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Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDAT
 

 

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

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

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

4) O início da prova será por volta das 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANDIDATA(O)  - QUESTÕES OBJETIVAS

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com  6 (seis) páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

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

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

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

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

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

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

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

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 

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

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

Boa Prova!
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QUESTÕES OBJETIVAS  

páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

h30min. 

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

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

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

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

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

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

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

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

ador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014)
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação diagnóstica, 

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológi
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
______________________________________
QUESTÃO 2 De acordo com MOREIRA et al
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Segundo MOREIRA et al (2014) , o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 

apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 

adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 
detalhamento da investigação diagnóstica, 
buscando suporte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 
buscando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
De acordo com MOREIRA et al  

crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 

QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 
(A) cicatriz cirúrgica 
(B) pobreza 
(C) consulta de retorno 
(D) lesão primária 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos plano s de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio da 
desc entralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de govern
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 

_________________________________________
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Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 

______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 

s de saúde, exceto em 

eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio da 

entralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de govern o, direção 

_________________________________________ 
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QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009)
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 

(A) biológica e ecológica, tanto individual como 
estrutural. 

(B) genética e comunitária, tanto individual como 
interpessoal. 

(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2
Brasil os direitos fundamentais à infância e 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 
ser tratada como sujeitos d e direito, que 
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exige uma ação 
antecipada, baseada no con hecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
______________________________________
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Segundo PAIM (2009) , o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 

tanto individual como 

tanto individual como 

tanto individual como 

tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2 007), no 

Brasil os direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 

e direito, que 

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

fundamentadas em Leavell e Clark 
a prevenção em saúde exige uma ação 

hecimento da  

_________________________________________ 

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 

 

_______________________________________

QUESTÃO 11  Para Furtado (2007)
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabel
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas.

(D) todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares.

 

_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de 
e serviços de saúde. 

(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados
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Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 

09) descreve como INTEGRALIDADE  

______________________________________ 

Para Furtado (2007) , a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas. 
algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 

s entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 

 
a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
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(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 

_________________________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(B) execução do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(C) definição e coordenação do sistema nacional 

de vigilância epidemiológica. 
(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 

epidemiológica. 
 
_______________________________________
QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à s
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, p
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 
 
 
 
 

______________________________________

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 201

CRIANÇA E DO ADOLESC ENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS:  FARMÁCIA

 

3 

implementar o Sistema Nacional de Sangue, 

______________ 

No tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 

serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 

auditoria do sistema nacional de vigilância 

_______________________________________ 
No tocante aos convênios , o 

artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 

QUESTÃO 15 De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
(A) criar reserva de mercado para a participação 

de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

 

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO

 
QUESTÃO 16 De acordo com o Anexo XXVIII da 
Portaria de Consolidação n.º 
sobre a Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica, a incorporação, exclusão, 
ampliação ou redução de cobertura de 
medicamentos no âmbito do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica
ocorrerá mediante decisão do Ministéri
Saúde, assessorado pela(o)
(A) Comitê Nacional para a Promoção do Uso 

Racional de Medicamentos
(B) Câmara Técnica do Programa de 

Medicamentos Especializados (CTPME)
(C) Comissão Técnica e Multidisciplinar de 

Atualização da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (COMARE)

(D) Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (CONITEC)

______________________________________
QUESTÃO 17 Segundo os Padrões Mínimos 
para Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde 
3.ª edição, para as atividades 
dispensação de medicamentos para pacientes 
internados, é recomendado
(A) 1 farmacêutico para cada 50 leitos
(B) 1 farmacêutico para cada turno/plantão
(C) 1 farmacêutico diarista
(D) 1 farmacêutico para cada unidade clínica do 

hospital. 
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De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 

do ser humano, devendo o Estado  
criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO 

De acordo com o Anexo XXVIII da 
Portaria de Consolidação n.º 2/2017, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica, a incorporação, exclusão, 
ampliação ou redução de cobertura de 
medicamentos no âmbito do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica , 
ocorrerá mediante decisão do Ministéri o da 
Saúde, assessorado pela(o)  

Comitê Nacional para a Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos (CNPURM). 
Câmara Técnica do Programa de 
Medicamentos Especializados (CTPME). 
Comissão Técnica e Multidisciplinar de 
Atualização da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (COMARE). 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (CONITEC). 

