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PROVA OBJETIVA – FARMÁCIA 
 

 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO(A) 
 

 

 

1. Você está recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 9 (nove) páginas e 30 (trinta) questões 
objetivas com 5 alternativas para resposta e um cartão resposta com cinquenta espaços numerados, 
reservados para marcação das opções. 

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

3. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Faça-a com tranquilidade mas fique atento ao limite do tempo 
previsto. 

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

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

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

7. A resposta das questões deve ser assinalada no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

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

9. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado. 

10.  Você poderá deixar definitivamente a sala de prova após 1 (uma) hora de seu início e sem este caderno 
de prova. 

11.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início 
da prova (9h30min). 

12.  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. 

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

14. 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. Nenhum tipo de 
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

  

05/12/2021 

BOA PROVA! 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por órgãos de natureza federal, estadual e municipal, que possuem uma 

organização regionalizada e hierarquizada com a missão de promover o direito à saúde. Em relação à política de saúde 

do trabalhador, a direção é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

Constitui-se como atribuição comum dessas três esferas de poder supracitadas: 

 

(A) participar da definição de normas, critérios e executar a coordenação da política de saúde do trabalhador;  

(B) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador; 

(C) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador; 

(D) promover a política de insumos e equipamentos para a saúde e executar os serviços de saúde do trabalhador; 

(E) agenciar a execução, controle e monitoramento das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

 

 

 

 

Os Pactos pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de Gestão (2006) instituem um acordo 

intergovernamental de descentralização da gestão em saúde com a redefinição de prioridades à atenção da saúde da 

população brasileira que visam o fortalecimento do SUS como política de Estado.  No que tange à atenção básica tem 

como objetivo principal:  

 

(A) implementar o sistema de prontuário eletrônico nas três esferas de governo, com vistas à descentralização;  

(B) elaborar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e da Caderneta da pessoa idosa e promover sua publicação; 

(C) promover programas de promoção de atividade física e apoiar os programas já existentes no território; 

(D) combater ao tabagismo com ênfase na mudança de comportamento da população brasileira;  

(E) desenvolver a estratégia de educação permanente e a oferta de cursos de especialização e residência 

multiprofissional. 

 

 

 

A Lei 8.142/90 regulamenta a transferência de recursos financeiros no Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução 

de ações e serviços em saúde. Esse repasse ocorre do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal. Para receberem tais recursos do FNS os municípios, estados e o Distrito Federal devem 

contar com os seguintes subsídios: 

 

(A) contrapartida orçamentária, balancete fiscal e de despesas; 

(B) setor de licitação, planejamento plurianual e inventário de bens;  

(C) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde; 

(D) lei orçamentária, plano quinquenal e relatório de gestão;  

(E) certidão negativa de débitos, inscrição municipal e licenciamento. 

 

 

 

A Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS, objetiva a 

construção de modelos de atenção e de gestão em saúde que tenham como foco as necessidades dos cidadãos e a 

produção de saúde a partir do trabalho em rede com equipes multidisciplinares. Para isso, a política de humanização 

tem como princípios norteadores: 

 

(A) valorização da dimensão subjetiva, transversalidade, construção de redes solidárias e controle social;  

(B) participação coletiva, autonomia e protagonismo dos profissionais, mutualidade e educação especializada; 

(C) construção de redes de proteção social, gestão participativa, co-responsabilidade e voluntarismo; 

(D) pactuação intergovernamental, escuta qualificada, interpessoalidade das ações e acolhimento social; 

(E) atuação das instâncias gestoras do SUS, cooperação, grupalidade e centralidade nos profissionais.  

 

Conteúdo: Conhecimentos Gerais -  Sistema Único de Saúde  

Questão 1 

Questão 2 

Questão 3 

Questão 4 
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O Plano Diretor de Regionalização, contido na Norma Operacional da Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 

(NOAS-SUS 01/01) adota o conceito de “Atenção Básica Ampliada” que prevê a oferta de ações e serviços de saúde 

para as doenças mais prevalentes na população, o mais próximo possível de sua residência. O modelo assistencial 

utilizado para a qualificação e ampliação da atenção básica é:  

 

(A) sistema de prontuário eletrônico; 

(B) vigilância socioassistencial e territorial;    

(C) matricialidade pactuada e integrada; 

(D) estratégia de saúde da família; 

(E) assistência integrada de saúde.  

 

 

 

A política nacional da pessoa com deficiência, inscrita no campo da saúde, tem como finalidade orientar a reabilitação 

da capacidade funcional e desempenho humano a partir da interação com o ambiente de vida, como preconiza a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), – da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que analisa a saúde a partir de cinco categorias: 

 

(A) acessibilidade, corporalidade, psicomotricidade, resiliência e adaptações das atividades da vida diária; 

(B) escolaridade, oralidade, persuasão, reinserção social e medidas assistidas para atividades cotidianas; 

(C) funcionalidade, participação na sociedade, morfologia, ambiente social e a realização de atividades da vida diária;  

(D) acuidade, pragmatismo, assiduidade, autonomia e a gestão parcial para a realização da rotina diária;  

(E) flexibilidade, urbanidade, resiliência, interatividade e capacidade cognitiva para execução de tarefas diárias. 

 

 

 

 

Na contemporaneidade, a hipertrofia da lógica gerencial tem evidenciado o isolamento da política de saúde em relação 

à agenda dos movimentos sociais que lutam pela ampliação da política de seguridade social. Fleury (2008) aponta 

que essa falta de agência em comum tem levado à uma inação do movimento sanitário em relação as pautas 

elencadas pela sociedade civil, tais como: 

 

(A) a saúde da população idosa e o programa de atendimento domiciliar; 

(B) a quebra de patentes na produção de medicamentos e a violência institucional; 

(C) o planejamento familiar e o programa de atenção à saúde da mulher; 

(D) o controle social e a construção de espaços paritários de participação popular; 

(E) a reforma psiquiátrica e as práticas manicomiais e asilares na saúde mental.  

 

 

 

 

Paim (2009) destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) é a dimensão institucional e setorial de uma reforma social 

mais ampla que requer a radicalização da democracia e a construção de uma consciência sanitária entre a população 

e os trabalhadores de saúde, como reafirma a Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Nesse sentido, a produção de 

autonomia e de emancipação dos sujeitos para a prevenção de doenças, agravos e pandemias é um dos pilares da:  

 

(A) política nacional de promoção da saúde;  

(B) programa de capacitação e educação permanente;  

(C) pactos pela vida e em defesa do SUS; 

(D) política de combate e controle de endemias; 

(E) estratégia de saúde da família nos municípios.  

 

 

 

Questão 5 

Questão 6 

Questão 7 

Questão 8 
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) orienta e qualifica a construção de ações e de 

serviços de saúde prioritários para as crianças com deficiências, indígenas, negras, quilombolas, do campo e da 

floresta, ribeirinhas e/ou que estejam em situação de rua. Nesse eixo de atenção as ações estratégicas à serem 

desenvolvidas objetivam: 

 

(A) a promoção de ações de educação e de acolhimento institucional; 

(B) a atenção à saúde mental, com a criação de comunidades terapêuticas;  

(C) o apoio à implementação do protocolo etnocêntrico para a proteção integral; 

(D) a prevenção de acidentes, violências e a promoção da cultura de paz;  

(E) a articulação e intensificação de ações para inclusão nas redes temáticas. 

 

 

 

 

No Brasil, a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social têm exigido a   construção de “redes de proteção”, 

interinstitucionais e transetoriais, voltadas à infância e adolescência com o intuito de preservar a integridade física, 

psíquica e moral de milhares de crianças e adolescentes. Essa estratégia de trabalho supracitada que promove a 

resolução de problemas individuais e coletivos também viabiliza a formação de “redes sociais” que são: 

     

(A) informacionais, compostas por especialistas que interagem por meio de ambientes remotos;  

(B) mutuais, comportas por grupos de pessoas que contribuem por meio de trabalho voluntário e doações; 

(C) privadas, compostas por filantropos e religiosos que realizam ações sociais e atividades desportivas; 

(D) informais, formadas por grupos e pessoas que partilham valores culturais e posicionamentos comuns; 

(E) dialógicas, compostas por educadores e voluntários que partilham de saberes multidisciplinares.  

 

 

 

 

 

A integralidade das ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) é um objetivo da rede de atenção que 

se desenvolve pela concreta articulação entre os serviços e profissionais com seus múltiplos saberes e práticas. A 

conversação, a comunicação e o entendimento para a construção da ação entre os diferentes trabalhadores de saúde, 

ocorre no espaço do/a:  

 

(A) assembleia institucional; 

(B) micropolítica de saúde; 

(C) comitê de ética e pesquisa; 

(D) comissão intergestora;  

(E) conselho de saúde.   

 

 

 

 

 

O fluxo de trocas e inter-relações profissionais, de saberes e de gestão compartilhada, ainda é um desafio entre as 

equipes de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O arranjo organizacional de trabalho, no campo da saúde, entre 

os distintos especialistas e profissionais que possibilita o vínculo terapêutico, a interdisciplinaridade e gestão colegiada 

é o/a: 

 

(A) equipe de acolhimento; 

(B) consultório integrado;   

(C) equipe de referência; 

(D) matriciamento da rede;  

(E) classificação de risco. 

 

Questão 9 

Questão 10 

Questão 11 

Questão 12 
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No período da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, somado à sobrecarga de 

tarefa domésticas e de cuidado houve o aumento do risco da violência contra mulheres, crianças e adolescentes no 

âmbito domiciliar. Diante disso as instituições governamentais e não governamentais devem fortalecer as ações já 

existentes, tais como: 

 

(A) realizar a construção de campanhas publicitárias sobre mediação de conflitos; 

(B) agilizar o acesso do agressor à defensoria pública estadual; 

(C) manter medidas protetivas como medida de excepcionalidade; 

(D) promover a conciliação marital e a convivência familiar harmônica;   

(E) garantir o acolhimento psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde. 

  

 

 

 

 

O cotidiano das famílias que vivenciam a experiência de doença crônica na infância é perpassado por um conjunto de 

dificuldades que podem comprometer as condições de vida de todos os membros da família, inclusive, o tratamento 

da criança. As mudanças que incidem na vida das mães cuidadoras que possuem baixa renda são: 

 

(A) desistência do trabalho e distanciamento social de familiares; 

(B) fornecimento de subsídios estatais para acompanhar os filhos;  

(C) reconhecimento da função de cuidadora junto à previdência social; 

(D) construção de rede de cuidado com familiares e apoio institucional; 

(E) fortalecimento do convívio marital e a divisão de tarefas do cuidado.  

 

 

 

 

 

 

A Marcha Nacional Zumbi dos Palmares que ocorreu em Brasília, no ano de 1995, evidenciou no cenário social e 

político as reivindicações históricas do movimento de mulheres negras e dos movimentos negros que vinculavam o 

racismo à produção de vulnerabilidades em saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 

reitera o combate ao racismo institucional, tendo como objetivos: 

 

(A) a instituição da comissão de determinantes sociais em saúde (CDS) e o combate às iniquidades raciais;  

(B) o desenvolvimento de ações em saúde para a população negra com profissionais negros e o combate ao racismo;  

(C) a mudança dos currículos das categorias profissionais de saúde e a inclusão do estudo da filosofia africana; 

(D) a inclusão do quesito raça/cor em todos os instrumentos de coleta de dados nos serviços públicos conveniados 

com o SUS; 

(E) o monitoramento das campanhas publicitárias e materiais contra o racismo produzido pelas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 
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O Ciclo da Assistência Farmacêutica envolve diversas atividades que devem ser desempenhadas de forma coordenada 

para assegurar o acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. Alguns autores asseguram que a 

representação das atividades como ciclo confere maior ênfase ao medicamento em detrimento dos serviços. 

Documento da Organização Panamericana de Saúde (Opas) apresenta a gestão por processos como alternativa ao 

ciclo. No modelo de gestão de processos, são considerados como processos estratégicos as seguintes atividades:  

 

(A) dispensação e distribuição de medicamentos; 

(B) programação e aquisição de medicamentos; 

(C) informação e utilização de medicamentos; 

(D) seleção de medicamentos e farmacovigilância; 

(E) armazenamento e prescrição de medicamentos. 

 

 

 

O serviço que tem como objetivo prevenir erros de medicação resultantes de discrepâncias da prescrição, como 

duplicidades ou omissões de medicamentos, principalmente quando o paciente transita pelos diferentes níveis de 

atenção ou por distintos serviços de saúde, dessa forma evitando danos desnecessários, é denominado: 

 

(A) acompanhamento farmacoterapêutico;  

(B) revisão da farmacoterapia;  

(C) conciliação de medicamentos; 

(D) monitorização terapêutica de medicamentos; 

(E) gestão da condição de saúde.  

 

 

 

 

A maioria dos medicamentos para adultos não foi aprovado para uso pela população pediátrica. Apesar disso, a 

necessidade de utilização de grande parte desses medicamentos em crianças é amplamente reconhecida. O setor de 

farmacotécnica hospitalar tem enfrentado o desafio diário de produzir medicamentos orais adaptados para uso infantil 

a partir de modificações de formas farmacêuticas desenvolvidas para adultos. São exemplos de fármacos comumente 

prescritos para crianças e não disponíveis em formas farmacêuticas líquidas no Brasil: 

 

(A) acetilcisteína e desloratadina; 

(B) amoxicilina e sulfametoxazol+trimetroprima; 

(C) carbamazepina e fenitoína; 

(D) fexofenadina e hidroxizina; 

(E) captopril e hidroclorotiazida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 16 

Conteúdo: Conhecimentos Específicos -  FARMÁCIA  

Questão 17 

Questão 18 
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As respostas psicológicas, comportamentais e fisiológicas que caracterizam a ansiedade podem assumir muitas 

formas. A ansiedade excessiva ou irracional sobre circunstâncias da vida (transtorno de ansiedade generalizada), os 

transtornos do pânico e a agorafobia são acessíveis à terapia farmacológica, algumas vezes em associação com 

psicoterapia. O medicamento de escolha para tratamento da síndrome do pânico e da agorafobia e que parece ser 

mais seletivo nessas afecções do que outros é o: 

 

(A) alprazolam; 

(B) clordiazepóxido; 

(C) clorazepato; 

(D) fenobarbital; 

(E) buspirona.  

 

 

 

Os padrões mínimos para farmácia hospitalar e serviços de saúde da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e 

Serviços de Saúde (SBRAFH) contém referenciais técnicos, legais, estruturais e funcionais além das atribuições 

essenciais dos serviços, de forma a contribuir na execução das atividades que assegurem, minimamente, as condições 

de segurança e de qualidade necessárias ao paciente hospitalizado. De acordo com esse documento, a 

implementação de protocolos de prescrição, uso e administração de medicamentos é um dos padrões mínimos 

relacionados à: 

 

(A) gestão; 

(B) segurança do paciente; 

(C) educação permanente; 

(D) logística farmacêutica; 

(E) otimização da terapia medicamentosa. 

 

 

 

De acordo com a Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, é proibida a manipulação de todos os medicamentos, nas 

formas farmacêuticas líquidas ou em xarope para uso pediátrico, que contenham a seguinte substância:  

 

(A) codeína; 

(B) oxicodona; 

(C) tramadol; 

(D) morfina; 

(E) cloridrato de Difenoxilato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 19 

Questão 20 

Questão 21 
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A idade do paciente deve ser considerada para a determinação da dose de um fármaco. Quando a idade é considerada 

para a determinação da dose de um agente terapêutico potente, ela costuma ser utilizada em conjunto com outro 

fator, tal como o peso. Um exemplo dessa combinação entre idade e peso do paciente para determinação da dose 

acontece com a digoxina, conforme demonstrado na Tabela a seguir: 

 

Idade Dose de digoxina (mcg/kg) 

Prematuro 15 a 25 

Até 1 mês 20 a 30 

1 a 24 meses 30 a 50 

2 a 5 anos 25 a 35 

5 a 10 anos 15 a 30 

Acima de 10 anos 8 a 12 

 

Com base nos dados da Tabela, calcule a variação na dosagem de digoxina para uma criança com 4 anos de idade 

que pesa 18,5 Kg:  

 

(A) 148,0 a 222,0 mcg; 

(B) 227,5 a 462,5 mcg; 

(C) 277,5 a 555,0 mcg; 

(D) 462,5 a 647,5 mcg; 

(E) 370,0 a 925,0 mcg. 

 

 

 

 

A fungicida utilizada para o tratamento de algumas espécies de Candida e, também, usada na aspergilose, que 

apresenta como mecanismo de ação o bloqueio da β-glicano sintetase é a:  

 

(A) caspofungina; 

(B) terbinafina; 

(C) flucitosina; 

(D) anfotericina B; 

(E) griseofulvina. 

 

 

 

 

Segundo a Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) n.º 568, de 06 de dezembro de 2012:  

 

(A) no desempenho de suas atribuições nos serviços de atendimento pré-hospitalares, na farmácia hospitalar e em 

outros serviços de saúde, o farmacêutico exerce, exclusivamente, funções clínicas e administrativas; 

(B) o farmacêutico responsável técnico deve articular parcerias interinstitucionais, acadêmicas e comunitárias; 

(C) o farmacêutico não participa de processos de qualificação e avaliação de prestadores de serviço, fornecedores 

de medicamentos, produtos para a saúde e saneantes; 

(D) o farmacêutico hospitalar atua junto à Central de Esterilização na orientação de processos de desinfecção e 

esterilização de produtos para saúde mas não pode ser o responsável pelo setor; 

(E) a gestão da informação e da infraestrutura física e tecnológica não é uma atribuição do farmacêutico nos serviços 

de atendimento pré-hospitalares, farmácia hospitalar e outros serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

Questão 22 

Questão 23 

Questão 24 
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O uso racional de medicamentos (URM) pressupõe uso adequado à situação clínica, observada a melhor relação de 

custo-efetividade. Para que o URM aconteça, é necessária: 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 de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. A normatização da prática clínica, 

pelo estabelecimento de protocolos clínicos, é considera uma estratégia para melhorar o uso de medicamentos do 

tipo: 

 

(A) educacional; 

(B) econômica; 

(C) gerencial; 

(D) regulatória; 

(E) investigacional. 

 

 

 

 

A manipulação da nutrição parenteral é um processo que utiliza procedimentos padronizados e validados, a fim de 

assegurar qualidade, esterilidade e estabilidade físico-química até sua administração ao paciente. Para isso, um dos 

procedimentos adotados para garantir o controle de qualidade do processo é: 

 

(A) realizar teste de esterilidade de todas as formulações manipuladas para confirmar sua condição estéril; 

(B) conservar, sob refrigeração, amostras para contraprova de cada nutrição parenteral manipulada por no mínimo 

7 dias após o prazo de validade; 

(C) inspecionar visualmente, no início e no fim do processo de manipulação, uma amostra da nutrição parenteral 

para assegurar a ausência de precipitações; 

(D) arquivar durante dois anos os documentos relacionados aos processos de validação e revalidações dos 

procedimentos de manipulação da nutrição parenteral; 

(E) revalidar a competência técnica do manipulador a cada dois anos ou todas as vezes que houver alteração 

significativa do processo. 

 

 

 

Os processos fisiológicos que influenciam as variáveis farmacocinéticas em lactentes são alterados de forma 

significativa no primeiro ano de vida, particularmente nos primeiros meses. Portanto, deve-se dar atenção especial à 

farmacocinética nessa faixa etária. Uma orientação que deve ser seguida, considerando a farmacocinética em 

lactentes e crianças, é: 

 

(A) no primeiro dia de vida dar preferência para administração de fármacos, por via oral, que sejam absorvidos no 

estômago; 

(B) dar preferência para administração de fármacos lipossolúveis aos neonatos, pois estes apresentam altas 

concentrações de ácidos biliares; 

(C) dar preferência para administração de fármacos que se ligam altamente às proteínas plasmáticas em neonatos. 

(D) não administrar, por via oral, fármacos que sejam total ou parcialmente inativados pelo pH baixo do conteúdo 

gástrico em prematuros no primeiro dia de vida; 

(E) reduzir as doses por quilogramas de fármacos que dependam de função renal para sua eliminação do organismo 

nas crianças entre 12 e 36 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 25 

Questão 26 

Questão 27 
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A atividade de farmacovigilância tem como objetivo principal a segurança dos usuários dos medicamentos, na medida 

em que pretende não só monitorar eventos adversos, mas também preveni-los, promovendo o uso racional de 

medicamentos. Um dos sistemas utilizados para a vigilância de incidentes em hospitais é o sistema de notificação 

voluntária. Para que este sistema seja efetivo recomenda-se que apresente as seguintes características: 

 

(A) cultura não punitiva e confidencialidade; 

(B) envolvimento dos pacientes na análise das notificações e sensibilidade; 

(C) foco nos indivíduos e independência nas análises; 

(D) analisar longamente as notificações e realizar recomendações; 

(E) não empregar instrumentos de notificação na forma de check list e estabelecer fluxograma para notificação. 