______________________________________ 
Segundo os Padrões Mínimos 

para Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde – 
3.ª edição, para as atividades básicas de 
dispensação de medicamentos para pacientes 

é recomendado , no mínimo, 
1 farmacêutico para cada 50 leitos. 
1 farmacêutico para cada turno/plantão. 
1 farmacêutico diarista. 
1 farmacêutico para cada unidade clínica do 
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________________________________________
QUESTÃO 18 Uma das causas mais comuns de 
incompatibilidade nas misturas intravenosas é 
a associação de dois medicamentos que 
requerem valores conflitantes de pH da solução 
final para sua própria estabilidade. Se o p
uma mistura é inadequado para um dos 
medicamentos, este pode ser inativado, 
degradado ou precipitar. Muitos medicamentos, 
para resistir à alteração de pH, contêm em sua 
composição uma solução tampão, aumentando 
sua estabilidade. São exemplos de soluçõ
que possuem alto poder tamponante:
(A) Citratos e Fosfatos. 
(B) Cloretos e Carbonatos. 
(C) Acetatos e Lactatos. 
(D) Sulfatos e Gluconatos. 

 
______________________________________
QUESTÃO 19 A teratogenicidade é entendida 
como a capacidade de um medicamento 
produzir malformações congênitas no feto. 
Nestes casos, uma exposição isolada a um 
fármaco pode afetar a estrutura fetal em rápido 
desenvolvimento no momento da exposição. A 
talidomida é u m exemplo de fármaco capaz de 
afetar profundamente o desenvolvimento dos 
membros com exposição breve, caso a mãe 
seja exposta no momento crítico de 
desenvolvimento dos membros. Sendo assim, o 
risco de focomelia associ ada ao uso da 
talidomida ocorre 
(A) entre a quarta e sétima semana de gestação
(B) entre a sétima e nona semana de gestação
(C) entre a nona e décima segunda semana de 

gestação. 
(D) entre a décima segunda e décima sexta 

semana de gestação. 
 

_______________________________________
QUESTÃO 20 Várias doenças infecciosas 
propagam- se com maior ou menor facilidade 
entre as pessoas. Cada doença, comunicável de 
acordo com seu mecanismo de transmissão, 
exige um tipo de específico de medidas de 
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________________________________________ 
Uma das causas mais comuns de 

incompatibilidade nas misturas intravenosas é 
a associação de dois medicamentos que 
requerem valores conflitantes de pH da solução 
final para sua própria estabilidade. Se o p H de 
uma mistura é inadequado para um dos 
medicamentos, este pode ser inativado, 
degradado ou precipitar. Muitos medicamentos, 
para resistir à alteração de pH, contêm em sua 
composição uma solução tampão, aumentando 
sua estabilidade. São exemplos de soluçõ es 
que possuem alto poder tamponante:  

______________________________________ 
A teratogenicidade é entendida 

como a capacidade de um medicamento 
produzir malformações congênitas no feto. 
Nestes casos, uma exposição isolada a um 
fármaco pode afetar a estrutura fetal em rápido 
desenvolvimento no momento da exposição. A 

m exemplo de fármaco capaz de 
afetar profundamente o desenvolvimento dos 
membros com exposição breve, caso a mãe 
seja exposta no momento crítico de 
desenvolvimento dos membros. Sendo assim, o 

ada ao uso da 

quarta e sétima semana de gestação. 
entre a sétima e nona semana de gestação. 
entre a nona e décima segunda semana de 

entre a décima segunda e décima sexta 

_______________________________________ 
Várias doenças infecciosas 

se com maior ou menor facilidade 
entre as pessoas. Cada doença, comunicável de 
acordo com seu mecanismo de transmissão, 
exige um tipo de específico de medidas de 

isolamento para inibir sua propagação que, 
ocorrendo, pod e ter consequências muito 
sérias. Em alguns casos específicos, além das 
denominadas precauções
necessárias promover outras formas de 
isolamento. Em um hospital pediátrico
haja uma criança com meningite por Neisseria
meningitidis, dev erá ser adotada
(A) apenas as precauções
(B) as precauções-padrão acrescidas das 

precauções respiratórias para gotículas
(C) as precauções-padrão acrescidas das 

precauções de contato
(D) as precauções-padrão acrescidas das 

precauções respiratórias para aerossóis
 
______________________________________
QUESTÃO 21 Segundo o Código de Ética da 
Profissão Farmacêutica, a dimensão ética 
farmacêutica é determinada em todos os seus 
atos, sem qualquer discriminação, pelo 
benefício ao ser humano, ao meio ambiente e 
pela responsabilidade social. Para o pleno 
exercício profissional, é direito do farmacêutico
(A) ter acesso a todas as informações, de 

qualquer natureza, relacionadas ao seu local 
de trabalho. 

(B) ser fiscalizado no âmbito profissional e 
sanitário, por qualquer profissional de saúde

(C) negar-se a realizar atos farmacêutico
sejam contrários aos ditames da ciência, da 
ética e da técnica. 

(D) exigir, apenas dos profissionais sobre sua 
responsabilidade direta, o cumprimento da 
legislação sanitária vigente
 

______________________________________
QUESTÃO 22 O plano de segurança
em serviços de saúde (PSP) deve ser elaborado 
pelo Núcleo de Segurança do Paciente. Este 
plano deve estabelecer estratégias e ações de 
gestão de risco, conforme as atividades 
desenvolvidas pelo serviço de saúde. O 
farmacêutico deve participar 
construção do PSP. Além de colaborar na 
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isolamento para inibir sua propagação que, 
e ter consequências muito 

sérias. Em alguns casos específicos, além das 
denominadas precauções -padrão, se fazem 
necessárias promover outras formas de 
isolamento. Em um hospital pediátrico , caso 
haja uma criança com meningite por Neisseria  

erá ser adotada  
apenas as precauções-padrão. 

padrão acrescidas das 
precauções respiratórias para gotículas. 

padrão acrescidas das 
precauções de contato. 

padrão acrescidas das 
precauções respiratórias para aerossóis. 

______________________________________ 
Segundo o Código de Ética da 

Profissão Farmacêutica, a dimensão ética 
farmacêutica é determinada em todos os seus 
atos, sem qualquer discriminação, pelo 
benefício ao ser humano, ao meio ambiente e 
pela responsabilidade social. Para o pleno 

é direito do farmacêutico  
ter acesso a todas as informações, de 
qualquer natureza, relacionadas ao seu local 

ser fiscalizado no âmbito profissional e 
sanitário, por qualquer profissional de saúde. 

se a realizar atos farmacêuticos que 
sejam contrários aos ditames da ciência, da 

exigir, apenas dos profissionais sobre sua 
responsabilidade direta, o cumprimento da 
legislação sanitária vigente. 

______________________________________ 
O plano de segurança  do paciente 

em serviços de saúde (PSP) deve ser elaborado 
pelo Núcleo de Segurança do Paciente. Este 
plano deve estabelecer estratégias e ações de 
gestão de risco, conforme as atividades 
desenvolvidas pelo serviço de saúde. O 
farmacêutico deve participar ativamente da 
construção do PSP. Além de colaborar na 
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definição das estratégias e ações relativas à 
segurança na prescrição, uso e administração 
de medicamentos, suas contribuições serão 
imprescindíve is no gerenciamento de risco da
(A) segurança nas terapias nutricionais enteral e 

parenteral. 
(B) prevenção de quedas dos pacientes
(C) segurança no uso de equipamentos e 

materiais. 
(D) identificação do paciente. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 23 As quinolonas bloqueiam a 
síntese do DNA bacteriano ao inibirem a 
topoisomerase II (DNA- girase) bacteriana e a 
topoisomerase IV. A inibição da DNA
impede o relaxamento do DNA positivamente 
superespiralado, o que é necessário para a 
transcrição e re plicação normais. A inibição da 
topoisomerase IV interfere na separação do 
DNA cromossomial replicado nas respectivas 
céluas filhas durante a divisão celular. Entre as 
quinolonas, aquela que apresenta maior 
atividade contra organismos Gram
em particular contra a Pseudomonas 
aeruginosa, é o 
(A) Gatifloxacino. 
(B) Levofloxacino. 
(C) Moxifloxacino. 
(D) Ciprofloxacino. 

 
 
_______________________________________
QUESTÃO 24 Os fármacos agonistas seletivos 
dos receptores β2, particularmente o 
salbutamol, hoje são os 
simpatomiméticos mais utilizados no 
tratamento da broncoconstrição asmática. São 
efetivos quando inalados ou administrados por 
via oral e apresentam maior duração de ação. 
No entanto, seu uso, especialmente em 
condições crônicas, pode promover toxi
nos pacientes. Os sinais e sintomas 
característicos d e toxicidade por salbutamol 
são 
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definição das estratégias e ações relativas à 
segurança na prescrição, uso e administração 
de medicamentos, suas contribuições serão 

is no gerenciamento de risco da   
nutricionais enteral e 

prevenção de quedas dos pacientes. 
segurança no uso de equipamentos e 

_______________________________________ 
As quinolonas bloqueiam a 

síntese do DNA bacteriano ao inibirem a 
girase) bacteriana e a 

topoisomerase IV. A inibição da DNA -girase 
impede o relaxamento do DNA positivamente 
superespiralado, o que é necessário para a 

plicação normais. A inibição da 
topoisomerase IV interfere na separação do 
DNA cromossomial replicado nas respectivas 
céluas filhas durante a divisão celular. Entre as 
quinolonas, aquela que apresenta maior 
atividade contra organismos Gram -negativos, 