 

 

 

 

A atividade dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) é mediada principalmente pela inibição da biossíntese de 

prostaglandinas. Vários AINEs apresentam possíveis mecanismos adicionais de ação, incluindo a inibição da 

quimiotaxia, a infrarregulação da produção de interleucina-1, a produção diminuída de radicais livres e superóxido e a 

interferência dos eventos intracelulares mediados por cálcio. O tempo de meia-vida dos AINEs é bastante variado. Um 

AINE que apresenta tempo de meia-vida curta é o: 

 

(A) meloxicam; 

(B) naproxeno; 

(C) ibuprofeno; 

(D) celecoxibe; 

(E) piroxicam. 

 

 

 

 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM), como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos 

elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da 

assistência à saúde da população. Uma das prioridades da PNM é: 

 

(A) a reorientação da assistência farmacêutica; 

(B) o desenvolvimento científico e tecnológico; 

(C) a promoção da produção de medicamentos; 

(D) a adoção de relação de medicamentos essenciais; 

(E) a organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 28 

Questão 29 
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PROVA OBJETIVA – FISIOTERAPIA 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO(A) 
 

 
 

1. Você está recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 8 (oito) páginas e 30 (trinta) questões 
objetivas com 5 alternativas para resposta e um cartão resposta com cinquenta espaços numerados, 
reservados para marcação das opções. 

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

3. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Faça-a com tranquilidade mas fique atento ao limite do tempo 
previsto. 

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

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

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

7. A resposta das questões deve ser assinalada no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

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

9. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado. 

10.  Você poderá deixar definitivamente a sala de prova após 1 (uma) hora de seu início e sem este caderno 
de prova. 

11.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início 
da prova (9h30min). 

12.  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. 

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

14. 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. Nenhum tipo de 
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

  

05/12/2021 

BOA PROVA! 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por órgãos de natureza federal, estadual e municipal, que possuem uma 

organização regionalizada e hierarquizada com a missão de promover o direito à saúde. Em relação à política de saúde 

do trabalhador, a direção é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

Constitui-se como atribuição comum dessas três esferas de poder supracitadas: 

 

(A) participar da definição de normas, critérios e executar a coordenação da política de saúde do trabalhador;  

(B) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador; 

(C) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador; 

(D) promover a política de insumos e equipamentos para a saúde e executar os serviços de saúde do trabalhador; 

(E) agenciar a execução, controle e monitoramento das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

 

 

 

 

Os Pactos pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de Gestão (2006) instituem um acordo 

intergovernamental de descentralização da gestão em saúde com a redefinição de prioridades à atenção da saúde da 

população brasileira que visam o fortalecimento do SUS como política de Estado.  No que tange à atenção básica tem 

como objetivo principal:  

 

(A) implementar o sistema de prontuário eletrônico nas três esferas de governo, com vistas à descentralização;  

(B) elaborar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e da Caderneta da pessoa idosa e promover sua publicação; 

(C) promover programas de promoção de atividade física e apoiar os programas já existentes no território; 

(D) combater ao tabagismo com ênfase na mudança de comportamento da população brasileira;  

(E) desenvolver a estratégia de educação permanente e a oferta de cursos de especialização e residência 

multiprofissional. 

 

 

 

A Lei 8.142/90 regulamenta a transferência de recursos financeiros no Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução 

de ações e serviços em saúde. Esse repasse ocorre do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal. Para receberem tais recursos do FNS os municípios, estados e o Distrito Federal devem 

contar com os seguintes subsídios: 

 

(A) contrapartida orçamentária, balancete fiscal e de despesas; 

(B) setor de licitação, planejamento plurianual e inventário de bens;  

(C) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde; 

(D) lei orçamentária, plano quinquenal e relatório de gestão;  

(E) certidão negativa de débitos, inscrição municipal e licenciamento. 

 

 

 

A Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS, objetiva a 

construção de modelos de atenção e de gestão em saúde que tenham como foco as necessidades dos cidadãos e a 

produção de saúde a partir do trabalho em rede com equipes multidisciplinares. Para isso, a política de humanização 

tem como princípios norteadores: 

 

(A) valorização da dimensão subjetiva, transversalidade, construção de redes solidárias e controle social;  

(B) participação coletiva, autonomia e protagonismo dos profissionais, mutualidade e educação especializada; 

(C) construção de redes de proteção social, gestão participativa, co-responsabilidade e voluntarismo; 

(D) pactuação intergovernamental, escuta qualificada, interpessoalidade das ações e acolhimento social; 

(E) atuação das instâncias gestoras do SUS, cooperação, grupalidade e centralidade nos profissionais.  

Conteúdo: Conhecimentos Gerais -  Sistema Único de Saúde  

Questão 1 

Questão 2 

Questão 3 

Questão 4 
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O Plano Diretor de Regionalização, contido na Norma Operacional da Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 

(NOAS-SUS 01/01) adota o conceito de “Atenção Básica Ampliada” que prevê a oferta de ações e serviços de saúde 

para as doenças mais prevalentes na população, o mais próximo possível de sua residência. O modelo assistencial 

utilizado para a qualificação e ampliação da atenção básica é:  

 

(A) sistema de prontuário eletrônico; 

(B) vigilância socioassistencial e territorial;    

(C) matricialidade pactuada e integrada; 

(D) estratégia de saúde da família; 

(E) assistência integrada de saúde.  

 

 

 

A política nacional da pessoa com deficiência, inscrita no campo da saúde, tem como finalidade orientar a reabilitação 

da capacidade funcional e desempenho humano a partir da interação com o ambiente de vida, como preconiza a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), – da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que analisa a saúde a partir de cinco categorias: 

 

(A) acessibilidade, corporalidade, psicomotricidade, resiliência e adaptações das atividades da vida diária; 

(B) escolaridade, oralidade, persuasão, reinserção social e medidas assistidas para atividades cotidianas; 

(C) funcionalidade, participação na sociedade, morfologia, ambiente social e a realização de atividades da vida diária;  

(D) acuidade, pragmatismo, assiduidade, autonomia e a gestão parcial para a realização da rotina diária;  

(E) flexibilidade, urbanidade, resiliência, interatividade e capacidade cognitiva para execução de tarefas diárias. 

 

 

 

 

Na contemporaneidade, a hipertrofia da lógica gerencial tem evidenciado o isolamento da política de saúde em relação 

à agenda dos movimentos sociais que lutam pela ampliação da política de seguridade social. Fleury (2008) aponta 

que essa falta de agência em comum tem levado à uma inação do movimento sanitário em relação as pautas 

elencadas pela sociedade civil, tais como: 

 

(A) a saúde da população idosa e o programa de atendimento domiciliar; 

(B) a quebra de patentes na produção de medicamentos e a violência institucional; 

(C) o planejamento familiar e o programa de atenção à saúde da mulher; 

(D) o controle social e a construção de espaços paritários de participação popular; 

(E) a reforma psiquiátrica e as práticas manicomiais e asilares na saúde mental.  

 

 

 

 

 

Paim (2009) destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) é a dimensão institucional e setorial de uma reforma social 

mais ampla que requer a radicalização da democracia e a construção de uma consciência sanitária entre a população 

e os trabalhadores de saúde, como reafirma a Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Nesse sentido, a produção de 

autonomia e de emancipação dos sujeitos para a prevenção de doenças, agravos e pandemias é um dos pilares da:  

 

(A) política nacional de promoção da saúde;  

(B) programa de capacitação e educação permanente;  

(C) pactos pela vida e em defesa do SUS; 

(D) política de combate e controle de endemias; 

(E) estratégia de saúde da família nos municípios.  

 

Questão 5 

Questão 6 

Questão 7 

Questão 8 



 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2022 - SAÚDE DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS – FISIOTERAPIA 

 
3 

 

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) orienta e qualifica a construção de ações e de 

serviços de saúde prioritários para as crianças com deficiências, indígenas, negras, quilombolas, do campo e da 

floresta, ribeirinhas e/ou que estejam em situação de rua. Nesse eixo de atenção as ações estratégicas à serem 

desenvolvidas objetivam: 

 

(A) a promoção de ações de educação e de acolhimento institucional; 

(B) a atenção à saúde mental, com a criação de comunidades terapêuticas;  

(C) o apoio à implementação do protocolo etnocêntrico para a proteção integral; 

(D) a prevenção de acidentes, violências e a promoção da cultura de paz;  

(E) a articulação e intensificação de ações para inclusão nas redes temáticas. 

 

 

 

 

No Brasil, a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social têm exigido a   construção de “redes de proteção”, 

interinstitucionais e transetoriais, voltadas à infância e adolescência com o intuito de preservar a integridade física, 

psíquica e moral de milhares de crianças e adolescentes. Essa estratégia de trabalho supracitada que promove a 

resolução de problemas individuais e coletivos também viabiliza a formação de “redes sociais” que são: 

     

(A) informacionais, compostas por especialistas que interagem por meio de ambientes remotos;  

(B) mutuais, comportas por grupos de pessoas que contribuem por meio de trabalho voluntário e doações; 

(C) privadas, compostas por filantropos e religiosos que realizam ações sociais e atividades desportivas; 

(D) informais, formadas por grupos e pessoas que partilham valores culturais e posicionamentos comuns; 

(E) dialógicas, compostas por educadores e voluntários que partilham de saberes multidisciplinares.  

 

 

 

 

 

A integralidade das ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) é um objetivo da rede de atenção que 

se desenvolve pela concreta articulação entre os serviços e profissionais com seus múltiplos saberes e práticas. A 

conversação, a comunicação e o entendimento para a construção da ação entre os diferentes trabalhadores de saúde, 

ocorre no espaço do/a:  

 

(A) assembleia institucional; 

(B) micropolítica de saúde; 

(C) comitê de ética e pesquisa; 

(D) comissão intergestora;  

(E) conselho de saúde.   

 

 

 

 

 

O fluxo de trocas e inter-relações profissionais, de saberes e de gestão compartilhada, ainda é um desafio entre as 

equipes de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O arranjo organizacional de trabalho, no campo da saúde, entre 

os distintos especialistas e profissionais que possibilita o vínculo terapêutico, a interdisciplinaridade e gestão colegiada 

é o/a: 

 

(A) equipe de acolhimento; 

(B) consultório integrado;   

(C) equipe de referência; 

(D) matriciamento da rede;  

(E) classificação de risco. 

 

Questão 9 

Questão 10 

Questão 11 

Questão 12 
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No período da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, somado à sobrecarga de 

tarefa domésticas e de cuidado houve o aumento do risco da violência contra mulheres, crianças e adolescentes no 

âmbito domiciliar. Diante disso as instituições governamentais e não governamentais devem fortalecer as ações já 

existentes, tais como: 

 

(A) realizar a construção de campanhas publicitárias sobre mediação de conflitos; 

(B) agilizar o acesso do agressor à defensoria pública estadual; 

(C) manter medidas protetivas como medida de excepcionalidade; 

(D) promover a conciliação marital e a convivência familiar harmônica;   

(E) garantir o acolhimento psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde. 

  

 

 

 

 

O cotidiano das famílias que vivenciam a experiência de doença crônica na infância é perpassado por um conjunto de 

dificuldades que podem comprometer as condições de vida de todos os membros da família, inclusive, o tratamento 

da criança. As mudanças que incidem na vida das mães cuidadoras que possuem baixa renda são: 

 

(A) desistência do trabalho e distanciamento social de familiares; 

(B) fornecimento de subsídios estatais para acompanhar os filhos;  

(C) reconhecimento da função de cuidadora junto à previdência social; 

(D) construção de rede de cuidado com familiares e apoio institucional; 

(E) fortalecimento do convívio marital e a divisão de tarefas do cuidado.  

 

 

 

 

 

 

A Marcha Nacional Zumbi dos Palmares que ocorreu em Brasília, no ano de 1995, evidenciou no cenário social e 

político as reivindicações históricas do movimento de mulheres negras e dos movimentos negros que vinculavam o 

racismo à produção de vulnerabilidades em saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 

reitera o combate ao racismo institucional, tendo como objetivos: 

 

(A) a instituição da comissão de determinantes sociais em saúde (CDS) e o combate às iniquidades raciais;  

(B) o desenvolvimento de ações em saúde para a população negra com profissionais negros e o combate ao racismo;  

(C) a mudança dos currículos das categorias profissionais de saúde e a inclusão do estudo da filosofia africana; 

(D) a inclusão do quesito raça/cor em todos os instrumentos de coleta de dados nos serviços públicos conveniados 

com o SUS; 

(E) o monitoramento das campanhas publicitárias e materiais contra o racismo produzido pelas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 
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Antes de adquirir a marcha anterior independente, o bebê adquire a marcha lateral com apoio, praticando ao redor 

dos móveis. Esta habilidade é importante por proporcionar: 

 

(A) aumento da força muscular, e da coordenação dos membros inferiores e aprimoramento da percepção visual 

para se equilibrar; 

(B) aumento da atenção para as informações e características dos objetos uma vez que a posição facilita a 

realização do alcance manual; 

(C) aumento do controle de cabeça, tronco e fortalecimento dos músculos extensores do tronco e dos membros 

inferiores; 

(D) aumento do controle antigravitacional dos músculos flexores e fortalecimento dos músculos dos membros 

superiores e inferiores; 

(E) aumento da facilidade para carregar brinquedos de um local para outro e facilitação da interação social com os 

membros da família. 

 

 

 

O tratamento conservador do torcicolo muscular congênito com intervenção do fisioterapeuta deve sempre incluir as 

seguintes condutas, EXCETO: 

 

(A) alongamento passivo do músculo esternocleidomastoideo; 

(B) exercícios ativos para melhorar a amplitude de movimento cervical; 

(C) estímulo aos marcos motores na idade esperada com orientação na linha média e simetria; 

(D) orientação ao cuidador para exercícios domiciliares e adequação do ambiente; 

(E) indicação de órtese cervical e capacete para evitar a plagiocefalia. 

 

 

 

A adequada indicação de órtese para crianças com mielomeningocele nível lombar alto com instabilidade lateral ou 

rotacional do quadril é: 

 

(A) órtese supramaleolar (SMO) 

(B) órtese tornozelo-pé (AFO) 

(C) órtese joelho-tornozelo-pé (KAFO) 

(D) órtese quadril-joelho-tornozelo-pé (HKAFO) 

(E) órtese toracolombossacral (TLSO) 

 

 

A Classificação de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) pode auxiliar o fisioterapeuta quanto à organização do 

raciocínio clínico no processo de avaliação e planejamento do tratamento de crianças com paralisia cerebral. 

Considerando a CIF, a alternativa que representa uma limitação de atividade para crianças com paralisia cerebral é: 

 

(A) disfunção de força e resistência muscular; 

(B) incapacidade de andar de forma independente; 

(C) baixa autoestima; 

(D) limitação de mobilidade articular; 

(E) dificuldade em interagir com outras pessoas. 

 

Questão 16 

Conteúdo: Conhecimentos Específicos -  FISIOTERAPIA  

Questão 17 

Questão 18 

Questão 19 
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A partir do Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (do inglês Gross Motor Function Classification System 

– GMFCS) é possível estabelecer o objetivo a longo prazo para crianças com paralisia cerebral. Neste sentido, um 

objetivo a longo prazo para uma criança com 2 anos de idade que se mantém sentada com apoio classificada como 

nível III do GMFCS será: 

 

(A) treinar o uso da cadeira de rodas para locomoção no ambiente doméstico; 

(B) inibir o reflexo tônico cervical assimétrico para adequação da marcha; 

(C) adquirir a marcha em ambientes internos com dispositivo de auxílio; 

(D) corrigir mecanismos compensatórios para atingir a posição sentada sem apoio; 

(E) treinar o correr e pular para independência total da criança nas atividades. 

 

 

 

Com a progressão da fraqueza muscular na Distrofia Muscular de Duchenne, a criança levanta-se do chão 

“escalando as pernas”, manobra conhecida como sinal de: 

 

(A) Horner; 

(B) Bayley; 

(C) Lasègue; 

(D) Barlow; 

(E) Gowers. 

 

 

 

A Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II também afeta bebês mas é menos grave que a AME tipo I. A apresentação 

inicial tipicamente observada na AME tipo II ocorre quando se percebe que o bebê: 

 

(A) permanece sentado em W; 

(B) não consegue impulsionar-se para ficar em pé; 

(C) não realiza a marcha lateral ao redor dos móveis; 

(D) cai muito durante a marcha independente; 

(E) não consegue subir degraus. 

 

 

 

As técnicas de remoção de secreção das vias aéreas são amplamente utilizadas como terapia adjuvante em pacientes 

com diagnóstico de Fibrose Cística. Dentre elas, a técnica ativa que consiste em uma sequência de padrões de 

respiração controlada, que ocorre em três fases, com aumento progressivo de volumes pulmonares, é denominada: 

 

(A) drenagem autogênica (DA); 

(B) expiração lenta e prolongada (ELPr); 

(C) aumento do fluxo expiratório (AFE); 

(D) terapia por oscilação oral de alta frequência (OOAF); 

(E) respiração glossofaríngea. 

 

 

 

 

 

 

Questão 20 

Questão 21 

Questão 22 

Questão 23 
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A Síndrome do Desconforto Respiratório é uma patologia frequentemente encontrada em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. Sua principal característica fisiopatológica, o fator etiológico mais frequente e o aspecto 

radiográfico clássico, respectivamente, são:  

 

(A) quantidade inadequada de surfactante pulmonar, nascimento pós-termo, baixo volume pulmonar com padrão 

retículo granular difuso e broncogramas aéreos; 

(B) quantidade inadequada de surfactante pulmonar, nascimento pré-termo, baixo volume pulmonar com padrão 

reticulo granular difuso e broncogramas aéreos; 

(C) atraso na eliminação do líquido pulmonar fetal, nascimento por cesariana, padrão de sol nascente; 

(D) atraso na eliminação do líquido pulmonar fetal, nascimento por cesariana, borramento do seio costofrênico e 

cisurite; 

(E) aspiração de líquido amniótico contaminado por mecônio, nascimento pós-termo, infiltrado retículo nodular. 

 

 

 
 

As crianças e, principalmente, os neonatos apresentam certas características anatomofisiológicas que as tornam mais 

vulneráveis aos quadros de insuficiência respiratória quando comparadas aos adultos. Dentre elas, é possível listar as 

seguintes características, EXCETO:  

 

(A) a língua é grande em relação à cavidade oral; 

(B) alta resistência à passagem do ar nas vias aéreas; 

(C) a complacência do pulmão é reduzida e o recolhimento elástico é baixo;  

(D) alta complacência da caixa torácica; 

(E) menor quantidade de vias aéreas inferiores do que terá na vida adulta. 

 

 

 

 
 

Dentre os efeitos fisiológicos benéficos proporcionados pela ventilação não invasiva (VNI) em pediatria e neonatologia, 

é CORRETO afirmar, que: 

(A) promove aumento da capacidade residual funcional (CRF) e reduz o risco de broncoaspiração; 

(B) reduz o trabalho respiratório e por isso, é indicada em casos de pneumotórax não drenado; 

(C) promove aumento da capacidade residual funcional (CRF), aumento da complacência pulmonar e melhora da 

relação ventilação/perfusão (V/Q); 

(D) melhora a relação ventilação/perfusão (V/Q), reduz a complacência pulmonar e não interfere na capacidade 

residual funcional (CRF); 

(E) reduz o trabalho respiratório, reduz a complacência pulmonar e minimiza o uso da ventilação mecância invasiva. 

 

 

 

 

 

Durante a ausculta pulmonar em uma UTI pediátrica, o fisioterapeuta pode detectar ruídos adventícios que são 

contínuos, de alto timbre e tonalidade aguda. Quando predominantes na fase expiratória, indicam broncoespasmo. Já 

na fase inspiratória, indicam obstrução por secreções brônquicas. Estes ruídos são denominados: 

(A) roncos; 

(B) sibilos;  

(C) estertores crepitantes; 

(D) estertores subcrepitantes; 

(E) atrito pleural. 

 

 

Questão 24 

Questão 25 

Questão 26 

Questão 27 
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O padrão de opacidade heterogênea e nodular, com limites imprecisos, evidenciada na radiografia de tórax a seguir, 

é sugestiva da seguinte patologia respiratória:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) derrame pleural; 

(B) pneumotórax; 

(C) pneumonia lobar; 

(D) broncopneumonia; 

(E) bronquiolite viral aguda. 

 

 

 

Durante o uso da ventilação mecânica invasiva, uma pressão média de vias respiratórias (PMVR) ideal é aquela que 

resulta do equilíbrio entre otimização da PaO2, redução da toxicidade do oxigênio, minoração de barotrauma e 

volutrauma, obtenção de ventilação adequada e diminuição dos efeitos adversos cardiovasculares. Os parâmetros 

ventilatórios que interferem diretamente na PMVR são: 

 

(A) PIP, PEEP, tempo inspiratório, frequência respiratória e taxa de fluxo; 

(B) PIP, PEEP, frequência respiratória e FiO2; 

(C) PIP, tempo inspiratório, frequência respiratória, taxa de fluxo e FiO2; 

(D) PEEP, FiO2 e ciclagem a fluxo; 

(E) apenas a PEEP. 