Pseudomonas 

_______________________________________ 
Os fármacos agonistas seletivos 

, particularmente o 
salbutamol, hoje são os agentes 
simpatomiméticos mais utilizados no 
tratamento da broncoconstrição asmática. São 
efetivos quando inalados ou administrados por 
via oral e apresentam maior duração de ação. 
No entanto, seu uso, especialmente em 
condições crônicas, pode promover toxi cidades 
nos pacientes. Os sinais e sintomas 

e toxicidade por salbutamol 

(A) taquicardia e tremores
(B) tosse e rash cutâneo.
(C) tontura e fadiga. 
(D) parestesia e desconforto intestinal

 
_______________________________________
QUESTÃO 25 O conceito de Assistência 
Farmacêutica (AF) no Brasil incorpora o 
chamado Ciclo da Assistência Farmacêutica, o 
qual envolve diversas atividades que devem ser 
desempenhadas de forma coordenada para 
assegurar o acesso a medicamentos eficazes, 
seguros e de q ualidade. Além das atividades 
centrais da AF (seleção, programação, 
aquisição, armazenamento, distribuição e 
utilização), fazem parte do ciclo as seguintes 
atividades: 
(A) A gestão, o financiamento, a avaliação de 

tecnologias e a síntese de fármacos
(B) A regulação, a farmacoeconomia e as 

informações sobre medicamentos
(C) A pesquisa, o desenvolvimento, a produção e 

o registro de medicamentos
(D) A farmacovigilância, a manipulação de 

medicamentos e a produção de insumos 
farmacêuticos. 

 
__________________________
QUESTÃO 26 A farmacovigilância 
como a ciência e atividades relativas à 
identificação, avaliação, compreensão e 
prevenção de efeitos adversos ou quaisquer 
problemas relacionados ao uso de 
medicamentos. De acordo com Rawlins
Thomas, uma reação adversa a medicamento 
(RAM) pode ser classificada como Tipo A ou 
Tipo B. Uma RAM do Tipo A é aquela que 
apresenta um efeito farmacológico aumentado, 
mas que é considerado, qualitativamente, como 
normal. Um exemplo de RAM do Tipo A seria
(A) anafilaxia por uso de penicilina
(B) hipotensão por uso de proprilenogicol
(C) agranulocitose por uso de clozapina
(D) cefaleia por uso de vasodilatadores
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taquicardia e tremores. 
. 

parestesia e desconforto intestinal. 

_______________________________________ 
O conceito de Assistência 

Farmacêutica (AF) no Brasil incorpora o 
chamado Ciclo da Assistência Farmacêutica, o 
qual envolve diversas atividades que devem ser 
desempenhadas de forma coordenada para 
assegurar o acesso a medicamentos eficazes, 

ualidade. Além das atividades 
centrais da AF (seleção, programação, 
aquisição, armazenamento, distribuição e 
utilização), fazem parte do ciclo as seguintes 

gestão, o financiamento, a avaliação de 
tecnologias e a síntese de fármacos. 

regulação, a farmacoeconomia e as 
informações sobre medicamentos. 

pesquisa, o desenvolvimento, a produção e 
o registro de medicamentos. 

farmacovigilância, a manipulação de 
medicamentos e a produção de insumos 

______________________________________ 
A farmacovigilância é definida 

como a ciência e atividades relativas à 
identificação, avaliação, compreensão e 
prevenção de efeitos adversos ou quaisquer 
problemas relacionados ao uso de 
medicamentos. De acordo com Rawlins  & 

uma reação adversa a medicamento 
(RAM) pode ser classificada como Tipo A ou 
Tipo B. Uma RAM do Tipo A é aquela que 
apresenta um efeito farmacológico aumentado, 
mas que é considerado, qualitativamente, como 
normal. Um exemplo de RAM do Tipo A seria  