 

 

 

 

 

A Displasia Broncopulmonar é uma patologia do período neonatal causada pela ação direta e/ou sinérgica de 

múltiplos fatores. Dentre eles se destacam-se: 

 

(A) nascimento pós termo, macrossomia fetal e hiperóxia; 

(B) imaturidade pulmonar, lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica e hiperóxia; 

(C) imaturidade pulmonar, apneia central e paralisia diafragmática; 

(D) lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, paralisia diafragmática e hipotermia na sala de parto; 

(E) hipoplasia pulmonar, apneia central e macrossomia fetal. 

 

Questão 28 

Questão 29 

Questão 30 
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PROVA OBJETIVA – FONOAUDIOLOGIA 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO(A) 
 

 
 

1. Você está recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 8 (oito) páginas e 30 (trinta) questões 
objetivas com 5 alternativas para resposta e um cartão resposta com cinquenta espaços numerados, 
reservados para marcação das opções. 

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

3. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Faça-a com tranquilidade mas fique atento ao limite do tempo 
previsto. 

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

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

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

7. A resposta das questões deve ser assinalada no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

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

9. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado. 

10.  Você poderá deixar definitivamente a sala de prova após 1 (uma) hora de seu início e sem este caderno 
de prova. 

11.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início 
da prova (9h30min). 

12.  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. 

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

14. 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. Nenhum tipo de 
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

  

05/12/2021 

BOA PROVA! 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por órgãos de natureza federal, estadual e municipal, que possuem uma 

organização regionalizada e hierarquizada com a missão de promover o direito à saúde. Em relação à política de saúde 

do trabalhador, a direção é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

Constitui-se como atribuição comum dessas três esferas de poder supracitadas: 

 

(A) participar da definição de normas, critérios e executar a coordenação da política de saúde do trabalhador;  

(B) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador; 

(C) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador; 

(D) promover a política de insumos e equipamentos para a saúde e executar os serviços de saúde do trabalhador; 

(E) agenciar a execução, controle e monitoramento das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

 

 

 

 

Os Pactos pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de Gestão (2006) instituem um acordo 

intergovernamental de descentralização da gestão em saúde com a redefinição de prioridades à atenção da saúde da 

população brasileira que visam o fortalecimento do SUS como política de Estado.  No que tange à atenção básica tem 

como objetivo principal:  

 

(A) implementar o sistema de prontuário eletrônico nas três esferas de governo, com vistas à descentralização;  

(B) elaborar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e da Caderneta da pessoa idosa e promover sua publicação; 

(C) promover programas de promoção de atividade física e apoiar os programas já existentes no território; 

(D) combater ao tabagismo com ênfase na mudança de comportamento da população brasileira;  

(E) desenvolver a estratégia de educação permanente e a oferta de cursos de especialização e residência 

multiprofissional. 

 

 

 

A Lei 8.142/90 regulamenta a transferência de recursos financeiros no Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução 

de ações e serviços em saúde. Esse repasse ocorre do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal. Para receberem tais recursos do FNS os municípios, estados e o Distrito Federal devem 

contar com os seguintes subsídios: 

 

(A) contrapartida orçamentária, balancete fiscal e de despesas; 

(B) setor de licitação, planejamento plurianual e inventário de bens;  

(C) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde; 

(D) lei orçamentária, plano quinquenal e relatório de gestão;  

(E) certidão negativa de débitos, inscrição municipal e licenciamento. 

 

 

 

A Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS, objetiva a 

construção de modelos de atenção e de gestão em saúde que tenham como foco as necessidades dos cidadãos e a 

produção de saúde a partir do trabalho em rede com equipes multidisciplinares. Para isso, a política de humanização 

tem como princípios norteadores: 

 

(A) valorização da dimensão subjetiva, transversalidade, construção de redes solidárias e controle social;  

(B) participação coletiva, autonomia e protagonismo dos profissionais, mutualidade e educação especializada; 

(C) construção de redes de proteção social, gestão participativa, co-responsabilidade e voluntarismo; 

(D) pactuação intergovernamental, escuta qualificada, interpessoalidade das ações e acolhimento social; 

(E) atuação das instâncias gestoras do SUS, cooperação, grupalidade e centralidade nos profissionais.  

Conteúdo: Conhecimentos Gerais -  Sistema Único de Saúde  

Questão 1 

Questão 2 

Questão 3 

Questão 4 
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O Plano Diretor de Regionalização, contido na Norma Operacional da Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 

(NOAS-SUS 01/01) adota o conceito de “Atenção Básica Ampliada” que prevê a oferta de ações e serviços de saúde 

para as doenças mais prevalentes na população, o mais próximo possível de sua residência. O modelo assistencial 

utilizado para a qualificação e ampliação da atenção básica é:  

 

(A) sistema de prontuário eletrônico; 

(B) vigilância socioassistencial e territorial;    

(C) matricialidade pactuada e integrada; 

(D) estratégia de saúde da família; 

(E) assistência integrada de saúde.  

 

 

 

A política nacional da pessoa com deficiência, inscrita no campo da saúde, tem como finalidade orientar a reabilitação 

da capacidade funcional e desempenho humano a partir da interação com o ambiente de vida, como preconiza a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), – da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que analisa a saúde a partir de cinco categorias: 

 

(A) acessibilidade, corporalidade, psicomotricidade, resiliência e adaptações das atividades da vida diária; 

(B) escolaridade, oralidade, persuasão, reinserção social e medidas assistidas para atividades cotidianas; 

(C) funcionalidade, participação na sociedade, morfologia, ambiente social e a realização de atividades da vida diária;  

(D) acuidade, pragmatismo, assiduidade, autonomia e a gestão parcial para a realização da rotina diária;  

(E) flexibilidade, urbanidade, resiliência, interatividade e capacidade cognitiva para execução de tarefas diárias. 

 

 

 

 

Na contemporaneidade, a hipertrofia da lógica gerencial tem evidenciado o isolamento da política de saúde em relação 

à agenda dos movimentos sociais que lutam pela ampliação da política de seguridade social. Fleury (2008) aponta 

que essa falta de agência em comum tem levado à uma inação do movimento sanitário em relação as pautas 

elencadas pela sociedade civil, tais como: 

 

(A) a saúde da população idosa e o programa de atendimento domiciliar; 

(B) a quebra de patentes na produção de medicamentos e a violência institucional; 

(C) o planejamento familiar e o programa de atenção à saúde da mulher; 

(D) o controle social e a construção de espaços paritários de participação popular; 

(E) a reforma psiquiátrica e as práticas manicomiais e asilares na saúde mental.  

 

 

 

 

Paim (2009) destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) é a dimensão institucional e setorial de uma reforma social 

mais ampla que requer a radicalização da democracia e a construção de uma consciência sanitária entre a população 

e os trabalhadores de saúde, como reafirma a Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Nesse sentido, a produção de 

autonomia e de emancipação dos sujeitos para a prevenção de doenças, agravos e pandemias é um dos pilares da:  

 

(A) política nacional de promoção da saúde;  

(B) programa de capacitação e educação permanente;  

(C) pactos pela vida e em defesa do SUS; 

(D) política de combate e controle de endemias; 

(E) estratégia de saúde da família nos municípios.  

 

 

Questão 5 
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) orienta e qualifica a construção de ações e de 

serviços de saúde prioritários para as crianças com deficiências, indígenas, negras, quilombolas, do campo e da 

floresta, ribeirinhas e/ou que estejam em situação de rua. Nesse eixo de atenção as ações estratégicas à serem 

desenvolvidas objetivam: 

 

(A) a promoção de ações de educação e de acolhimento institucional; 

(B) a atenção à saúde mental, com a criação de comunidades terapêuticas;  

(C) o apoio à implementação do protocolo etnocêntrico para a proteção integral; 

(D) a prevenção de acidentes, violências e a promoção da cultura de paz;  

(E) a articulação e intensificação de ações para inclusão nas redes temáticas. 

 

 

 

 

No Brasil, a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social têm exigido a   construção de “redes de proteção”, 

interinstitucionais e transetoriais, voltadas à infância e adolescência com o intuito de preservar a integridade física, 

psíquica e moral de milhares de crianças e adolescentes. Essa estratégia de trabalho supracitada que promove a 

resolução de problemas individuais e coletivos também viabiliza a formação de “redes sociais” que são: 

     

(A) informacionais, compostas por especialistas que interagem por meio de ambientes remotos;  

(B) mutuais, comportas por grupos de pessoas que contribuem por meio de trabalho voluntário e doações; 

(C) privadas, compostas por filantropos e religiosos que realizam ações sociais e atividades desportivas; 

(D) informais, formadas por grupos e pessoas que partilham valores culturais e posicionamentos comuns; 

(E) dialógicas, compostas por educadores e voluntários que partilham de saberes multidisciplinares.  

 

 

 

 

 

A integralidade das ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) é um objetivo da rede de atenção que 

se desenvolve pela concreta articulação entre os serviços e profissionais com seus múltiplos saberes e práticas. A 

conversação, a comunicação e o entendimento para a construção da ação entre os diferentes trabalhadores de saúde, 

ocorre no espaço do/a:  

 

(A) assembleia institucional; 

(B) micropolítica de saúde; 

(C) comitê de ética e pesquisa; 

(D) comissão intergestora;  

(E) conselho de saúde.   

 

 

 

 

 

O fluxo de trocas e inter-relações profissionais, de saberes e de gestão compartilhada, ainda é um desafio entre as 

equipes de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O arranjo organizacional de trabalho, no campo da saúde, entre 

os distintos especialistas e profissionais que possibilita o vínculo terapêutico, a interdisciplinaridade e gestão colegiada 

é o/a: 

 

(A) equipe de acolhimento; 

(B) consultório integrado;   

(C) equipe de referência; 

(D) matriciamento da rede;  

(E) classificação de risco. 

Questão 9 
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No período da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, somado à sobrecarga de 

tarefa domésticas e de cuidado houve o aumento do risco da violência contra mulheres, crianças e adolescentes no 

âmbito domiciliar. Diante disso as instituições governamentais e não governamentais devem fortalecer as ações já 

existentes, tais como: 

 

(A) realizar a construção de campanhas publicitárias sobre mediação de conflitos; 

(B) agilizar o acesso do agressor à defensoria pública estadual; 

(C) manter medidas protetivas como medida de excepcionalidade; 

(D) promover a conciliação marital e a convivência familiar harmônica;   

(E) garantir o acolhimento psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde. 

  

 

 

 

 

O cotidiano das famílias que vivenciam a experiência de doença crônica na infância é perpassado por um conjunto de 

dificuldades que podem comprometer as condições de vida de todos os membros da família, inclusive, o tratamento 

da criança. As mudanças que incidem na vida das mães cuidadoras que possuem baixa renda são: 

 

(A) desistência do trabalho e distanciamento social de familiares; 

(B) fornecimento de subsídios estatais para acompanhar os filhos;  

(C) reconhecimento da função de cuidadora junto à previdência social; 

(D) construção de rede de cuidado com familiares e apoio institucional; 

(E) fortalecimento do convívio marital e a divisão de tarefas do cuidado.  

 

 

 

 

 

 

A Marcha Nacional Zumbi dos Palmares que ocorreu em Brasília, no ano de 1995, evidenciou no cenário social e 

político as reivindicações históricas do movimento de mulheres negras e dos movimentos negros que vinculavam o 

racismo à produção de vulnerabilidades em saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 

reitera o combate ao racismo institucional, tendo como objetivos: 

 

(A) a instituição da comissão de determinantes sociais em saúde (CDS) e o combate às iniquidades raciais;  

(B) o desenvolvimento de ações em saúde para a população negra com profissionais negros e o combate ao racismo;  

(C) a mudança dos currículos das categorias profissionais de saúde e a inclusão do estudo da filosofia africana; 

(D) a inclusão do quesito raça/cor em todos os instrumentos de coleta de dados nos serviços públicos conveniados 

com o SUS; 

(E) o monitoramento das campanhas publicitárias e materiais contra o racismo produzido pelas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 
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O Método Canguru é um modelo de cuidados oferecidos aos recém-nascidos que necessitam de hospitalização logo 

após o nascimento, promovendo a participação dos pais e da família nos cuidados neonatais.  Neste modelo, estimula-

se colocar o recém-nascido na posição canguru, na qual ele é mantido na vertical, apenas de fraldas, junto ao peito 

dos pais, favorecendo o contato pele a pele. Sobre os benefícios da posição canguru para o recém-nascido, é CORRETO 

afirmar que esta posição: 

 

(A) reduz a dor relacionada a procedimentos agudos, sendo considerada uma estratégia não farmacológica para 

abordagem da dor; 

(B) favorece o controle térmico, pois aumenta a perda de calor do recém-nascido através do contato dérmico; 

(C) permite maior tempo de contato entre mãe/pai-filho, desde que não exceda 2 horas contínuas nessa posição; 

(D) favorece o uso de mamadeira, visto que a posição canguru pode ser realizada também com o pai; 

(E) propicia maior autonomia dos pais no cuidado do recém-nascido, diminuindo o vínculo com a equipe de Saúde. 

 

 

 

Na Teoria Sincronoativa, são citados 5 subsistemas do bebê, os quais geralmente funcionam de forma harmoniosa no 

recém-nascido a termo. No entanto, o recém-nascido prematuro em unidade de terapia intensiva apresenta demandas 

diferentes para o funcionamento desses subsistemas, o que pode desorganizá-lo. Quando há um desequilíbrio no 

funcionamento dos sistemas fisiológicos e comportamentais, podem ser identificados sinais de estresse do recém-

nascido, como: 

 

(A) dificuldade para dormir, que é um sinal de estresse do subsistema regulador; 

(B) alterações cardiorrespiratórias, que são um sinal de estresse motor; 

(C) irritabilidade, que é um sinal de estresse no controle de estado e na atenção; 

(D) flacidez de tronco, que é um sinal de estresse autonômico; 

(E) manutenção do tônus muscular, que é um sinal de estresse motor. 
 

 

 

 

 

 

 

Numa maternidade, nasceu um bebê sem alterações morfológicas aparentes, com exposição a ampicilina e 

gentamicina, que são medicamentos ototóxicos. Considerando as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal 

publicada pelo Ministério da Saúde em 2012, durante a triagem auditiva deste recém-nascido, o(a) fonoaudiólogo(a) 

deverá: 

 

(A) realizar o exame Potenciais Evocados de Tronco Encefálico (Peate) Automático no reteste, em caso de falha no 

teste com Emissões Otoacústicas Evocadas; 

(B) encaminhar a criança para avaliação otorrinolaringológica e audiológica para diagnóstico, ainda que passe no 

teste; 

(C) realizar o teste com Peate clínico, se houver disponibilidade de equipamentos capazes de realizar exame 

diagnóstico; 

(D) realizar teste com Peate Automático e, em caso de falha, realizar o reteste com o mesmo exame; 

(E) encaminhar para serviço de diagnóstico apenas em caso de falha em ambas as orelhas no reteste.  
 

 

 

 

 

 

Questão 16 

Conteúdo: Conhecimentos Específicos -  FONOAUDIOLOGIA  

Questão 17 

Questão 18 
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O aleitamento materno tem grande implicação no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional do bebê. No entanto, 

para garantir que haja extração eficiente do leite sem causar traumas no seio materno, é importante que a pega e a 

sucção estejam adequadas. Uma condição do bebê que pode acarretar prejuízo na eficiência do aleitamento materno 

é: 

 

(A) a mandíbula tocando a mama durante a sucção, alteração comum nas malformações craniofaciais;  

(B) a imaturidade neurológica, característica de neonatos nascidos antes da 39ª semana gestacional; 

(C) o reflexo de mordida exacerbado, observado frequentemente em recém-nascidos prematuros; 

(D) os lábios superior e inferior evertidos durante a pega, devido à hipotonia global; 

(E) a ausência de vedamento anterior na sucção, característica comum nos casos de fissuras palatinas. 
 

 

 

 
 

A avaliação objetiva da deglutição é um recurso que pode ser utilizado para detectar aspirações silentes e para 

confirmar os dados obtidos na avaliação clínica fonoaudiológica. Um dos exames de imagem que podem auxiliar nesta 

avaliação é a videoendoscopia da deglutição (VED), pela qual é possível avaliar: 

 

(A) as estruturas anatômicas durante a deglutição; 

(B) a biomecânica da deglutição; 

(C) a dinâmica da fase oral;  

(D) a motilidade do esôfago na fase esofágica; 

(E) a sensibilidade laríngea. 

 

 

 
 

A deglutição é uma ação que envolve vários processos. Ela pode ser dividida em três fases: oral, faríngea e esofágica. 

Assinale a alternativa que associa corretamente o evento da deglutição com a fase em que este ocorre. 

 

(A) Na fase faríngea ocorre o vedamento da nasofaringe através da elevação do palato mole evitando refluxo nasal; 

(B) Na fase oral ocorre o vedamento labial após a introdução do alimento em cavidade oral, prevenindo o escape 

posterior; 

(C) Na fase esofágica ocorre a abertura da transição faringoesofágica, através da elevação da laringe e do músculo 

cricofaríngeo; 

(D) Na fase faríngea ocorre o posicionamento e propulsão do bolo alimentar pela língua em direção à faringe; 

(E) Na fase oral ocorre a mastigação dos alimentos sólidos, composta pelas etapas de amassamento, trituração e 

pulverização. 

 

 

 

Durante a fase oral da deglutição, a informação sensitiva geral e de gustação são importantes para identificar aspectos 

dos alimentos como temperatura, textura e sabor. Através dessa informação, ocorre a modulação da resposta neuronal 

ao estímulo sensorial. Os pares cranianos responsáveis pela sensibilidade geral e gustativa dos dois terços anteriores 

da língua, respectivamente, são: 

 

(A) V e IX; 

(B) V e VII; 

(C) VII e IX; 

(D) VII e V; 

(E) IX e VII. 

 

Questão 20 

Questão 21 

Questão 19 

Questão 22 
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Os reflexos orais se desenvolvem ao longo da gestação. Espera-se que o recém-nascido a termo já tenha desenvolvido 

estes reflexos no momento do nascimento. No entanto, nos casos de prematuridade, alguns destes reflexos podem 

estar ainda imaturos, prejudicando a alimentação oral. Em um bebê nascido com 30 semanas de idade gestacional 

são esperadas as seguintes habilidades orais: 

 

(A) apenas os reflexos de procura e deglutição; 

(B) apenas os reflexos de sucção e deglutição;  

(C) os reflexos de procura, deglutição e sucção, porém sem coordenação entre sucção, deglutição e respiração; 

(D) os reflexos de sucção e deglutição, com coordenação entre sucção, deglutição e respiração, porém com reflexo 

de procura incompleto; 

(E) os reflexos de sucção, deglutição e procura, com coordenação entre sucção, deglutição e respiração.  

 

 

 

Para a ampliação da atuação do fonoaudiólogo nas ações de saúde pública do SUS, Moreira e Mota sugerem que haja: 

 

(A) maior quantidade de especializações; 

(B) mais pesquisas da Fonoaudiologia no campo da saúde pública; 

(C) maior número de atendimentos individuais; 

(D) plano unificado de atuação de todos os fonoaudiólogos da rede pública; 

(E) melhor formação de fonoaudiólogos na área de reabilitação. 

 

 

 

 

 

De acordo com Fernandes e Molini-Avejonas, o principal papel do fonoaudiólogo na intervenção precoce deve ser: 

 

(A) garantir acompanhamento ambulatorial; 

(B) diagnosticar o transtorno de linguagem; 

(C) atuar com família e cuidadores; 

(D) determinar prognóstico; 

(E) elencar individualmente os alvos da intervenção. 

 

 

 

 
Segundo Mousinho et al, a comunicação humana se difere de outras espécies animais, principalmente, pela 

capacidade de: 

 

(A) simbolizar 

(B) interagir 

(C) compreender 

(D) imitar 

(E) pedir 

 

 

 

Questão 23 

Questão 24 

Questão 26 

Questão 25 
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A linguagem figurativa é estudada pela seguinte dimensão da linguagem: 

 

(A) compreensão; 

(B) forma; 

(C) conteúdo; 

(D) uso; 

(E) produção. 

 

 

 

 

 

David Crystal descreve a evolução morfossintática da criança de acordo com as seguintes grandes etapas: 

 

(A) nível fonológico, nível morfológico, nível sintático 

(B) forma, conteúdo, uso; 

(C) aquisição dos sons, formação de palavras, frases, conversação; 

(D) expressão da linguagem, compreensão da linguagem, cognição; 

(E) pré-linguagem, sintaxe primitiva, expansão gramatical, últimas aquisições. 