anafilaxia por uso de penicilina. 
hipotensão por uso de proprilenogicol. 
agranulocitose por uso de clozapina. 
cefaleia por uso de vasodilatadores. 
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QUESTÃO 27 A fenitoína é o anticonvulsivante 
não sedativo mais antigo e exerce efeitos 
importantes em vários sistemas fisiológicos. 
Ela altera a condutância de sódio, potássio e 
cálcio, os potenciais de membrana e as 
concentrações de aminoácidos, bem como os 
neurotransmissores:  norepinefrina, acetilcolina 
e ácido γ-aminobutírico (GABA). Uma
característica farmacoci nética da fenitoína é o 
fato de 
(A) ter boa absorção pela via intramuscular
(B) ter alta ligação às proteínas plasmáticas
(C) ser metabolizado a metabólitos ativos
(D) não se acumular no tecido adiposo

 
 
_______________________________________
QUESTÃO 28 A farmácia clínica pode ser 
definida como a ciência da saúde cuja 
responsabilidade é assegurar, mediante a 
aplicação de conhecimentos e funções 
relacionadas ao cuidado dos pacientes, que o 
uso de medicamentos seja seguro e apropriado. 
De acordo com Storpi tis et al (2008), os 
serviços clínicos farmacêuticos hospitalares 
podem ser classificados em quatro classes de 
complexidade crescente e de exigência 
crescente de especialização. Nesta lógica, um 
serviço farmacêutico clínico de classe III tem 
por objetivo a melhoria da qualidade da 
farmacoterapia por meio de educação de 
prescritores e pacientes. Um exemplo de
serviço desta tipologia é a(o) 
(A) atividade na comissão de farmácia e 

terapêutica. 
(B) aconselhamento de alta. 
(C) pesquisa clínica. 
(D) acompanhamento de pacientes n

 
 
 
 
_______________________________________
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A fenitoína é o anticonvulsivante 
não sedativo mais antigo e exerce efeitos 

sistemas fisiológicos. 
Ela altera a condutância de sódio, potássio e 
cálcio, os potenciais de membrana e as 
concentrações de aminoácidos, bem como os 

norepinefrina, acetilcolina 
aminobutírico (GABA). Uma  

nética da fenitoína é o 

ter boa absorção pela via intramuscular. 
ter alta ligação às proteínas plasmáticas. 
ser metabolizado a metabólitos ativos.  
não se acumular no tecido adiposo. 

_______________________________________ 
A farmácia clínica pode ser 

definida como a ciência da saúde cuja 
responsabilidade é assegurar, mediante a 
aplicação de conhecimentos e funções 
relacionadas ao cuidado dos pacientes, que o 
uso de medicamentos seja seguro e apropriado. 

tis et al (2008), os 
serviços clínicos farmacêuticos hospitalares 
podem ser classificados em quatro classes de 
complexidade crescente e de exigência 
crescente de especialização. Nesta lógica, um 
serviço farmacêutico clínico de classe III tem 

melhoria da qualidade da 
farmacoterapia por meio de educação de 
prescritores e pacientes. Um exemplo de  

atividade na comissão de farmácia e 

acompanhamento de pacientes na UTI. 

_______________________________________ 

QUESTÃO 29 A nutrição parenteral (NP) total ou 
parcial constitui- se como parte dos cuidados da 
assistência ao paciente, que está 
impossibilitado de receber os nutrientes em 
quantidade e qualidade que 
necessidades metabólicas pelo trato 
gastrointestinal. Em neonatologia a NP é 
indicada na profilaxia e tratamento da 
desnutrição aguda, mediante o fornecimento de 
energia e proteínas para prevenir o catabolismo 
proteico do paciente, em regim
domiciliar. As soluções de aminoácidos para o 
neonato têm como objetivo assemelhar
aminograma plasmático de crianças 
alimentadas com leite humano. Neste sentido, 
são aminoácidos considerados 
condicionalmente essenciais, enriquecidos n
formulações de NP para o neonato:
 
(A) glutamina, arginina e alanina
(B) glicina, prolina e serina
(C) asparagina, histidina e triptofano
(D) cisteína, taurina e tirosina

 
 