 

 

 

 

No capítulo “A Linguagem como Objeto de Avaliação”, os autores citam vantagens da avaliação através da 

transcrição da linguagem espontânea, sendo uma delas: 

 

(A) a codificação simples; 

(B) a possibilidade de comparar grupos; 

(C) o menor tempo de coleta; 

(D) a abordagem mais real; 

(E) a independência do contexto. 

 

 

 

 
O atraso de linguagem, segundo Giacheti e Landau, difere dos transtornos da linguagem falada principalmente por 

ser: 

 

(A) uma condição transitória; 

(B) um quadro secundário; 

(C) um diagnóstico interdisciplinar; 

(D) uma alteração neurológica; 

(E) um distúrbio de compreensão. 

 

 

 
 

Questão 27 

Questão 28 

Questão 29 

Questão 30 
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PROVA OBJETIVA – NUTRIÇÃO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO(A) 
 

 

 

1. Você está recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 9 (nove) páginas e 30 (trinta) questões 
objetivas com 5 alternativas para resposta e um cartão resposta com cinquenta espaços numerados, 
reservados para marcação das opções. 

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

3. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Faça-a com tranquilidade mas fique atento ao limite do tempo 
previsto. 

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

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

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

7. A resposta das questões deve ser assinalada no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

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

9. Após terminar a marcação das respostas no cartão, entregue-o ao fiscal de sala. 

10. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado. 

11.  Você poderá deixar definitivamente a sala de prova após 1 (uma) hora 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 (9h30min). 

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 só poderão sair de sala juntos após conferência, de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade desta etapa  

15. do processo seletivo. 

16. 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. Nenhum tipo de 
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

  

05/12/2021 

BOA PROVA! 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por órgãos de natureza federal, estadual e municipal, que possuem uma 

organização regionalizada e hierarquizada com a missão de promover o direito à saúde. Em relação à política de saúde 

do trabalhador, a direção é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

Constitui-se como atribuição comum dessas três esferas de poder supracitadas: 

 

(A) participar da definição de normas, critérios e executar a coordenação da política de saúde do trabalhador;  

(B) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador; 

(C) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador; 

(D) promover a política de insumos e equipamentos para a saúde e executar os serviços de saúde do trabalhador; 

(E) agenciar a execução, controle e monitoramento das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

 

 

 

 

Os Pactos pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de Gestão (2006) instituem um acordo 

intergovernamental de descentralização da gestão em saúde com a redefinição de prioridades à atenção da saúde da 

população brasileira que visam o fortalecimento do SUS como política de Estado.  No que tange à atenção básica tem 

como objetivo principal:  

 

(A) implementar o sistema de prontuário eletrônico nas três esferas de governo, com vistas à descentralização;  

(B) elaborar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e da Caderneta da pessoa idosa e promover sua publicação; 

(C) promover programas de promoção de atividade física e apoiar os programas já existentes no território; 

(D) combater ao tabagismo com ênfase na mudança de comportamento da população brasileira;  

(E) desenvolver a estratégia de educação permanente e a oferta de cursos de especialização e residência 

multiprofissional. 

 

 

 

A Lei 8.142/90 regulamenta a transferência de recursos financeiros no Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução 

de ações e serviços em saúde. Esse repasse ocorre do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal. Para receberem tais recursos do FNS os municípios, estados e o Distrito Federal devem 

contar com os seguintes subsídios: 

 

(A) contrapartida orçamentária, balancete fiscal e de despesas; 

(B) setor de licitação, planejamento plurianual e inventário de bens;  

(C) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde; 

(D) lei orçamentária, plano quinquenal e relatório de gestão;  

(E) certidão negativa de débitos, inscrição municipal e licenciamento. 

 

 

 

A Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS, objetiva a 

construção de modelos de atenção e de gestão em saúde que tenham como foco as necessidades dos cidadãos e a 

produção de saúde a partir do trabalho em rede com equipes multidisciplinares. Para isso, a política de humanização 

tem como princípios norteadores: 

 

(A) valorização da dimensão subjetiva, transversalidade, construção de redes solidárias e controle social;  

(B) participação coletiva, autonomia e protagonismo dos profissionais, mutualidade e educação especializada; 

(C) construção de redes de proteção social, gestão participativa, co-responsabilidade e voluntarismo; 

(D) pactuação intergovernamental, escuta qualificada, interpessoalidade das ações e acolhimento social; 

(E) atuação das instâncias gestoras do SUS, cooperação, grupalidade e centralidade nos profissionais.  

Conteúdo: Conhecimentos Gerais -  Sistema Único de Saúde  

Questão 1 

Questão 2 

Questão 3 

Questão 4 



 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2022 - SAÚDE DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS -  NUTRIÇÃO 

 
2 

 

 

 

 

O Plano Diretor de Regionalização, contido na Norma Operacional da Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 

(NOAS-SUS 01/01) adota o conceito de “Atenção Básica Ampliada” que prevê a oferta de ações e serviços de saúde 

para as doenças mais prevalentes na população, o mais próximo possível de sua residência. O modelo assistencial 

utilizado para a qualificação e ampliação da atenção básica é:  

 

(A) sistema de prontuário eletrônico; 

(B) vigilância socioassistencial e territorial;    

(C) matricialidade pactuada e integrada; 

(D) estratégia de saúde da família; 

(E) assistência integrada de saúde.  

 

 

 

A política nacional da pessoa com deficiência, inscrita no campo da saúde, tem como finalidade orientar a reabilitação 

da capacidade funcional e desempenho humano a partir da interação com o ambiente de vida, como preconiza a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), – da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que analisa a saúde a partir de cinco categorias: 

 

(A) acessibilidade, corporalidade, psicomotricidade, resiliência e adaptações das atividades da vida diária; 

(B) escolaridade, oralidade, persuasão, reinserção social e medidas assistidas para atividades cotidianas; 

(C) funcionalidade, participação na sociedade, morfologia, ambiente social e a realização de atividades da vida diária;  

(D) acuidade, pragmatismo, assiduidade, autonomia e a gestão parcial para a realização da rotina diária;  

(E) flexibilidade, urbanidade, resiliência, interatividade e capacidade cognitiva para execução de tarefas diárias. 

 

 

 

 

Na contemporaneidade, a hipertrofia da lógica gerencial tem evidenciado o isolamento da política de saúde em relação 

à agenda dos movimentos sociais que lutam pela ampliação da política de seguridade social. Fleury (2008) aponta 

que essa falta de agência em comum tem levado à uma inação do movimento sanitário em relação as pautas 

elencadas pela sociedade civil, tais como: 

 

(A) a saúde da população idosa e o programa de atendimento domiciliar; 

(B) a quebra de patentes na produção de medicamentos e a violência institucional; 

(C) o planejamento familiar e o programa de atenção à saúde da mulher; 

(D) o controle social e a construção de espaços paritários de participação popular; 

(E) a reforma psiquiátrica e as práticas manicomiais e asilares na saúde mental.  

 

 

 

 

Paim (2009) destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) é a dimensão institucional e setorial de uma reforma social 

mais ampla que requer a radicalização da democracia e a construção de uma consciência sanitária entre a população 

e os trabalhadores de saúde, como reafirma a Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Nesse sentido, a produção de 

autonomia e de emancipação dos sujeitos para a prevenção de doenças, agravos e pandemias é um dos pilares da:  

 

(A) política nacional de promoção da saúde;  

(B) programa de capacitação e educação permanente;  

(C) pactos pela vida e em defesa do SUS; 

(D) política de combate e controle de endemias; 

(E) estratégia de saúde da família nos municípios.  

 

 

Questão 5 

Questão 6 

Questão 7 

Questão 8 
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) orienta e qualifica a construção de ações e de 

serviços de saúde prioritários para as crianças com deficiências, indígenas, negras, quilombolas, do campo e da 

floresta, ribeirinhas e/ou que estejam em situação de rua. Nesse eixo de atenção as ações estratégicas à serem 

desenvolvidas objetivam: 

 

(A) a promoção de ações de educação e de acolhimento institucional; 

(B) a atenção à saúde mental, com a criação de comunidades terapêuticas;  

(C) o apoio à implementação do protocolo etnocêntrico para a proteção integral; 

(D) a prevenção de acidentes, violências e a promoção da cultura de paz;  

(E) a articulação e intensificação de ações para inclusão nas redes temáticas. 

 

 

 

 

No Brasil, a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social têm exigido a   construção de “redes de proteção”, 

interinstitucionais e transetoriais, voltadas à infância e adolescência com o intuito de preservar a integridade física, 

psíquica e moral de milhares de crianças e adolescentes. Essa estratégia de trabalho supracitada que promove a 

resolução de problemas individuais e coletivos também viabiliza a formação de “redes sociais” que são: 

     

(A) informacionais, compostas por especialistas que interagem por meio de ambientes remotos;  

(B) mutuais, comportas por grupos de pessoas que contribuem por meio de trabalho voluntário e doações; 

(C) privadas, compostas por filantropos e religiosos que realizam ações sociais e atividades desportivas; 

(D) informais, formadas por grupos e pessoas que partilham valores culturais e posicionamentos comuns; 

(E) dialógicas, compostas por educadores e voluntários que partilham de saberes multidisciplinares.  

 

 

 

 

 

A integralidade das ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) é um objetivo da rede de atenção que 

se desenvolve pela concreta articulação entre os serviços e profissionais com seus múltiplos saberes e práticas. A 

conversação, a comunicação e o entendimento para a construção da ação entre os diferentes trabalhadores de saúde, 

ocorre no espaço do/a:  

 

(A) assembleia institucional; 

(B) micropolítica de saúde; 

(C) comitê de ética e pesquisa; 

(D) comissão intergestora;  

(E) conselho de saúde.   

 

 

 

 

 

O fluxo de trocas e inter-relações profissionais, de saberes e de gestão compartilhada, ainda é um desafio entre as 

equipes de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O arranjo organizacional de trabalho, no campo da saúde, entre 

os distintos especialistas e profissionais que possibilita o vínculo terapêutico, a interdisciplinaridade e gestão colegiada 

é o/a: 

 

(A) equipe de acolhimento; 

(B) consultório integrado;   

(C) equipe de referência; 

(D) matriciamento da rede;  

(E) classificação de risco. 

Questão 9 

Questão 10 

Questão 11 

Questão 12 



 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2022 - SAÚDE DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS -  NUTRIÇÃO 

 
4 

 

 

 

 

 

No período da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, somado à sobrecarga de 

tarefa domésticas e de cuidado houve o aumento do risco da violência contra mulheres, crianças e adolescentes no 

âmbito domiciliar. Diante disso as instituições governamentais e não governamentais devem fortalecer as ações já 

existentes, tais como: 

 

(A) realizar a construção de campanhas publicitárias sobre mediação de conflitos; 

(B) agilizar o acesso do agressor à defensoria pública estadual; 

(C) manter medidas protetivas como medida de excepcionalidade; 

(D) promover a conciliação marital e a convivência familiar harmônica;   

(E) garantir o acolhimento psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde. 

  

 

 

 

 

O cotidiano das famílias que vivenciam a experiência de doença crônica na infância é perpassado por um conjunto de 

dificuldades que podem comprometer as condições de vida de todos os membros da família, inclusive, o tratamento 

da criança. As mudanças que incidem na vida das mães cuidadoras que possuem baixa renda são: 

 

(A) desistência do trabalho e distanciamento social de familiares; 

(B) fornecimento de subsídios estatais para acompanhar os filhos;  

(C) reconhecimento da função de cuidadora junto à previdência social; 

(D) construção de rede de cuidado com familiares e apoio institucional; 

(E) fortalecimento do convívio marital e a divisão de tarefas do cuidado.  

 

 

 

 

 

 

A Marcha Nacional Zumbi dos Palmares que ocorreu em Brasília, no ano de 1995, evidenciou no cenário social e 

político as reivindicações históricas do movimento de mulheres negras e dos movimentos negros que vinculavam o 

racismo à produção de vulnerabilidades em saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 

reitera o combate ao racismo institucional, tendo como objetivos: 

 

(A) a instituição da comissão de determinantes sociais em saúde (CDS) e o combate às iniquidades raciais;  

(B) o desenvolvimento de ações em saúde para a população negra com profissionais negros e o combate ao racismo;  

(C) a mudança dos currículos das categorias profissionais de saúde e a inclusão do estudo da filosofia africana; 

(D) a inclusão do quesito raça/cor em todos os instrumentos de coleta de dados nos serviços públicos conveniados 

com o SUS; 

(E) o monitoramento das campanhas publicitárias e materiais contra o racismo produzido pelas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 
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São consideradas práticas ou situações que podem prejudicar a amamentação:  

 

I. dar outros leites ou fórmulas infantis para “complementar” o leite materno.  

II. introdução de alimentos sólidos ou pastosos antes dos 6 meses de idade. 

III. oferecer mamadeira ou chupeta. 

IV. fumar durante a amamentação. 

V. uso de fitoterápicos, chás e ervas. 

VI. ingerir qualquer bebida alcoólica. 

 

Responda: 

 

(A) as práticas/situações I,II,III,IV, VI são prejudiciais;  
(B) as práticas/situações I,II,III,IV,V são prejudiciais;  
(C) as práticas/situações II,III,IV,V,VI são prejudiciais;  
(D) as práticas/situações I,II,III,IV,V,VI são prejudiciais;  
(E) as práticas/situações I,II,IIII,VI são prejudiciais.  
 

 

 

Considera-se “amamentação cruzada” quando:  

 

(A) a mãe oferece o seu leite em copinho, mamadeira ou outro utensílio; 

(B) uma mulher amamenta o filho de outra mulher;  

(C) a mãe oferece seu leite ao seu filho apenas nos horários nos quais está em casa;  

(D) a tia oferece fórmula ao bebê em copinho na ausência da mãe; 

(E) todas as situações citadas são exemplos de amamentação cruzada.  

 

 

 

 

 

Na atenção básica para a avaliação nutricional de um adolescente na faixa etária de >10 a <20 anos, com obesidade 

(IMC para idade: > Percentil 97 ( > Escore-z +2), está recomendado: 

 

(A) 6 consultas de nutrição/ano, 1 lipidograma completo/ano, com monitoramento do crescimento, pressão arterial, 

glicemia e investigar práticas alimentares, maturação sexual, anemia e atividade física; 

(B) 2 consultas de nutrição/ano, 1 lipidograma completo/ano, com monitoramento do crescimento, pressão arterial, 

glicemia e investigar práticas alimentares, maturação sexual, anemia e atividade física; 

(C) 3 consultas de nutrição/ano, com monitoramento do crescimento, pressão arterial, glicemia e investigar práticas 

alimentares, anemia e atividade física; 

(D) 5 consultas de nutrição/ano, 1 lipidograma completo/ano, com monitoramento do crescimento, glicemia e 

investigar práticas alimentares, maturação sexual e atividade física; 

(E) 1 consulta de nutrição/ano, 1 lipidograma completo/ano, 1 hemograma/ano, monitoramento do crescimento, 

pressão arterial, glicemia e investigar práticas alimentares, maturação sexual e atividade física. 

 

 

Questão 16 

Conteúdo: Conhecimentos Específicos -  NUTRIÇÃO  

Questão 17 

Questão 18 
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O registro do acompanhamento nutricional e dos marcadores do consumo alimentar de crianças menores de 10 anos 

no SISVAN Web, devem seguir o calendário mínimo de consultas para essa faixa etária conforme a recomendação do 

Ministério da Saúde que deve ocorrer:  

 

(A) aos 15 dias de vida, 1 mês, 2, 4, 6, 12 e 24 meses. A partir dos 3 anos é recomendado ao menos um registro  por 

ano até os 10 anos; 

(B) aos 15 dias de vida, 2 meses, 4, 6, 8, 12, 18 e 24 meses. A partir dos 3 anos é recomendado ao menos um registro  

por ano até os 10 anos; 

(C) aos 15 dias de vida, 1 mês, 2, 6, 9, 12, 18 e 24 meses. A partir dos 3 anos é recomendado ao menos dois registros 

por ano até os 10 anos; 

(D) aos 15 dias de vida, 1 mês, 2, 4, 6, 10, 12, 18 e 24 meses. A partir dos 3 anos é recomendado ao menos um 

registro por ano até os 10 anos; 

(E) aos 15 dias de vida, 1 mês, 2, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 meses. A partir dos 3 anos é recomendado ao menos um 

registro por ano até os 10 anos. 

 

 

 

Questão 5: Com o objetivo de prevenir a obesidade na infância, algumas estratégias são recomendadas pelo Ministério 

da Saúde (2019): 

 

(A) os adoçantes  podem ser utilizados na alimentação infantil a partir de 1 ano de idade nas formas de apresentação 

em pó e líquido;  

(B) não oferecer açúcar de qualquer tipo (mascavo, demerara, cristal ou refinado, rapadura, melaço), nem 

preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade; 

(C) os sucos de frutas naturais adoçados com sacarose podem ser oferecidos às crianças até uma vez ao dia; 

(D) os alimentos infantis podem ser utilizados na alimentação da criança pois são ultraprocessados saudáveis; 

(E) nenhuma das alternativas é recomendada pelo Ministério da Saúde.  

 

 

 

As crianças desnutridas podem apresentar deficiência de vitaminas e minerais. Em um pré-escolar de 4 anos de idade 

com diagnóstico de desnutrição grave, os sinais de cegueira noturna, e xerose conjuntival, concentração de 

hemoglobina de 5 g/dl associada a dificuldades respiratórias, e taquicardia; lesões de pele (dermatose secundária) 

são sugestivos de:  

 

(A) deficiência de vitamina A, riboflavina, ácido ascórbico; 

(B) deficiência de vitamina A e de zinco;  anemia muito grave, ácido fólico; 

(C) deficiência de vitamina A e de zinco;  anemia grave; 

(D) deficiência de vitamina D e de ômega-3; zinco;  anemia moderada; 

(E) deficiência de ferro, de proteínas, anemia leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 19 

Questão 20 

Questão 21 
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O tratamento nutricional da alergia alimentar tem como objetivos: evitar o desencadeamento dos sintomas, a 

progressão da doença e piora das manifestações alérgicas, proporcionar crescimento e desenvolvimento infantil 

adequados além de prevenir deficiências nutricionais. Para lactentes em aleitamento materno, a conduta mais correta 

para tratamento da alergia alimentar é:  

 

I. o aleitamento materno deve ser mantido e a mãe deve ser submetida à dieta de exclusão do alérgeno envolvido, 

tanto para os lactentes com alergia alimentar IgE mediada como para os com não-IgE mediada.; 

II. deve ser suspenso o aleitamento materno e deve ser prescrita fórmula hidrolisada para alimentação do lactente;  

III.quando for indicada a restrição total de leite de vaca e derivados da dieta materna, a suplementação de cálcio e 

vitamina D (colecalciferol) deve ser recomendada para a mãe; 

IV. para os casos em que o lactente em aleitamento materno não manifestar reações com alérgenos veiculados pelo 

leite materno, não há indicação de restrição da dieta materna, ainda que os sintomas possam ser observados após a 

ingestão do alimento pela criança; 

V. os lactentes com alergias IgE mediadas apresentam os quadros menos graves e para esses não há indicação de 

restrição alimentar materna pois o risco de anaflaxia é pequeno; 

VI. nos casos de interrupção do aleitamento materno e em situações de  alergia às proteínas do leite de vaca, a 

utilização de fórmulas hidrolisadas é a alternativa preconizada. 

 

Responda: 

 

(A) as condutas I,II,III,IV,VI são indicadas;  

(B) as condutas I,III,IV,V, VI são indicadas; 

(C) as condutas I,III,IV,VI são indicadas; 

(D) as condutas I,II,III,VI são indicadas; 

(E) todas as condutas são indicadas. 

 

 

 

 

 

No planejamento da terapia nutricional de um escolar com Diabetes Mellitus tipo 1 devemos considerar: 

 

(A) programar a perda de peso para melhorar o controle glicêmico. Para tanto deve-se calcular o valor energético 

total (VET), considerando o peso correspondente ao percentil 10 para a estatura de referência para crianças até 

10 anos de idade;  

(B) o método de contagem de carboidratos pode ser utilizado na orientação nutricional do escolar e os métodos mais 

comumente utilizados na prática clínica são: método 1 (gramatura de carboidratos) e método 2 (método de 

substituições); 

(C) são exemplos de alimentos que necessitam ter seu teor de carboidratos contabilizados no planejamento dietético, 

no caso de orientação pelo método de contagem de carboidratos: pães, biscoitos, massas, vegetais folhosos 

verdes; 

(D) em caso de eventos sociais, a criança deve ser orientada a levar o seu lanche para a festa e não consumir os 

salgados ou doces servidos, pelo risco de hiperglicemia;  

(E) todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 22 

Questão 23 
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São recomendações do Ministério da Saúde quanto ao consumo de alimentos processados/ultraprocessados, açúcar 

e sal para crianças menores de dois anos de idade: 

 

(A) reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, não ingerir açúcar e nem sal de adição; 

(B) não ingerir alimentos ultraprocessados nem açúcar e utilizar sal de adição na quantidade mínima necessária; 

(C) evitar alimentos processados/ultraprocessados, reduzir açúcar e não ingerir sal de adição; 

(D) consumir alimentos processados/ultraprocessados, açúcar e sal de adição somente após 1 ano de idade; 

(E) não ingerir alimentos processados/ultraprocessados  nem açúcar e utilizar sal de adição na quantidade mínima 

necessária. 

 

 

 

 

Crianças infectadas pelo HIV (HIV+) devem receber aporte adicional de energia em relação à criança não infectada, que 

irá variar de acordo com seu estado nutricional e presença de intercorrências. O percentual de aumento de energia para 

crianças HIV+ eutróficas e assintomáticas e para aquelas com desnutrição grave é, respectivamente: 

 

(A) sem aumento; e 50-100%; 

(B) 5%; e 20-30%; 

(C) 5%; e 20-40%; 

(D) 10%; e 50-100%; 

(E) 10%; e 110-130%. 

 

 

 

 

Recém-nascidos (RN) de baixo peso que estão em nutrição parenteral se beneficiam da nutrição enteral mínima ou 

nutrição trófica. O início da nutrição enteral mínima deve ser avaliado caso a caso e pode ser iniciado em: 

 

(A) RN asfixiados (pH < 7,1) e com peristalse; 

(B) RN pré-termo com má perfusão periférica, sem peristalse e intubado; 

(C) RN hipotensos necessitando de medicações vasopressoras, desde que apresentem peristalse; 

(D) RN hemodinamicamente instáveis, desde que apresentem peristalse; 

(E) RN hemodinamicamente estáveis e com peristalse, mesmo intubados ou com cateter umbilical. 

 

 

 

 

Crianças cardiopatas, comparadas com crianças saudáveis, apresentam maior gasto energético decorrente de vários 

fatores, como: 

 

(A) aumento do trabalho do miocárdio e redução do consumo de oxigênio; 

(B) aumento do trabalho da musculatura respiratória e redução do sistema hematopoiético; 

(C) aumento do trabalho do sistema hematopoiético e redução do consumo de oxigênio; 

(D) aumento do consumo de oxigênio e redução do trabalho do miocárdio; 

(E) aumento das demandas metabólicas e do trabalho da musculatura respiratória. 

 

 

 

 

 

 

Questão 24 

Questão 25 
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A Síndrome de Dumping precoce pode ocorrer em crianças submetidas à gastrectomia. Sobre o início e manifestações 

dessa síndrome é CORRETO afirmar que:  

 

(A) ocorre em até 30 minutos após uma refeição, quando o alimento chega na luz intestinal, com manifestações de 

taquicardia, sudorese e sonolência e piorando do quadro se há uso de açúcar; 

(B) ocorre em até 30 minutos após uma refeição, quando o alimento chega ao estômago, com manifestações de 

taquicardia, sudorese e sonolência, melhorando do quadro se há uso de açúcar; 

(C) ocorre em até 60 minutos após uma refeição, quando o alimento chega na luz intestinal, com manifestações de 

vômito e piora do quadro se há uso de açúcar; 

(D) ocorre em cerca de 120 minutos após uma refeição, quando o alimento chega no estômago, com manifestações 

de náuseas e vômitos e melhora do quadro se há uso de açúcar; 

(E) ocorre em cerca de 120 minutos após uma refeição, quando o alimento chega na luz intestinal, com 

manifestações de taquicardia, sudorese e sonolência, melhorando do quadro se há uso de açúcar. 

 

 

 

 

Ao se avaliar os exames relacionados ao estado nutricional de ferro de uma criança de 5 anos, observa-se que: a 

ferritina e receptores de transferrina estão abaixo do limite de normalidade, e a hemoglobina está normal. Esses 

resultados indicam que a criança apresenta: 

 

(A) somente redução das reservas de ferro; 

(B) somente redução da eritropoiese; 

(C) redução das reservas de ferro e redução da eritropoiese; 

(D) redução da eritropoiese e anemia ferropriva; 

(E) redução das reservas de ferro e anemia ferropriva. 

 

 

 

 

 

O íleo paralítico é uma depressão temporária da atividade motora do trato gastrointestinal que impede a utilização do 

trato digestivo e pode ser deflagrado por trauma cirúrgico. São sinais de ileoparalítico: 

 

(A) desidratação, anorexia e presença de ruídos hidroaéreos; 

(B) distensão abdominal, débito baixo da sonda nasogástrica (se houver) e eliminação de fezes; 

(C) desidratação, débito alto da sonda nasogástrica (se houver) e distensão abdominal; 

(D) distensão abdominal, febre baixa e eliminação de fezes e gases; 

(E) presença de ruídos hidroaéreos, desidratação e apetite preservado.  
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PROVA OBJETIVA – PSICOLOGIA 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO(A) 
 

 
 

1. Você está recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 9 (nove) páginas e 30 (trinta) questões 
objetivas com 5 alternativas para resposta e um cartão resposta com cinquenta espaços numerados, 
reservados para marcação das opções. 

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

3. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Faça-a com tranquilidade mas fique atento ao limite do tempo 
previsto. 

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

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

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

7. A resposta das questões deve ser assinalada no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

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

9. Após terminar a marcação das respostas no cartão, entregue-o ao fiscal de sala. 

10. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado. 

11.  Você poderá deixar definitivamente a sala de prova após 1 (uma) hora 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 (9h30min). 

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 só poderão sair de sala juntos após conferência, de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade desta 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. Nenhum tipo de 
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

  

05/12/2021 

BOA PROVA! 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por órgãos de natureza federal, estadual e municipal, que possuem uma 

organização regionalizada e hierarquizada com a missão de promover o direito à saúde. Em relação à política de saúde 

do trabalhador, a direção é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

Constitui-se como atribuição comum dessas três esferas de poder supracitadas: 

 

(A) participar da definição de normas, critérios e executar a coordenação da política de saúde do trabalhador;  

(B) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador; 

(C) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador; 

(D) promover a política de insumos e equipamentos para a saúde e executar os serviços de saúde do trabalhador; 

(E) agenciar a execução, controle e monitoramento das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

 

 

 

 

Os Pactos pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de Gestão (2006) instituem um acordo 

intergovernamental de descentralização da gestão em saúde com a redefinição de prioridades à atenção da saúde da 

população brasileira que visam o fortalecimento do SUS como política de Estado.  No que tange à atenção básica tem 

como objetivo principal:  

 

(A) implementar o sistema de prontuário eletrônico nas três esferas de governo, com vistas à descentralização;  

(B) elaborar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e da Caderneta da pessoa idosa e promover sua publicação; 

(C) promover programas de promoção de atividade física e apoiar os programas já existentes no território; 

(D) combater ao tabagismo com ênfase na mudança de comportamento da população brasileira;  

(E) desenvolver a estratégia de educação permanente e a oferta de cursos de especialização e residência 

multiprofissional. 

 

 

 

A Lei 8.142/90 regulamenta a transferência de recursos financeiros no Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução 

de ações e serviços em saúde. Esse repasse ocorre do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal. Para receberem tais recursos do FNS os municípios, estados e o Distrito Federal devem 

contar com os seguintes subsídios: 

 

(A) contrapartida orçamentária, balancete fiscal e de despesas; 

(B) setor de licitação, planejamento plurianual e inventário de bens;  

(C) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde; 

(D) lei orçamentária, plano quinquenal e relatório de gestão;  

(E) certidão negativa de débitos, inscrição municipal e licenciamento. 

 

 

 

A Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS, objetiva a 

construção de modelos de atenção e de gestão em saúde que tenham como foco as necessidades dos cidadãos e a 

produção de saúde a partir do trabalho em rede com equipes multidisciplinares. Para isso, a política de humanização 

tem como princípios norteadores: 

 

(A) valorização da dimensão subjetiva, transversalidade, construção de redes solidárias e controle social;  

(B) participação coletiva, autonomia e protagonismo dos profissionais, mutualidade e educação especializada; 

(C) construção de redes de proteção social, gestão participativa, co-responsabilidade e voluntarismo; 

(D) pactuação intergovernamental, escuta qualificada, interpessoalidade das ações e acolhimento social; 

(E) atuação das instâncias gestoras do SUS, cooperação, grupalidade e centralidade nos profissionais.  

Conteúdo: Conhecimentos Gerais -  Sistema Único de Saúde  

Questão 1 

Questão 2 

Questão 3 

Questão 4 
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O Plano Diretor de Regionalização, contido na Norma Operacional da Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 

(NOAS-SUS 01/01) adota o conceito de “Atenção Básica Ampliada” que prevê a oferta de ações e serviços de saúde 

para as doenças mais prevalentes na população, o mais próximo possível de sua residência. O modelo assistencial 

utilizado para a qualificação e ampliação da atenção básica é:  

 

(A) sistema de prontuário eletrônico; 

(B) vigilância socioassistencial e territorial;    

(C) matricialidade pactuada e integrada; 

(D) estratégia de saúde da família; 

(E) assistência integrada de saúde.  

 

 

 

A política nacional da pessoa com deficiência, inscrita no campo da saúde, tem como finalidade orientar a reabilitação 

da capacidade funcional e desempenho humano a partir da interação com o ambiente de vida, como preconiza a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), – da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que analisa a saúde a partir de cinco categorias: 

 

(A) acessibilidade, corporalidade, psicomotricidade, resiliência e adaptações das atividades da vida diária; 

(B) escolaridade, oralidade, persuasão, reinserção social e medidas assistidas para atividades cotidianas; 

(C) funcionalidade, participação na sociedade, morfologia, ambiente social e a realização de atividades da vida diária;  

(D) acuidade, pragmatismo, assiduidade, autonomia e a gestão parcial para a realização da rotina diária;  

(E) flexibilidade, urbanidade, resiliência, interatividade e capacidade cognitiva para execução de tarefas diárias. 

 

 

 

 

Na contemporaneidade, a hipertrofia da lógica gerencial tem evidenciado o isolamento da política de saúde em relação 

à agenda dos movimentos sociais que lutam pela ampliação da política de seguridade social. Fleury (2008) aponta 

que essa falta de agência em comum tem levado à uma inação do movimento sanitário em relação as pautas 

elencadas pela sociedade civil, tais como: 

 

(A) a saúde da população idosa e o programa de atendimento domiciliar; 

(B) a quebra de patentes na produção de medicamentos e a violência institucional; 

(C) o planejamento familiar e o programa de atenção à saúde da mulher; 

(D) o controle social e a construção de espaços paritários de participação popular; 

(E) a reforma psiquiátrica e as práticas manicomiais e asilares na saúde mental.  

 

 

 

 

Paim (2009) destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) é a dimensão institucional e setorial de uma reforma social 

mais ampla que requer a radicalização da democracia e a construção de uma consciência sanitária entre a população 

e os trabalhadores de saúde, como reafirma a Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Nesse sentido, a produção de 

autonomia e de emancipação dos sujeitos para a prevenção de doenças, agravos e pandemias é um dos pilares da:  

 

(A) política nacional de promoção da saúde;  

(B) programa de capacitação e educação permanente;  

(C) pactos pela vida e em defesa do SUS; 

(D) política de combate e controle de endemias; 

(E) estratégia de saúde da família nos municípios.  

 

 

Questão 5 

Questão 6 

Questão 7 

Questão 8 
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) orienta e qualifica a construção de ações e de 

serviços de saúde prioritários para as crianças com deficiências, indígenas, negras, quilombolas, do campo e da 

floresta, ribeirinhas e/ou que estejam em situação de rua. Nesse eixo de atenção as ações estratégicas à serem 

desenvolvidas objetivam: 

 

(A) a promoção de ações de educação e de acolhimento institucional; 

(B) a atenção à saúde mental, com a criação de comunidades terapêuticas;  

(C) o apoio à implementação do protocolo etnocêntrico para a proteção integral; 

(D) a prevenção de acidentes, violências e a promoção da cultura de paz;  

(E) a articulação e intensificação de ações para inclusão nas redes temáticas. 

 

 

 

 

No Brasil, a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social têm exigido a   construção de “redes de proteção”, 

interinstitucionais e transetoriais, voltadas à infância e adolescência com o intuito de preservar a integridade física, 

psíquica e moral de milhares de crianças e adolescentes. Essa estratégia de trabalho supracitada que promove a 

resolução de problemas individuais e coletivos também viabiliza a formação de “redes sociais” que são: 

     

(A) informacionais, compostas por especialistas que interagem por meio de ambientes remotos;  

(B) mutuais, comportas por grupos de pessoas que contribuem por meio de trabalho voluntário e doações; 

(C) privadas, compostas por filantropos e religiosos que realizam ações sociais e atividades desportivas; 

(D) informais, formadas por grupos e pessoas que partilham valores culturais e posicionamentos comuns; 

(E) dialógicas, compostas por educadores e voluntários que partilham de saberes multidisciplinares.  

 

 

 

 

 

A integralidade das ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) é um objetivo da rede de atenção que 

se desenvolve pela concreta articulação entre os serviços e profissionais com seus múltiplos saberes e práticas. A 

conversação, a comunicação e o entendimento para a construção da ação entre os diferentes trabalhadores de saúde, 

ocorre no espaço do/a:  

 

(A) assembleia institucional; 

(B) micropolítica de saúde; 

(C) comitê de ética e pesquisa; 

(D) comissão intergestora;  

(E) conselho de saúde.   

 

 

 

 

 

O fluxo de trocas e inter-relações profissionais, de saberes e de gestão compartilhada, ainda é um desafio entre as 

equipes de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O arranjo organizacional de trabalho, no campo da saúde, entre 

os distintos especialistas e profissionais que possibilita o vínculo terapêutico, a interdisciplinaridade e gestão colegiada 

é o/a: 

 

(A) equipe de acolhimento; 

(B) consultório integrado;   

(C) equipe de referência; 

(D) matriciamento da rede;  

(E) classificação de risco. 

Questão 9 

Questão 10 

Questão 11 

Questão 12 
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No período da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, somado à sobrecarga de 

tarefa domésticas e de cuidado houve o aumento do risco da violência contra mulheres, crianças e adolescentes no 

âmbito domiciliar. Diante disso as instituições governamentais e não governamentais devem fortalecer as ações já 

existentes, tais como: 

 

(A) realizar a construção de campanhas publicitárias sobre mediação de conflitos; 

(B) agilizar o acesso do agressor à defensoria pública estadual; 

(C) manter medidas protetivas como medida de excepcionalidade; 

(D) promover a conciliação marital e a convivência familiar harmônica;   

(E) garantir o acolhimento psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde. 

  

 

 

 

 

O cotidiano das famílias que vivenciam a experiência de doença crônica na infância é perpassado por um conjunto de 

dificuldades que podem comprometer as condições de vida de todos os membros da família, inclusive, o tratamento 

da criança. As mudanças que incidem na vida das mães cuidadoras que possuem baixa renda são: 

 

(A) desistência do trabalho e distanciamento social de familiares; 

(B) fornecimento de subsídios estatais para acompanhar os filhos;  

(C) reconhecimento da função de cuidadora junto à previdência social; 

(D) construção de rede de cuidado com familiares e apoio institucional; 

(E) fortalecimento do convívio marital e a divisão de tarefas do cuidado.  

 

 

 

 

 

 

A Marcha Nacional Zumbi dos Palmares que ocorreu em Brasília, no ano de 1995, evidenciou no cenário social e 

político as reivindicações históricas do movimento de mulheres negras e dos movimentos negros que vinculavam o 

racismo à produção de vulnerabilidades em saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 

reitera o combate ao racismo institucional, tendo como objetivos: 

 

(A) a instituição da comissão de determinantes sociais em saúde (CDS) e o combate às iniquidades raciais;  

(B) o desenvolvimento de ações em saúde para a população negra com profissionais negros e o combate ao racismo;  

(C) a mudança dos currículos das categorias profissionais de saúde e a inclusão do estudo da filosofia africana; 

(D) a inclusão do quesito raça/cor em todos os instrumentos de coleta de dados nos serviços públicos conveniados 

com o SUS; 

(E) o monitoramento das campanhas publicitárias e materiais contra o racismo produzido pelas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 
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.“Um serviço de hematologia percebeu que, mesmo tendo disponível toda a tecnologia para o diagnóstico e o 

tratamento dos usuários com anemia falciforme, havia um problema que, se não fosse levado em conta, não 

melhoraria a anemia desses usuários. Essa doença acomete principalmente a população negra que, na cidade em 

que o serviço funcionava, tinha poucas opções de trabalho. O serviço percebeu que o tratamento ficaria muito limitado 

caso o enfoque fosse estritamente hematológico, pois a sobrevivência dos usuários estava ameaçada pela 

composição da doença com o contexto em que os sujeitos se encontravam. Era necessário criar novas opções de 

trabalho para esses usuários do serviço, uma vez que, apenas com o tratamento convencional, não seria possível 

obter resultados satisfatórios. A equipe então se debruçou sobre o problema e propôs buscar ajuda em escolas de 

computação, com a ideia de oferecer cursos para os usuários com anemia falciforme que o desejassem, criando assim 

novas opções de trabalho e melhorando a expectativa de vida. ” (Clínica ampliada e compartilhada / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009, p. 19) 

    

De acordo com as “Referências técnicas para a atuação de psicólogos nos serviços hospitalares do SUS (2019), o 

profissional de psicologia tem o papel fundamental na implantação da Política Nacional de Humanização (PNH) no seu 

trabalho cotidiano. O trecho acima refere-se ao dispositivo:  

 

(A) tecnologia do encontro, que pressupõe a construção de redes de conversações afirmadoras de relações 

importantes nos processos de produção de saúde; 

(B) alteridade, que se relaciona à experiência das relações intersubjetivas, pressupondo a internalização da 

existência do outro para poder se comunicar; 

(C) ambiência, que inclui a recepção dos usuários e sua relação com profissionais, gestores e comunidade da forma 

ética, humana, respeitosa e inclusiva; 

(D) projeto terapêutico singular, que inclui um conjunto de propostas de condutas terapêuticas, fomento ao vínculo 

e o acompanhamento longitudinal; 

(E) acolhimento, implica em estar atento e aberto às diversidades cultural e étnica na construção de práticas que 

denotam a responsabilização da equipe de saúde. 

 

 

 

 

Segundo Marsillac e colaboradores (2018) a grande diferença entre a prática da clínica tradicional e o 

acompanhamento terapêutico (AT) está na (o): 

 

(A) expansão do “setting”;  

(B) disparidade dos sujeitos; 

(C) relação analítica; 

(D) relação contratransferencial; 

(E) relação transferencial. 

 

 

 

Em “A virtualidade do dispositivo de trabalho psicanalítico e o atendimento remoto: uma reflexão em três partes”, 

Figueiredo (2020) ressalta que o “enquadre interior” do analista pode se constituir pelos seguintes componentes:  

 

(A) manejo da transferência e contratransferência, mente própria, escuta das modalidades narrativas em análise; 

(B) interpretação transferencial, mente própria, escuta das modalidades objetais e narrativas em análise; 

(C) mente do analista, atenção flutuante, manejo clínico e inclusão das modalidades de escuta narrativas em análise; 

(D) atenção flutuante, mente própria, escuta da transferência e interpretação das diferentes narrativas em análise;   

(E) mente própria, atenção flutuante, inclusão de todas as modalidades de escuta em análise. 

 

Questão 16 

Conteúdo: Conhecimentos Específicos -  PSICOLOGIA  

Questão  17 

Questão 18 
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Monteiro (2015) aponta que a experiência de ter um familiar grave internado na UTI pode acionar um processo através 

do qual é possível se preparar cognitiva e emocionalmente para a morte iminente, gerando um intenso sofrimento. 

Esse processo é nomeado: 

 

(A) choque emocional; 

(B) luto antecipatório; 

(C) “coping” no problema; 

(D) “coping” na emoção; 

(E) “coping” na fuga. 

 

 

 

 

Segundo Winnicott: “cada ser humano é dotado de uma tendência ao amadurecimento” (Dias, 2003, p. 94), o que 

significa uma tendência à: 

 

(A) unificação pelas fases psicossexuais; 

(B) divisão através da dinâmica das pulsões; 

(C) integração num todo unitário; 

(D) maturação dos processos fisiológicos; 

(E) constituição a priori do eu primitivo. 

 

 

 

 

Zordan e colaboradores (2012) relatam que durante a entrevista na terapia familiar sistêmica, o terapeuta busca mais 

informações para confirmar ou refutar as hipóteses iniciais, sendo que estas caracterizam-se por buscar conexões 

entre pessoas, ações, percepções, sentimentos e contextos. Este procedimento terapêutico é nomeado de: 

 

(A) perguntas circulares; 

(B) perguntas lineares; 

(C) tarefas diretas; 

(D) conotações positivas; 

(E) intervenções metafóricas. 

 

 

 

 

Jerusalinsk (2015) defende que as contribuições psicanalíticas ao campo da estimulação precoce permitem uma 

prática clínica com bebês e pequenas crianças desde que a intervenção: 

 

(A) parta de um diagnóstico fechado e da detecção de algo que não vai bem e impõe um sofrimento para o bebê, 

para que se possa adentrar na lógica da complexidade psíquica implicada na primeira infância; 

(B) estabeleça um conhecimento sobre as patologias e desconsidere o conhecimento sobre os momentos de 

constituição psíquica e suas passagens, para que se possa chegar a um diagnóstico diferencial psicopatológico; 

(C) tenha como condição prévia uma formação clínica e uma prática exercida em contexto interdisciplinar que 

permita intervir com o bebê de forma a considerar os seus sintomas no intercruzamento entre áreas; 

(D) aposte na permeabilidade e na plasticidade próprias de algumas crianças como um tempo em que as estruturas 

psíquicas e orgânicas já estão estruturadas a partir de critérios epigenéticos, neuronais e fisiopatológicos; 

(E) no âmbito do sofrimento psíquico ocorra a partir da conduta expectante, considerando a importância da urgência 

em fechar o diagnóstico para aplicar técnicas específicas de uma abordagem da clínica ampliada. 

 

 

Questão 19 

Questão 20 

Questão 21 

Questão 22 



 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2022 - SAÚDE DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS – PSICOLOGIA 

 
7 

 

 

 

 

No texto “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças e adolescentes cronicamente doentes” (Moura, 2018) é 

ressaltado que uma das maneiras dos pais cuidarem de seus filhos é através do fazer. Essa forma de cuidado é 

definida como: 

 

(A) “handling”, que se refere aos cuidados físicos realizados pelos pais e envolve o manuseio corporal do bebê ou 

criança durante o suporte básico;  

(B) suficientemente boa, quando os pais são capazes de se colocarem empaticamente na posição do filho e 

atenderem às necessidades da criança; 

(C) implicado, que é representado pela presença comprometida no acolhimento, na ambiência e no fortalecimento 

de vínculos afetivos;  

(D) em reserva, ter a sabedoria de se ausentar, se desapegar e manter uma presença junto à criança ou adolescente 

reservada; 

(E) ativo, que consiste em os pais cuidarem de si mesmos, de seus filhos e ao mesmo tempo se deixarem cuidar pela 

criança e pelo adolescente.  

 

 

 

Marque a alternativa que define o conceito de “despersonalização” apresentado no livro “A teoria do 

amadurecimento”de D. W. Winnicott” (Dias, 2003): 

 

(A) mecanismo de defesa que visa esconder e negar a realidade interna com temores de perda de limites, 

desintegração e aniquilação; 

(B) mecanismo de defesa contra a ansiedade arcaica resultante da falta de segurança no estágio de dependência 

absoluta; 

(C) processo da personalidade que enfatiza o papel desempenhado pelas emoções no potencial de desenvolvimento 

humano; 

(D) estados maturacionais de desenvolvimento infantil em que não ocorre o processo de alojamento da psique no 

corpo; 

(E) estados clínicos em que o paciente se queixa de não ter relação com o próprio corpo ou de sentir que este não 

lhe pertence. 

 

 

 

 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2007), o cuidado paliativo é a abordagem que visa: 

  

(A) os cuidados totais e ativos dirigidos a pacientes fora de possibilidade de cura, através da atenção individualizada; 

ao doente e à sua família, bem como a busca da excelência no controle de todos os sintomas e prevenção do 

sofrimento; 

(B) a promoção da qualidade de vida de pacientes e seus familiares, através da avaliação precoce e controle de 

sintomas físicos, sociais, emocionais e espirituais desagradáveis, no contexto de doenças que ameaçam a 

continuidade da vida;  

(C) o cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura, através do controle da 

dor, de outros sintomas, de problemas psicossociais e espirituais, assim como a melhor qualidade de vida para 

os pacientes; 

(D) a melhora da qualidade de vida do paciente e de seus familiares frente a problemas associados às doenças 

terminais, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de uma avaliação e tratamento da dor e outros 

problemas físicos e psíquicos; 

(E) a busca de uma “boa morte” nos momentos finais da vida humana, através de uma assistência que minore ao 

máximo possível a dor e demais sintomas dos doentes e, simultaneamente, possibilite a maior autonomia e 

independência dos mesmos. 

 

Questão 23 

Questão 24 

Questão 25 
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Em “Luto insólito, desmentido e trauma: clínica psicanalítica com mães de bebês’’, Iaconelli (2007) busca 

compreender as dificuldades de elaboração do luto decorrente de óbito de feto ou de recém-nascido. Sobre o luto 

perinatal é CORRETO afirmar que:  

 

(A) há melhoria do sofrimento dos pais quando estes são incentivados a lidar com o bebê imaginário, visto que estes 

procedimentos, quando em conformidade com o desejo dos pais, favorecem descatexizar o objeto subjetivamente 

investido; 

(B) o status de filho só pode ser atribuído a partir da subjetividade da mãe, que, devido ao estado psíquico peculiar 

do pós-parto, deverá ser atentamente ouvida e, dentro desta perspectiva, nem todas as mulheres lidam com esta 

situação de forma igual; 

(C) o trauma se configura na relação com a dor vivenciada. A mãe ao rememorar a perda do “bebê maravilhoso” 

reitera o evento traumático em sua experiência subjetiva, confiando-lhe um lugar de representação dissociada no 

psiquismo. 

(D) o luto de um bebê recém-nascido carrega em si um aspecto de inerente comunicabilidade e atrai, por sua vez, 

olhares de compreensão. O tempo que a experiência traumática exige para ser elaborada é auxiliado pela 

ritualização da morte; 

(E) a questão do tempo pode ser subestimada em casos de anencefalia, onde há uma elaboração da perda no 

psiquismo dinâmica e os pais podem estar aptos em ter outro filho, posto que no objeto perdido há concepto, 

mas não há de fato bebê. 

 

 

 

 

Leia o trecho da conversa entre uma residente médica e a mãe de uma paciente com condições crônicas complexas 

(CCC):  

Residente médica: Você tem outros filhos? 

Aurora: Não. 

Residente médica: Então é atenção exclusiva! 

Aurora ri e diz: tem que ser. Eu tava aqui falando pra ela de ter um estetro [estetoscópio] em casa e noção de primeiros 

socorros, o que você acha? 

Residente médica: Eu acho bom, mas você consegue perceber quando ele tá mais cansado só de olhar. Essa 

informação você pode dar pro pediatra que já ajuda.  

(Martins, Azevedo, Afonso, 2018, p. 1223) 

 

A partir desse diálogo as autoras defendem a(s) / o(s): 

 

(A) necessidade de ampliação do horizonte normativo e valorização do saber não técnico no cuidado em saúde, 

favorecendo o reconhecimento e a inclusão da família; 

(B) naturalização por parte dos profissionais de sintomas e complicações esperadas na CCC, permitindo que os 

familiares imaginem que podem cuidar de forma mais adequada; 

(C) comunicações da equipe de saúde sejam transmitidas de modo racional aos familiares, considerando que as 

repercussões emocionais sejam levadas em conta;   

(D) transparência na comunicação dos profissionais com os pais; esta conduta técnica é aplicada especialmente nos 

momentos de risco de morte da criança; 

(E) inclusão de fatores humanizantes ao cuidado em saúde; a atitude empática tem efeito sobre a boa relação 

profissional- paciente e sobre a adesão ao tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 26 

Questão 27 
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Freud (1917[1915], p.172) afirma que “o luto é uma reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que 

ocupa o seu lugar...” O trabalho do luto exige um (a): 

 

(A) identificação do eu com o objeto abandonado em que a perda do objeto se transforma numa perda do próprio eu 

do enlutado; 

(B) comunicabilidade que acha satisfação no desnudamento de si próprio, com um empobrecimento do eu do 

enlutado; 

(C) perda do objeto subtraído à consciência, na medida que o enlutado sabe quem, mas não o que perdeu nesse 

alguém que foi perdido; 

(D) investimento amoroso que é remetido de volta ao sadismo, por influência da regressão característica do conflito 

de ambivalência; 

(E) exame de realidade mostrando que o objeto não existe mais e então é preciso abandonar uma posição libidinal 

em relação ao objeto. 

 

 

 

 

Moura (2018) em “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças e adolescentes cronicamente doentes” indica o 

protocolo SPIKES para orientar a comunicação de uma má notícia.  Assinale a alternativa que corresponde as 

orientações deste instrumento: 

 

(A) estabeleça uma conversa informal inicial; avalie a capacidade cognitiva e de compreensão do paciente numa 

situação de estresse; dê a informação de forma objetiva; faça o manejo do silêncio; apoie e oriente na tomada de 

decisões e apoie a expressão dos sentimentos dolorosos do paciente; 

(B) inicie demarcando presença e escuta; estabeleça o diagnóstico dos problemas emocionais do paciente; ofereça 

a informação de forma inteligível; lide com as questões levantadas pelo paciente; estimule e apoie o 

compartilhamento da informação e dos sentimentos aos familiares; apoie a resolução de pendências; 

(C) ofereça um ambiente de privacidade; escute o que o paciente pensa e sente; nivele a informação usando uma 

linguagem inteligível a partir de referências que o paciente conheça; forneça a informação em pequenas doses; 

responda e acolha as respostas do paciente; descreva a proposta terapêutica; 

(D) seja cuidadoso com o ambiente; pergunte ao paciente o que ele sabe de seu problema avaliando o grau de 

defesas em relação ao assunto; convide o paciente a ouvir a notícia que você traz; enuncie a notícia; dê um tempo 

para a expressão do sentimento; discuta um projeto terapêutico singular com o paciente; 

(E) avalie as condições emocionais do paciente; dê a notícia de forma objetiva; explique as causas e os sintomas; 

ofereça garantias de que ele será cuidado; acolha os sentimentos e os questionamentos do paciente; ofereça o 

cuidado paliativo; cuide dos detalhes e esteja disponível para o paciente e seus familiares. 

 

 

 

 

O termo “privação da mãe”, apresentado por Bolwby no relatório para a Organização Mundial de Saúde (1951), foi 

revisto por Ainsworth (2006). A autora utiliza o termo “insuficiência de interação” quando o bebê ou criança pequena: 

 

(A) vive em um hospital, sofre de insuficiência de interação materna e não possui mãe substituta para oferecer 

cuidados satisfatórios; 

(B) vive em um hospital, sofre de insuficiência de interação materna e possui mãe substituta que oferece cuidados 

satisfatórios; 

(C) vive com a mãe, sofre de insuficiência de interação devido à rejeição, hostilidade, crueldade, indulgência ou falta 

de afeto; 

(D) vive em um hospital, não sofre de insuficiência de interação, pois possui um ambiente suficientemente bom 

proporcionado pela equipe; 

(E) vive com a mãe que possui algum tipo de adoecimento, sofre de insuficiência de interação pela condição 

patológica materna. 

Questão 28 

Questão 29 

Questão 30 
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PROVA OBJETIVA – SERVIÇO SOCIAL 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO(A) 
 

 
 

1. Você está recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 9 (nove) páginas e 30 (trinta) questões 
objetivas com 5 alternativas para resposta e um cartão resposta com cinquenta espaços numerados, 
reservados para marcação das opções. 

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

3. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Faça-a com tranquilidade mas fique atento ao limite do tempo 
previsto. 

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

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

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

7. A resposta das questões deve ser assinalada no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

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

9. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado. 

10.  Você poderá deixar definitivamente a sala de prova após 1 (uma) hora de seu início e sem este caderno 
de prova. 

11.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início 
da prova (9h30min). 

12.  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. 

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

14. 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. Nenhum tipo de 
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

  

05/12/2021 

BOA PROVA! 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por órgãos de natureza federal, estadual e municipal, que possuem uma 

organização regionalizada e hierarquizada com a missão de promover o direito à saúde. Em relação à política de saúde 

do trabalhador, a direção é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

Constitui-se como atribuição comum dessas três esferas de poder supracitadas: 

 

(A) participar da definição de normas, critérios e executar a coordenação da política de saúde do trabalhador;  

(B) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador; 

(C) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador; 

(D) promover a política de insumos e equipamentos para a saúde e executar os serviços de saúde do trabalhador; 

(E) agenciar a execução, controle e monitoramento das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

 

 

 

 

Os Pactos pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de Gestão (2006) instituem um acordo 

intergovernamental de descentralização da gestão em saúde com a redefinição de prioridades à atenção da saúde da 

população brasileira que visam o fortalecimento do SUS como política de Estado.  No que tange à atenção básica tem 

como objetivo principal:  

 

(A) implementar o sistema de prontuário eletrônico nas três esferas de governo, com vistas à descentralização;  

(B) elaborar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e da Caderneta da pessoa idosa e promover sua publicação; 

(C) promover programas de promoção de atividade física e apoiar os programas já existentes no território; 

(D) combater ao tabagismo com ênfase na mudança de comportamento da população brasileira;  

(E) desenvolver a estratégia de educação permanente e a oferta de cursos de especialização e residência 

multiprofissional. 

 

 

 

A Lei 8.142/90 regulamenta a transferência de recursos financeiros no Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução 

de ações e serviços em saúde. Esse repasse ocorre do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal. Para receberem tais recursos do FNS os municípios, estados e o Distrito Federal devem 

contar com os seguintes subsídios: 

 

(A) contrapartida orçamentária, balancete fiscal e de despesas; 

(B) setor de licitação, planejamento plurianual e inventário de bens;  

(C) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde; 

(D) lei orçamentária, plano quinquenal e relatório de gestão;  

(E) certidão negativa de débitos, inscrição municipal e licenciamento. 

 

 

 

A Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS, objetiva a 

construção de modelos de atenção e de gestão em saúde que tenham como foco as necessidades dos cidadãos e a 

produção de saúde a partir do trabalho em rede com equipes multidisciplinares. Para isso, a política de humanização 

tem como princípios norteadores: 

 

(A) valorização da dimensão subjetiva, transversalidade, construção de redes solidárias e controle social;  

(B) participação coletiva, autonomia e protagonismo dos profissionais, mutualidade e educação especializada; 

(C) construção de redes de proteção social, gestão participativa, co-responsabilidade e voluntarismo; 

(D) pactuação intergovernamental, escuta qualificada, interpessoalidade das ações e acolhimento social; 

(E) atuação das instâncias gestoras do SUS, cooperação, grupalidade e centralidade nos profissionais.  

Conteúdo: Conhecimentos Gerais -  Sistema Único de Saúde  

Questão 1 

Questão 2 

Questão 3 

Questão 4 
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O Plano Diretor de Regionalização, contido na Norma Operacional da Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 

(NOAS-SUS 01/01) adota o conceito de “Atenção Básica Ampliada” que prevê a oferta de ações e serviços de saúde 

para as doenças mais prevalentes na população, o mais próximo possível de sua residência. O modelo assistencial 

utilizado para a qualificação e ampliação da atenção básica é:  

 

(A) sistema de prontuário eletrônico; 

(B) vigilância socioassistencial e territorial;    

(C) matricialidade pactuada e integrada; 

(D) estratégia de saúde da família; 

(E) assistência integrada de saúde.  

 

 

 

A política nacional da pessoa com deficiência, inscrita no campo da saúde, tem como finalidade orientar a reabilitação 

da capacidade funcional e desempenho humano a partir da interação com o ambiente de vida, como preconiza a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), – da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que analisa a saúde a partir de cinco categorias: 

 

(A) acessibilidade, corporalidade, psicomotricidade, resiliência e adaptações das atividades da vida diária; 

(B) escolaridade, oralidade, persuasão, reinserção social e medidas assistidas para atividades cotidianas; 

(C) funcionalidade, participação na sociedade, morfologia, ambiente social e a realização de atividades da vida diária;  

(D) acuidade, pragmatismo, assiduidade, autonomia e a gestão parcial para a realização da rotina diária;  

(E) flexibilidade, urbanidade, resiliência, interatividade e capacidade cognitiva para execução de tarefas diárias. 

 

 

 

 

Na contemporaneidade, a hipertrofia da lógica gerencial tem evidenciado o isolamento da política de saúde em relação 

à agenda dos movimentos sociais que lutam pela ampliação da política de seguridade social. Fleury (2008) aponta 

que essa falta de agência em comum tem levado à uma inação do movimento sanitário em relação as pautas 

elencadas pela sociedade civil, tais como: 

 

(A) a saúde da população idosa e o programa de atendimento domiciliar; 

(B) a quebra de patentes na produção de medicamentos e a violência institucional; 

(C) o planejamento familiar e o programa de atenção à saúde da mulher; 

(D) o controle social e a construção de espaços paritários de participação popular; 

(E) a reforma psiquiátrica e as práticas manicomiais e asilares na saúde mental.  

 

 

 

 

Paim (2009) destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) é a dimensão institucional e setorial de uma reforma social 

mais ampla que requer a radicalização da democracia e a construção de uma consciência sanitária entre a população 

e os trabalhadores de saúde, como reafirma a Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Nesse sentido, a produção de 

autonomia e de emancipação dos sujeitos para a prevenção de doenças, agravos e pandemias é um dos pilares da:  

 

(A) política nacional de promoção da saúde;  

(B) programa de capacitação e educação permanente;  

(C) pactos pela vida e em defesa do SUS; 

(D) política de combate e controle de endemias; 

(E) estratégia de saúde da família nos municípios.  

 

 

Questão 5 

Questão 6 

Questão 7 

Questão 8 
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) orienta e qualifica a construção de ações e de 

serviços de saúde prioritários para as crianças com deficiências, indígenas, negras, quilombolas, do campo e da 

floresta, ribeirinhas e/ou que estejam em situação de rua. Nesse eixo de atenção as ações estratégicas à serem 

desenvolvidas objetivam: 

 

(A) a promoção de ações de educação e de acolhimento institucional; 

(B) a atenção à saúde mental, com a criação de comunidades terapêuticas;  

(C) o apoio à implementação do protocolo etnocêntrico para a proteção integral; 

(D) a prevenção de acidentes, violências e a promoção da cultura de paz;  

(E) a articulação e intensificação de ações para inclusão nas redes temáticas. 

 

 

 

 

No Brasil, a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social têm exigido a   construção de “redes de proteção”, 

interinstitucionais e transetoriais, voltadas à infância e adolescência com o intuito de preservar a integridade física, 

psíquica e moral de milhares de crianças e adolescentes. Essa estratégia de trabalho supracitada que promove a 

resolução de problemas individuais e coletivos também viabiliza a formação de “redes sociais” que são: 

     

(A) informacionais, compostas por especialistas que interagem por meio de ambientes remotos;  

(B) mutuais, comportas por grupos de pessoas que contribuem por meio de trabalho voluntário e doações; 

(C) privadas, compostas por filantropos e religiosos que realizam ações sociais e atividades desportivas; 

(D) informais, formadas por grupos e pessoas que partilham valores culturais e posicionamentos comuns; 

(E) dialógicas, compostas por educadores e voluntários que partilham de saberes multidisciplinares.  

 

 

 

 

 

A integralidade das ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) é um objetivo da rede de atenção que 

se desenvolve pela concreta articulação entre os serviços e profissionais com seus múltiplos saberes e práticas. A 

conversação, a comunicação e o entendimento para a construção da ação entre os diferentes trabalhadores de saúde, 

ocorre no espaço do/a:  

 

(A) assembleia institucional; 

(B) micropolítica de saúde; 

(C) comitê de ética e pesquisa; 

(D) comissão intergestora;  

(E) conselho de saúde.   

 

 

 

 

 

O fluxo de trocas e inter-relações profissionais, de saberes e de gestão compartilhada, ainda é um desafio entre as 

equipes de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O arranjo organizacional de trabalho, no campo da saúde, entre 

os distintos especialistas e profissionais que possibilita o vínculo terapêutico, a interdisciplinaridade e gestão colegiada 

é o/a: 

 

(A) equipe de acolhimento; 

(B) consultório integrado;   

(C) equipe de referência; 

(D) matriciamento da rede;  

(E) classificação de risco. 

Questão 9 

Questão 10 

Questão 11 

Questão 12 
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No período da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, somado à sobrecarga de 

tarefa domésticas e de cuidado houve o aumento do risco da violência contra mulheres, crianças e adolescentes no 

âmbito domiciliar. Diante disso as instituições governamentais e não governamentais devem fortalecer as ações já 

existentes, tais como: 

 

(A) realizar a construção de campanhas publicitárias sobre mediação de conflitos; 

(B) agilizar o acesso do agressor à defensoria pública estadual; 

(C) manter medidas protetivas como medida de excepcionalidade; 

(D) promover a conciliação marital e a convivência familiar harmônica;   

(E) garantir o acolhimento psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde. 

  

 

 

 

 

O cotidiano das famílias que vivenciam a experiência de doença crônica na infância é perpassado por um conjunto de 

dificuldades que podem comprometer as condições de vida de todos os membros da família, inclusive, o tratamento 

da criança. As mudanças que incidem na vida das mães cuidadoras que possuem baixa renda são: 

 

(A) desistência do trabalho e distanciamento social de familiares; 

(B) fornecimento de subsídios estatais para acompanhar os filhos;  

(C) reconhecimento da função de cuidadora junto à previdência social; 

(D) construção de rede de cuidado com familiares e apoio institucional; 

(E) fortalecimento do convívio marital e a divisão de tarefas do cuidado.  

 

 

 

 

 

 

A Marcha Nacional Zumbi dos Palmares que ocorreu em Brasília, no ano de 1995, evidenciou no cenário social e 

político as reivindicações históricas do movimento de mulheres negras e dos movimentos negros que vinculavam o 

racismo à produção de vulnerabilidades em saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 

reitera o combate ao racismo institucional, tendo como objetivos: 

 

(A) a instituição da comissão de determinantes sociais em saúde (CDS) e o combate às iniquidades raciais;  

(B) o desenvolvimento de ações em saúde para a população negra com profissionais negros e o combate ao racismo;  

(C) a mudança dos currículos das categorias profissionais de saúde e a inclusão do estudo da filosofia africana; 

(D) a inclusão do quesito raça/cor em todos os instrumentos de coleta de dados nos serviços públicos conveniados 

com o SUS; 

(E) o monitoramento das campanhas publicitárias e materiais contra o racismo produzido pelas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 
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No texto “O trabalho no fio da navalha: nova morfologia no Serviço Social em tempos de devastação e pandemia” 

Raichelis & Arregui (2020) problematizam a confluência das crises desencadeadas pela pandemia do novo coronavírus 

e seus impactos no mundo do trabalho, no Serviço Social e no cotidiano de Assistentes Sociais. O argumento central 

do artigo é que a crise sanitária desnudou a forma pela qual o capitalismo vinha respondendo às suas crises, desde 

os anos 1970, como estratégia do capital para reverter a queda tendencial das taxas de lucro, em um movimento 

estrutural de superprodução e subconsumo. Uma das estratégias de recomposição da taxa de lucro consiste em: 
 

(A) cessar o processo de incorporação de inovações e avanços tecnológicos; 

(B) intensificar a utilização de trabalho vivo; 

(C) incorporar tecnologias de base digital que aceleram a produtividade do trabalho; 

(D) reduzir a população sobrante para as necessidades médias de valorização do capital; 

(E) mitigar os processos de precarização do trabalho. 

 

 

 

 

(2015) faz uma análise sobre as competências e atribuições de Assistentes Sociais refletindo a respeito do impacto 

das condições objetivas para o trabalho profissional. O autor avalia que a categoria construiu uma massa crítica sobre 

o tema a partir dos debates coletivos organizados pelas entidades representativas do Serviço Social. Ao fazê-lo 

reconhece que o CFESS realizou importantes ações nas quais NÃO destaca: 
 

(A) a elaboração de documentos que se constituem em subsídios para o trabalho profissional, como os parâmetros 

de atuação na política de saúde, assistência social, a educação e para o trabalho no sociojurídico;  

(B) a participação em diversos espaços sobre a gestão do trabalho, com destaque para o Fórum Nacional de 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social (FNTSUAS); 

(C) a Política Nacional de Fiscalização, elaborada em 1996 e revista em 2007 que se estrutura em três dimensões: 

afirmativa de princípios e compromissos históricos; político-pedagógica e normativo-disciplinadora; 

(D) a crítica ao excesso de teoria das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Serviço Social 

(1996); 

(E) a campanha em defesa do concurso público para assistentes sociais em diferentes espaços sócio-ocupacionais. 

 

 

 

A Resolução CFESS nº 557 de 15/09/2009, dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntas 

entre a/o assistente social e outros profissionais. Esta normativa institui que: 
 

(A) a elaboração, emissão e/ ou subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social por meio de pareceres, 

laudos, perícias e manifestações é competência da/do assistente social; 

(B) a/o assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, bem como se esquivar do 

trabalho interdisciplinar; 

(C) ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social não deve garantir a especificidade de sua área de 

atuação; 

(D) a/o assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre matéria de 

Serviço Social, deve atuar com ampla autonomia, respeitadas as normas legais, técnicas e éticas de sua 

profissão; 

(E) ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deve sobrepujar as normas e limites legais, técnicos 

e normativos das outras profissões. 

 

 

Questão 16 

Conteúdo: Conhecimentos Específicos -  SERVIÇO SOCIAL  

Questão 17 

Questão 18 
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O artigo “Serviço Social e avaliações de negligência: debates no campo da ética profissional” (BERBERIAN, 2015) 

apresenta uma reflexão central para o debate sobre as avaliações de negligências. Para a autora, as famílias 

frequentemente são questionadas pelos profissionais acerca da capacidade protetiva em relação a suas crianças e 

adolescentes, ocupando um lugar de completa responsabilização pela oferta de cuidados e serviços a esses sujeitos, 

sem trazer para o debate a fundamental presença do Estado como provedor de um sistema de garantia de direitos. 

Estas famílias convivem com numerosos desdobramentos da questão social, dentre os quais NÃO está presente: 

 

(A) o uso/abuso de drogas; 

(B) o desemprego/subemprego; 

(C) a valorização das condições reais de existência por parte dos profissionais; 

(D) a fragilidade de vínculos familiares; 

(E) a exposição a diversas manifestações de violência. 

 

 

 

 

 

Sampaio & Rodrigues (2014) no texto “Ética e sigilo profissional” demonstram que o sigilo - a guarda de informações 

que foram obtidas em razão do exercício profissional - está previsto em diferentes dispositivos legais. Nos Códigos de 

Ética das/dos Assistentes Sociais, instituídos ao longo da história da profissão, a questão do sigilo ou segredo 

profissional é tratada de diferentes formas. Ao considerarmos as distintas abordagens é CORRETO afirmar que: 

 

(A) O Código de Ética de 1947 preconizava como dever fundamental “guardar rigoroso sigilo, mesmo em 

depoimentos policiais, sobre o que saiba em razão de seu ofício”; 

(B) No Código seguinte, de 1965, o(a) assistente social deveria observar o segredo 

profissional no seu exercício, sobre todas as confidências recebidas, fatos e observações escolhidas no seu 

exercício, abstendo-se de transcrever informações de natureza confidencial; 

(C) No Código de Ética de 1975 a permissão da revelação de um segredo profissional era concedida apenas para 

“evitar um dano grave, injusto e atual ao próprio cliente, ao assistente social, a terceiros e ao bem comum”; 

(D) o Código de Ética de 1986 não se consolidou como uma marca da opção da profissão por uma prática vinculada 

aos interesses da classe trabalhadora também na questão do sigilo profissional; 

(E) O atual Código de Ética (1993), desvinculou a revelação do sigilo profissional às sanções disciplinares. 

  

 

 

 

 

Na publicação “Residência em Saúde e Serviço Social subsídios para reflexão”, o CFESS (Conselho Federal de Serviço 

Social) oferece à categoria profissional uma sistematização de informações que envolvem a análise das relações entre 

Estado e sociedade, os marcos legais das residências e as principais questões deste campo de atuação. Na brochura, 

as residências são vistas como importantes para a formação de profissionais qualificados para o SUS. Entretanto, são 

identificados alguns desafios para a plena implementação da proposta em face dos processos de contra reforma do 

Estado. Podemos assinalar como um destes desafios: 

 

(A) manter os atuais níveis de qualificação para preceptores e tutores; 

(B) diminuir as ações de integração dos egressos dos programas de residência em relação ao SUS; 

(C) orientar a integração dos egressos dos programas de residência à rede privada; 

(D) compreender que, de forma geral, a contra reforma implementada no âmbito política de saúde nos últimos anos 

tem conformado serviços desfinanciados, com quantitativo reduzido de trabalhadores nas equipes e com formas 

de contratação diversificadas e muitas vezes precarizadas; 

(E) articular às necessidades financeiras dos programas de residência à gestão dos hospitais realizadas pela 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

Questão 19 

Questão 20 

Questão 21 
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Na atuação das/dos Assistentes Sociais na política pública de saúde, as ações socioeducativas devem se constituir 

como um eixo central. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) na publicação “Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Saúde”, enfatiza que o enfoque dessas ações abrange diversos aspectos, onde a 

informação e debate sobre as rotinas e funcionamento das unidades demandam atos para a democratização dos 

serviços. Nesta direção, as ações socioeducativas e/ou de educação em saúde devem ter como intencionalidade: 

 

(A) enfatizar a participação dos usuários no conhecimento crítico da sua realidade; 

(B) fragilizar os sujeitos para a construção de estratégias coletivas; 

(C) prover a população usuária com informações distorcidas sobre os serviços institucionais; 

(D) distanciar as ações da formação de uma consciência sanitária; 

(E) associar o direito à saúde ao indivíduo em detrimento da comunidade. 

 

 

 

Fagundes & Wünsch (2020) apresentam uma importante contribuição para a compreensão do processo de trabalho 

do/da assistente social em instituições hospitalares que oferecem serviços de alta complexidade em saúde como as 

internações pediátricas de longa permanência. Nos estudos realizados, verificaram que a materialização do conceito 

ampliado de saúde é evidenciada nos trabalhos em equipes com perspectiva interprofissional. No processo de trabalho 

coletivo em saúde, os autores listam algumas exigências para o seu êxito. Marque a alternativa que NÃO corresponde 

à análise apresentada no texto.   

 

(A) O trabalho em equipe exige valorização do esforço por cooperação. 

(B) O trabalho em equipe exige a sobreposição de saberes profissionais. 

(C) O trabalho em equipe exige respeito às diferenças e concepções. 

(D) O trabalho em equipe exige constante aperfeiçoamento profissional. 

(E) O trabalho em equipe exige a valorização dos profissionais e de seus saberes. 

 

 

 

Lopes (2021) no artigo “De volta aos primórdios: em defesa do SUS como uma política antirracista” argumenta que 

“A raça é um importante determinante das relações sociais e do acesso aos cuidados de saúde, (...) Diferentemente 

de outros países onde a raça é definida como ancestralidade, no Brasil prevalece uma classificação fenotípica, e 

quanto mais escura a pele, maior a incidência de racismo e piores os indicadores de saúde.” Para a autora, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) pode ser convertido em um mecanismo de justiça social desde que algumas ações sejam 

realizadas. Todas as alternativas abaixo são iniciativas elencadas por Lopes (2021), EXCETO: 

 

(A) aprimorar a vigilância e a assistência; 

(B) tornar eficiente a gestão;  

(C) estimular o controle social; 

(D) estimular a eficácia da governança em saúde; 

(E) adequar a utilização do quesito raça/cor à realidade das gestões municipais em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 22 

Questão 23 

Questão 24 
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Menezes & Maia (2020) ao refletirem sobre o adoecimento, a hospitalização de crianças e a importância da 

participação da família no processo de cuidado, levantam questões candentes ao tema relacionadas aos papéis de 

gênero ainda presentes nas famílias. Na pesquisa realizada pelas autoras em um hospital na cidade de Fortaleza (CE), 

emergiram algumas categorias - mulheres cuidadoras; rede de apoio familiar e a importância da família no processo 

de cuidado. Nas considerações finais do estudo as pesquisadoras asseveram que: 

 

(A) a família, no geral, não participa de forma efetiva do cuidado com a criança hospitalizada; 

(B) o trabalho do cuidado é partilhado com as ações de políticas públicas; 

(C) estão ocorrendo mudanças que contribuem para o deslocamento da imagem da mulher como a pessoa 

responsável pelo cuidado; 

(D) A responsabilidade do cuidado no campo familiar é partilhada com outros homens da família; 

(E) a questão da sobrecarga feminina no trabalho do cuidado não é algo no qual o Estado possa intervir pois diz 

respeito às estruturas familiares. 

 

 

 

 

O texto “População negra e Covid-19: reflexões sobre racismo e saúde” apresenta uma contribuição para a 

compreensão sobre a pandemia de COVID-19 em sociedades desiguais como a brasileira. Nesta análise, são 

pontuados aspectos estruturais e conjunturais das desigualdades raciais no país. Dentre eles, que os dados 

demográficos sobre a população brasileira evidenciam um perfil social específico: majoritariamente negro e impactado 

por privações sociais de moradia, saneamento, educação, emprego e renda. O texto apresenta recomendações para 

reduzir os impactos da COVID-19 nos grupos vulnerabilizados com EXCEÇÃO de: 

 

(A) disponibilizar banheiros públicos abertos e água potável em garrafas descartáveis; 

(B) cessar o envolvimento de setores como Defensoria Pública, prestadores de serviços, terceiro setor e Organizações 

não Governamentais de atuarem na mitigação dos impactos negativos da Covid-19 nas populações de maior 

vulnerabilidade; 

(C) orientar agentes comunitários de saúde para fazer busca ativa de idosos, pessoas com Hipertensão Arterial, 

Diabetes, Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas, Doenças Falciformes e outras doenças consideradas de 

risco para a Covid-19; 

(D) estabelecer um novo pacto social no qual todas as pessoas possam viver com dignidade. 

(E) Orientar prefeitos e gestores para aplicar recursos da saúde, considerando o quantitativo e perfil da população 

negra, de modo a impactar positivamente na melhoria, controle e redução de transmissão da Covid-19. 

 

 

  

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, nos Art. 86 e 87, estabelece as 

disposições gerais para a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, como um conjunto 

articulado de ações governamentais e não-governamentais. Todas as alternativas abaixo são linhas de ação desta 

política EXCETO: 

 

(A) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

(B) políticas sociais básicas; 

(C) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão; 

(D) aplicar medidas específicas de proteção; 

(E) serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. 

 

 

 

Questão 25 

Questão 26 

Questão 27 
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Cunha (2021), ao refletir sobre a deficiência como uma das expressões da questão social, procura situar a sua 

construção teórica a partir da apreensão de que há corpos considerados produtivos, logo docilizados, e corpos 

considerados desviantes, porque não se submeterem à disciplina necessária à produção capitalista. Neste sentido, 

seu texto dialoga com duas concepções de deficiência: uma referenciada pelo modelo biomédico e a outra que 

compreende a deficiência pautada no modelo social. Assinale a alternativa que apresenta as características 

CORRETAS para as duas concepções.  
 

(A) O modelo biomédico traz uma visão progressista de deficiência ao passo que o modelo social conceitua a 

deficiência como tragédia pessoal. 

(B) Nos dois modelos, os impedimentos físicos são tratados de forma individualizada. 

(C) No modelo biomédico o corpo se constitui como espaço de punição pela busca constante da correção dos padrões 

desviantes. 

(D) O modelo social da deficiência tem como objetivo colocar que não é o impedimento físico, a lesão, que 

impossibilita a participação social, mas sim a estrutura social que é pouco sensível para a inserção da pessoa 

com deficiência em condições de igualdade. 

(E) No modelo médico as instituições estão empenhadas nos processos de recuperação dos corpos para o trabalho 

produtivo; no modelo social a deficiência passou a ser considerada como um corpo com impedimentos que, em 

interação com as barreiras sociais, experimenta restrição de participação social. 

 

 
 

Os autores do texto “Quando ser raro se torna valor: o ativismo político por direitos das pessoas com doenças raras 

no Sistema Único de Saúde” assumem uma referência conceitual para analisar as formas de atuação política dos 

grupos de interesse para o reconhecimento de existência e de direitos das pessoas com doenças raras no Brasil. O 

debate teórico é tecido à luz do modelo das arenas sociais para a percepção dos agentes políticos atuantes, seus 

limites e possibilidades. Sobre estas arenas é possível afirmar que: 

 

(A) os formuladores de políticas e tomadores de decisão são influenciados a ignorar ou se interessar pelo problema 

numa relação dinâmica com a comunidade de especialistas; 

(B) o fato de as associações reconhecerem suas diferenças e necessidades diversas faz com que a identidade 

“doença rara” perca força no debate público; 

(C) as famílias das pessoas com doenças raras constituem um grupo secundário e de pouca importância nas arenas 

sociais;  

(D) as diferentes associações que atuam nestas arenas não ampliam a visibilidade social para as necessidades das 

pessoas com doenças raras; 

(E) a expressão “Não Escolhemos Ter Uma Doença Rara”, utilizada em campanhas pelas associações, promoveu a 

invisibilidade do tema. 
 

 

 
 

No texto “Redes de tratamento e as associações de pacientes com doenças raras” os autores procuram identificar as 

principais ações destas associações, por meio do uso das mídias sociais, para a viabilizar o direito à saúde às pessoas 

que vivem com doenças raras no Brasil. Sobre a atuação destes grupos biossociais é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) as expressões combate, luta, enfrentamento, guerreiros, defesa e arma são alguns dos substantivos alusivos à 

imagem metafórica de batalha, frequentemente usados nas páginas como parte de um discurso bélico das 

associações, para descrever tratamentos e as ações relacionadas; 

(B) as associações atuam junto às secretarias estaduais de saúde para verificar a disponibilidade das medicações 

nos centros de dispensação de medicamentos; 

(C) o tema da judicialização do direito à saúde ainda não repercute nestas associações; 

(D) as associações priorizam o discurso sobre a necessidade do tratamento farmacológico, sem destacar a 

importância do acesso a terapias de apoio e métodos diagnósticos; 

(E) as associações de pacientes com doenças raras são imprescindíveis neste processo, realizando ações variadas 

que tecem um sistema de saúde mais igualitário. 

Questão 28 

Questão 29 

Questão 30 
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PROVA OBJETIVA  

 TERAPIA OCUPACIONAL 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO(A) 
 

 

 

1. Você está recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 8 (oito) páginas e 30 (trinta) questões 
objetivas com 5 alternativas para resposta e um cartão resposta com cinquenta espaços numerados, 
reservados para marcação das opções. 

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

3. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Faça-a com tranquilidade mas fique atento ao limite do tempo 
previsto. 

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

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

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

7. A resposta das questões deve ser assinalada no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

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

9. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado. 

10.  Você poderá deixar definitivamente a sala de prova após 1 (uma) hora de seu início e sem este caderno 
de prova. 

11.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início 
da prova (9h30min). 

12.  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. 

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

14. 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. Nenhum tipo de 
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

  

05/12/2021 

BOA PROVA! 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por órgãos de natureza federal, estadual e municipal, que possuem uma 

organização regionalizada e hierarquizada com a missão de promover o direito à saúde. Em relação à política de saúde 

do trabalhador, a direção é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. 

Constitui-se como atribuição comum dessas três esferas de poder supracitadas: 

 

(A) participar da definição de normas, critérios e executar a coordenação da política de saúde do trabalhador;  

(B) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador; 

(C) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador; 

(D) promover a política de insumos e equipamentos para a saúde e executar os serviços de saúde do trabalhador; 

(E) agenciar a execução, controle e monitoramento das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

 

 

 

 

Os Pactos pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de Gestão (2006) instituem um acordo 

intergovernamental de descentralização da gestão em saúde com a redefinição de prioridades à atenção da saúde da 

população brasileira que visam o fortalecimento do SUS como política de Estado.  No que tange à atenção básica tem 

como objetivo principal:  

 

(A) implementar o sistema de prontuário eletrônico nas três esferas de governo, com vistas à descentralização;  

(B) elaborar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e da Caderneta da pessoa idosa e promover sua publicação; 

(C) promover programas de promoção de atividade física e apoiar os programas já existentes no território; 

(D) combater ao tabagismo com ênfase na mudança de comportamento da população brasileira;  

(E) desenvolver a estratégia de educação permanente e a oferta de cursos de especialização e residência 

multiprofissional. 

 

 

 

A Lei 8.142/90 regulamenta a transferência de recursos financeiros no Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução 

de ações e serviços em saúde. Esse repasse ocorre do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos municipais, 

estaduais e do Distrito Federal. Para receberem tais recursos do FNS os municípios, estados e o Distrito Federal devem 

contar com os seguintes subsídios: 

 

(A) contrapartida orçamentária, balancete fiscal e de despesas; 

(B) setor de licitação, planejamento plurianual e inventário de bens;  

(C) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde; 

(D) lei orçamentária, plano quinquenal e relatório de gestão;  

(E) certidão negativa de débitos, inscrição municipal e licenciamento. 

 

 

 

A Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS, objetiva a 

construção de modelos de atenção e de gestão em saúde que tenham como foco as necessidades dos cidadãos e a 

produção de saúde a partir do trabalho em rede com equipes multidisciplinares. Para isso, a política de humanização 

tem como princípios norteadores: 

 

(A) valorização da dimensão subjetiva, transversalidade, construção de redes solidárias e controle social;  

(B) participação coletiva, autonomia e protagonismo dos profissionais, mutualidade e educação especializada; 

(C) construção de redes de proteção social, gestão participativa, co-responsabilidade e voluntarismo; 

(D) pactuação intergovernamental, escuta qualificada, interpessoalidade das ações e acolhimento social; 

(E) atuação das instâncias gestoras do SUS, cooperação, grupalidade e centralidade nos profissionais.  

Conteúdo: Conhecimentos Gerais -  Sistema Único de Saúde  

Questão 1 

Questão 2 

Questão 3 

Questão 4 
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O Plano Diretor de Regionalização, contido na Norma Operacional da Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 

(NOAS-SUS 01/01) adota o conceito de “Atenção Básica Ampliada” que prevê a oferta de ações e serviços de saúde 

para as doenças mais prevalentes na população, o mais próximo possível de sua residência. O modelo assistencial 

utilizado para a qualificação e ampliação da atenção básica é:  

 

(A) sistema de prontuário eletrônico; 

(B) vigilância socioassistencial e territorial;    

(C) matricialidade pactuada e integrada; 

(D) estratégia de saúde da família; 

(E) assistência integrada de saúde.  

 

 

 

A política nacional da pessoa com deficiência, inscrita no campo da saúde, tem como finalidade orientar a reabilitação 

da capacidade funcional e desempenho humano a partir da interação com o ambiente de vida, como preconiza a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), – da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que analisa a saúde a partir de cinco categorias: 

 

(A) acessibilidade, corporalidade, psicomotricidade, resiliência e adaptações das atividades da vida diária; 

(B) escolaridade, oralidade, persuasão, reinserção social e medidas assistidas para atividades cotidianas; 

(C) funcionalidade, participação na sociedade, morfologia, ambiente social e a realização de atividades da vida diária;  

(D) acuidade, pragmatismo, assiduidade, autonomia e a gestão parcial para a realização da rotina diária;  

(E) flexibilidade, urbanidade, resiliência, interatividade e capacidade cognitiva para execução de tarefas diárias. 

 

 

 

 

Na contemporaneidade, a hipertrofia da lógica gerencial tem evidenciado o isolamento da política de saúde em relação 

à agenda dos movimentos sociais que lutam pela ampliação da política de seguridade social. Fleury (2008) aponta 

que essa falta de agência em comum tem levado à uma inação do movimento sanitário em relação as pautas 

elencadas pela sociedade civil, tais como: 

 

(A) a saúde da população idosa e o programa de atendimento domiciliar; 

(B) a quebra de patentes na produção de medicamentos e a violência institucional; 

(C) o planejamento familiar e o programa de atenção à saúde da mulher; 

(D) o controle social e a construção de espaços paritários de participação popular; 

(E) a reforma psiquiátrica e as práticas manicomiais e asilares na saúde mental.  

 

 

 

 

Paim (2009) destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) é a dimensão institucional e setorial de uma reforma social 

mais ampla que requer a radicalização da democracia e a construção de uma consciência sanitária entre a população 

e os trabalhadores de saúde, como reafirma a Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Nesse sentido, a produção de 

autonomia e de emancipação dos sujeitos para a prevenção de doenças, agravos e pandemias é um dos pilares da:  

 

(A) política nacional de promoção da saúde;  

(B) programa de capacitação e educação permanente;  

(C) pactos pela vida e em defesa do SUS; 

(D) política de combate e controle de endemias; 

(E) estratégia de saúde da família nos municípios.  

 

 

 

Questão 5 

Questão 6 

Questão 7 

Questão 8 
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) orienta e qualifica a construção de ações e de 

serviços de saúde prioritários para as crianças com deficiências, indígenas, negras, quilombolas, do campo e da 

floresta, ribeirinhas e/ou que estejam em situação de rua. Nesse eixo de atenção as ações estratégicas à serem 

desenvolvidas objetivam: 

 

(A) a promoção de ações de educação e de acolhimento institucional; 

(B) a atenção à saúde mental, com a criação de comunidades terapêuticas;  

(C) o apoio à implementação do protocolo etnocêntrico para a proteção integral; 

(D) a prevenção de acidentes, violências e a promoção da cultura de paz;  

(E) a articulação e intensificação de ações para inclusão nas redes temáticas. 

 

 

 

 

No Brasil, a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social têm exigido a   construção de “redes de proteção”, 

interinstitucionais e transetoriais, voltadas à infância e adolescência com o intuito de preservar a integridade física, 

psíquica e moral de milhares de crianças e adolescentes. Essa estratégia de trabalho supracitada que promove a 

resolução de problemas individuais e coletivos também viabiliza a formação de “redes sociais” que são: 

     

(A) informacionais, compostas por especialistas que interagem por meio de ambientes remotos;  

(B) mutuais, comportas por grupos de pessoas que contribuem por meio de trabalho voluntário e doações; 

(C) privadas, compostas por filantropos e religiosos que realizam ações sociais e atividades desportivas; 

(D) informais, formadas por grupos e pessoas que partilham valores culturais e posicionamentos comuns; 

(E) dialógicas, compostas por educadores e voluntários que partilham de saberes multidisciplinares.  

 

 

 

 

 

A integralidade das ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) é um objetivo da rede de atenção que 

se desenvolve pela concreta articulação entre os serviços e profissionais com seus múltiplos saberes e práticas. A 

conversação, a comunicação e o entendimento para a construção da ação entre os diferentes trabalhadores de saúde, 

ocorre no espaço do/a:  

 

(A) assembleia institucional; 

(B) micropolítica de saúde; 

(C) comitê de ética e pesquisa; 

(D) comissão intergestora;  

(E) conselho de saúde.   

 

 

 

 

O fluxo de trocas e inter-relações profissionais, de saberes e de gestão compartilhada, ainda é um desafio entre as 

equipes de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O arranjo organizacional de trabalho, no campo da saúde, entre 

os distintos especialistas e profissionais que possibilita o vínculo terapêutico, a interdisciplinaridade e gestão colegiada 

é o/a: 

 

(A) equipe de acolhimento; 

(B) consultório integrado;   

(C) equipe de referência; 

(D) matriciamento da rede;  

(E) classificação de risco. 

Questão 9 

Questão 10 

Questão 11 

Questão 12 
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No período da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, somado à sobrecarga de 

tarefa domésticas e de cuidado houve o aumento do risco da violência contra mulheres, crianças e adolescentes no 

âmbito domiciliar. Diante disso as instituições governamentais e não governamentais devem fortalecer as ações já 

existentes, tais como: 

 

(A) realizar a construção de campanhas publicitárias sobre mediação de conflitos; 

(B) agilizar o acesso do agressor à defensoria pública estadual; 

(C) manter medidas protetivas como medida de excepcionalidade; 

(D) promover a conciliação marital e a convivência familiar harmônica;   

(E) garantir o acolhimento psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde. 

  

 

 

 

 

O cotidiano das famílias que vivenciam a experiência de doença crônica na infância é perpassado por um conjunto de 

dificuldades que podem comprometer as condições de vida de todos os membros da família, inclusive, o tratamento 

da criança. As mudanças que incidem na vida das mães cuidadoras que possuem baixa renda são: 

 

(A) desistência do trabalho e distanciamento social de familiares; 

(B) fornecimento de subsídios estatais para acompanhar os filhos;  

(C) reconhecimento da função de cuidadora junto à previdência social; 

(D) construção de rede de cuidado com familiares e apoio institucional; 

(E) fortalecimento do convívio marital e a divisão de tarefas do cuidado.  

 

 

 

 

 

 

A Marcha Nacional Zumbi dos Palmares que ocorreu em Brasília, no ano de 1995, evidenciou no cenário social e 

político as reivindicações históricas do movimento de mulheres negras e dos movimentos negros que vinculavam o 

racismo à produção de vulnerabilidades em saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 

reitera o combate ao racismo institucional, tendo como objetivos: 

 

(A) a instituição da comissão de determinantes sociais em saúde (CDS) e o combate às iniquidades raciais;  

(B) o desenvolvimento de ações em saúde para a população negra com profissionais negros e o combate ao racismo;  

(C) a mudança dos currículos das categorias profissionais de saúde e a inclusão do estudo da filosofia africana; 

(D) a inclusão do quesito raça/cor em todos os instrumentos de coleta de dados nos serviços públicos conveniados 

com o SUS; 

(E) o monitoramento das campanhas publicitárias e materiais contra o racismo produzido pelas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 
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Dentre as várias atribuições que o profissional de Terapia Ocupacional tem ao atuar em contextos hospitalares está o 

registro em prontuário. Tal registro deve: 

 

(A) conter apenas os dados básicos de identificação do paciente como nome, e idade e as avaliações de Terapia 

Ocupacional mas o plano de tratamento terapêutico ocupacional não deve ser anexado ao prontuário; 

(B)  trazer todas as evoluções do paciente de forma detalhada e minuciosa mas as avaliações de Terapia Ocupacional 

são documentos específicos que não devem fazer parte dos prontuários;  

(C) relatar apenas a evolução do paciente nos atendimentos terapêuticos ocupacionais já que o diagnóstico e 

prognóstico terapêutico ocupacional não são relevantes neste tipo de registro; 

(D)  refletir o raciocínio clínico e ser escrito de forma concisa, objetiva e em linguagem técnica que descreva o curso 

da intervenção terapêutica e do desempenho ocupacional do paciente; 

(E) trazer os relatos detalhados e minuciosos sempre em forma de narrativa, de cada atendimento realizado, mas as 

avaliações de Terapia Ocupacional devem ser guardadas em pastas específicas no setor.  
 

 

 

 

O desenvolvimento da função manual é fundamental para a realização das atividades cotidianas e segue padrões 

determinados. Ao avaliarmos a função manual em crianças de zero a três anos temos indicadores de desenvolvimento 

que, apesar de poderem variar em relação à idade de seu aparecimento, seguem uma ordem cronológica onde uma 

etapa necessariamente precede a outra. Como exemplo deste processo temos a seguinte sequência: 

 

(A) abrir e fechar de mãos/preensão cúbito palmar/preensão digital/pinça inferior; 

(B) preensão palmar simples/pinça fina/pinça inferior/preensão rádio digital; 

(C) presença do reflexo de preensão/preensão rádio digital/preensão digital/pinça inferior; 

(D) preensão digital/preensão palmar simples/preensão rádio digital/pinça fina; 

(E) preensão cúbito palmar/pinça inferior/preensão digital/empilhar objetos. 
 

 

 

 

 

 

Dentre os diferentes recursos utilizados para minimizar as dificuldades, e facilitar a funcionalidade e maior 

participação de crianças com Paralisia Cerebral nas atividades cotidianas podemos citar os recursos de Tecnologia 

Assistiva (TA). Nesta categoria encontram-se as órteses, muitas vezes prescritas pelos terapeutas ocupacionais. Neste 

processo, é fundamental o envolvimento da família e/ou cuidadores da criança bem como a escuta atenta e 

acolhedora dos profissionais sobre a percepção destes sobre a utilização das órteses. Isso implica, dentre outras 

coisas, em o terapeuta ocupacional:      

 

(A) decidir e escolher qual a órtese, entendendo que esta é uma decisão apenas técnica da qual a família não deve 

participar; 

(B) acompanhar e reavaliar periodicamente o uso da órtese, podendo modificar ou retirar o dispositivo quando 

necessário; 

(C) trabalhar sempre com os materiais mais conhecidos e tradicionais, a despeito do custo ou peso do dispositivo; 

(D) prescrever a órtese mais indicada do ponto de vista da lesão, independente do contexto ou dinâmica familiar; 

(E) definir o tipo de órtese que deve ser utilizada, mesmo que esta impeça a criança de ter uma movimentação ativa. 
 

 

 

Questão 16 

Conteúdo: Conhecimentos Específicos -  TERAPIA OCUPACIONAL  

Questão 17 

Questão 18 
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Com a evolução dos métodos diagnósticos e dos recursos terapêuticos aumentou-se a sobrevida de crianças com 

condições crônicas e complexas de saúde, bem como com alguns quadros agudos. Entretanto, devido à gravidade e 

instabilidade clínica de alguns destes casos, cada vez mais torna-se necessária a internação de bebês, crianças e 

jovens em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Neste cenário é fundamental que ocorra a intervenção do terapeuta 

ocupacional que deverá contemplar em seus objetivos terapêuticos neste espaço: 

 

(A) a manutenção da capacidade funcional que pode ser trabalhada através do fortalecimento muscular, da 

coordenação motora e da estimulação percepto-cognitiva; 

(B) o desenvolvimento neuropsicomotor que pode ser trabalho através do treinamento das atividades de vida diária 

e da compreensão da rotina da UTI; 

(C) o aumento da amplitude articular que pode ser trabalhada através de exercícios de força e do uso de protetor de 

extremidades; 

(D) o aumento de estímulos adequados que podem ser trabalhados através do aumento do volume e intensidade 

dos aparelhos sonoros e luminosos da enfermaria; 

(E) a ressignificação do cotidiano em pacientes sedados ou com rebaixamento de consciência através da contação 

de histórias e de músicas. 
 

 

 
 

São consideradas doenças crônicas na infância apenas aquelas que: 
 

(A) se manifestam após o nascimento e podem ser hereditárias ou decorrentes de um evento agudo; 

(B) se manifestam no nascimento e podem ser hereditárias ou congênitas; 

(C) se manifestam no nascimento, antes ou depois dele e podem ser hereditárias, congênitas ou adquiridas; 

(D) se manifestam no nascimento ou depois dele e podem ser congênitas ou hereditárias; 

(E) se manifestam antes do nascimento quando hereditárias ou após o nascimento quando adquiridas. 

 

 

 
 

Quando trabalha a partir da perspectiva dos cuidados paliativos pediátricos é importante que o terapeuta ocupacional 

ao construir os objetivos da intervenção leve sempre em conta que: 
 

(A) todos os objetivos devem ser de longo prazo devido à complexidade que envolve a proximidade do fim da vida;  

(B) os objetivos se modificam de acordo com a fase do tratamento e da evolução da doença; 

(C) objetivos que envolvam a autonomia e a manutenção da independência nas atividades de vida diária não fazem 

sentido nesta fase; 

(D) os objetivos devem incluir sempre atividades que envolvam apenas a criança pois ela é o único foco do 

atendimento; 

(E) todos os objetivos devem seguir um protocolo prévio e padronizado para todos os pacientes. 
 

 

 

 
 

Todo bebê que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional (IG) é considerado um prematuro ou recém-

nascido pré-termo. Dentre este grupo, temos os considerados prematuros graves, o que leva à internação do bebê em 

unidades neonatais e aumenta o risco de sequelas no desenvolvimento. São considerados como prematuros graves 

aqueles nascidos com:  
 

(A) IG entre 24 e 28 semanas; 

(B) IG entre 32 e 36 semanas; 

(C) IG abaixo de 28 semanas; 

(D) IG entre 28 e 32 semanas; 

(E) IG abaixo de 36 semanas. 

Questão 20 

Questão 21 

Questão 22 

Questão 19 
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O brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil, sendo importante recurso terapêutico no atendimento a 

crianças. Por isso é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça as diferentes teorias que embasam a 

importância do brincar. Neste sentido, a partir da teoria de Piaget podemos citar como exemplo de brincar simbólico: 

 

(A) o comportamento explorador, segundo a classificação de Mary Reilly; 

(B) a exploração sensório-motora que a criança faz ao pintar com as mãos; 

(C) a utilização de objetos imaginários na brincadeira; 

(D) a utilização de normas e regras explícitas socialmente construídas; 

(E) o reconhecimento de sua própria imagem no espelho. 
 

 

 

 

 

Dentro da realidade do Instituto Fernandes Figueira, muitas crianças acompanhadas pelos terapeutas ocupacionais 

podem ser classificadas como com Condições Crônicas e Complexas de Saúde. Isso muitas vezes significa uma 

permanência prolongada no leito, o que pode provocar a limitação de estímulos sensoriais. Pensando nisto, o 

terapeuta ocupacional deve: 

 

(A) evitar a estimulação tátil pois a criança já recebe muitos estímulos táteis durante os diversos procedimentos; 

(B) utilizar os estímulos sonoros dos aparelhos de monitoramento como fonte de estimulação constante, aumentando 

o volume; 

(C) trabalhar com estímulos proprioceptivos álgicos; 

(D) realizar estimulação vestibular frequente nos pacientes sedados; 

(E) proporcionar estímulos táteis e proprioceptivos variados e não estressores. 
 

 

 

 

 

A atuação do terapeuta ocupacional em uma Unidade Neonatal inclui a realização de diversas ações, dentre elas, o 

suporte e orientação aos pais para participação nos cuidados do bebê. A participação dos pais é fundamental pois o 

envolvimento da família nos cuidados do recém-nascido pré-termo funciona como fator de neuroproteção, contribuindo 

para o desenvolvimento motor e perceptivo. Neste sentido, os pais podem ser estimulados pelo terapeuta ocupacional 

a participarem de atividades como: 
 

(A) amamentação, troca de fralda, banho, colocação e retirada do bebê da incubadora ou berço; 

(B) amamentação, troca de fralda, troca de cateter, banho; 

(C) troca de fralda, colocação e retirada do bebê da incubadora ou berço, troca de sonda, banho; 

(D) colocação no colo para acalentar, troca de fralda, troca de cateter, troca de sonda; 

(E) amamentação, troca de fralda, posicionamento do bebê, troca de sonda. 

 

 

 
 

O Programa Saúde e Brincar utiliza o brincar como recurso terapêutico no atendimento a crianças e jovens 

hospitalizados. Sobre o direito da criança ou jovem hospitalizado escolher se quer brincar e de que, podemos afirmar 

que: 
 

(A) isso só é possível para pacientes a partir de dois anos de idade pois é necessário que a criança já se expresse 

através da fala para conseguir escolher; 

(B) todos os pacientes que apresentam sequelas neurológicas graves não conseguem escolher; 

(C) com exceção dos bebês, todos os pacientes conseguem escolher do que querem brincar, se tiverem um 

acompanhante que fale por eles; 

(D) apenas os bebês e pacientes com sequelas neurológicas graves não são capazes de escolher; 

(E) independente de suas idades, limitações ou dificuldades todos os pacientes podem escolher, mesmo que através 

de respostas sutis. 

Questão 23 
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Questão 26 

Questão 24 
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Para a criança ser capaz de compreender a morte como algo que pode ocorrer com todos os seres vivos, devido a uma 

causa e ser definitiva é necessário que ela tenha desenvolvido os conceitos de: 

 

(A) animismo, egocentrismo e universalidade; 

(B) causalidade, animismo e universalidade; 

(C) universalidade, causalidade e irreversibilidade; 

(D) irreversibilidade, adaptabilidade e egocentrismo; 

(E) adaptabilidade, universalidade e descentração. 

 

 

 
 

Os recursos de comunicação alternativa são parte importante da Tecnologia Assistiva (TA) e devem fazer parte do 

cotidiano do terapeuta ocupacional que trabalha em contextos hospitalares. Nesse contexto, quando a criança ou 

jovem com dificuldade comunicativa utiliza apenas o corpo para interagir com o terapeuta e se expressar é um exemplo 

de: 

 

(A) sistema de comunicação primário; 

(B) sistema simbólico apoiado; 

(C) sistema de comunicação suplementar; 

(D) sistema simbólico não apoiado; 

(E) sistema binário de comunicação. 
 

 

 

 
 

O acompanhamento do desenvolvimento motor infantil pelo terapeuta ocupacional pode ser feito através de alguns 

recursos, dentre eles, a avaliação observacional da motricidade espontânea do bebê. Para essa observação é 

importante que: 

 

(A) o bebê esteja mamando ou no colo, não precisando necessariamente entrar em contato visual com o terapeuta; 

(B) o bebê esteja em estado de alerta, não precisando necessariamente entrar em contato visual com o terapeuta; 

(C) o bebê entre em contato visual com o terapeuta, mesmo que esteja chorando; 

(D) o bebê esteja sonolento, para não estranhar o terapeuta, não precisando necessariamente entrar em contato 

visual com o terapeuta; 

(E) o bebê esteja em estado de alerta, mesmo que para isso se interrompa a mamada ou o sono. 

 

 

 
 

Muito antes da pandemia de COVID19 acontecer, o terapeuta ocupacional que atua em contextos hospitalares já 

precisava estar atento às questões de precauções de contato e precauções respiratórias para gotículas. Isso inclui 

também cuidados com o material utilizado para os atendimentos a fim de evitar a infecção hospitalar. Um exemplo 

desse cuidado é: 

 

(A) ao realizar atividade de pintura, porcionar as tintas em pequenos recipientes plásticos descartáveis, como copo 

de café, e o que sobrar após o uso, ser descartado; 

(B) ao brincar com uma criança em precaução de contato, levar imediatamente os brinquedos usados para guardar 

no setor durante quarenta dias até poder utilizar novamente; 

(C) ao utilizar tesouras e agulhas ferver e colocar em infusão de iodo após a utilização; 

(D) ao usar qualquer brinquedo com crianças em precaução respiratória por gotículas descartá-lo após o uso ou deixá-

lo com a criança; 

(E) ao utilizar papéis em atividades diversas nas enfermarias, guardá-los depois em caixas de papelão reutilizáveis, 

com a própria criança. 
 

Questão 27 

Questão 28 

Questão 30 

Questão 29 
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