______________________________________
QUESTÃO 30  De acordo com a Lei n.º 13.021, 
de 8 de agosto de 2014, uma farmácia 
ambulatorial privativa de unidade hospitalar, 
além de autorização e licenciamento de 
autoridade competente, necessita manter a 
seguinte condição: 
(A) dispor de geladeiras para conservar os 

imunobiológicos. 
(B) atender aos usuários do si

saúde. 
(C) ter a presença obrigatória de farmacêutico 

apenas no período diurno
(D) ter localização de fácil acesso
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A nutrição parenteral (NP) total ou 
se como parte dos cuidados da 

assistência ao paciente, que está 
impossibilitado de receber os nutrientes em 
quantidade e qualidade que atendam às suas 
necessidades metabólicas pelo trato 
gastrointestinal. Em neonatologia a NP é 
indicada na profilaxia e tratamento da 
desnutrição aguda, mediante o fornecimento de 
energia e proteínas para prevenir o catabolismo 
proteico do paciente, em regim e hospitalar ou 
domiciliar. As soluções de aminoácidos para o 
neonato têm como objetivo assemelhar -se ao 
aminograma plasmático de crianças 
alimentadas com leite humano. Neste sentido, 
são aminoácidos considerados 
condicionalmente essenciais, enriquecidos n as 
formulações de NP para o neonato:  

glutamina, arginina e alanina. 
glicina, prolina e serina. 
asparagina, histidina e triptofano. 
cisteína, taurina e tirosina. 

______________________________________ 
De acordo com a Lei n.º 13.021, 

gosto de 2014, uma farmácia 
ambulatorial privativa de unidade hospitalar, 
além de autorização e licenciamento de 
autoridade competente, necessita manter a 

dispor de geladeiras para conservar os 

atender aos usuários do sistema único de 

ter a presença obrigatória de farmacêutico 
apenas no período diurno. 
ter localização de fácil acesso. 
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Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  
 

 

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

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

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

4) O início da prova será por volta das 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS

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

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

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

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

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

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

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

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

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 

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

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

Boa Prova! 
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OECIDOS:  

QUESTÕES OBJETIVAS  

páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

3h30min. 

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

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

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

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

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

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

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

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

ador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014), o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do  
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação diagnóstica, 

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológica.
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
______________________________________
QUESTÃO 2 De acordo com MOREIRA et al 
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Segundo MOREIRA et al (2014), o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 

 adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 

 possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 
detalhamento da investigação diagnóstica, 
buscando suporte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 

scando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
De acordo com MOREIRA et al 

crianças com condições crônicas de 
como suas famílias, acumulam 

conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 

QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 
(A) cicatriz cirúrgica. 
(B) Pobreza. 
(C) consulta de retorno. 
(D) lesão primária. 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos planos de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio da 
desce ntralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de governo, direção
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 

_________________________________________
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Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 

 

______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos planos de saúde, exceto em 

eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio da 

ntralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de governo, direção  

_________________________________________ 
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QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009), o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 

(A) biológica e ecológica, tanto individual como 
estrutural. 

(B) genética e comunitária, tanto individual como 
interpessoal. 

(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2007), no 
Brasil os direitos fundamentais à infância e 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve
ser tratada como sujeitos de direito, que 
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exig
antecipada, baseada no conhecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
_________________________________________
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egundo PAIM (2009), o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 

biológica e ecológica, tanto individual como 

genética e comunitária, tanto individual como 

social e comunitária, tanto individual como 

biológica e ecológica, tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2007), no 

Brasil os direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve  
ser tratada como sujeitos de direito, que 

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exig e uma ação 
antecipada, baseada no conhecimento da  

_________________________________________ 

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 

 

_______________________________________

QUESTÃO 11 Para Furtado (2007), a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas

(D) todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares.

 
_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrit
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de fiscalização das ações 
e serviços de saúde. 
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Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE  

_______________________________________ 

Para Furtado (2007), a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 

s entre as mesmas. 
algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrit o 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 
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(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados

(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 

_________________________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(B) execução do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(C) definição e coordenação do sistema nacional 

de vigilância epidemiológica. 
(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 

epidemiológica. 
 
_______________________________________
QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à s
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, p
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 
 
 
 

______________________________________
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a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
implementar o Sistema Nacional de Sangue, 

_________________________________________ 

tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 

execução do serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 

auditoria do sistema nacional de vigilância 

_______________________________________ 
No tocante aos convênios , o 

artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 

QUESTÃO 15 De acordo 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
(A) criar reserva de mercado para a participação 

de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 
 
 

 

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO

 
 
QUESTÃO 16 – A caixa torácica do recém
nascido é extremamente cartilaginosa e 
apresenta complacência muito alta. Desta 
forma, durante períodos de esforço respiratório, 
a parede torácica é facilmente tracionada para 
dentro. Sobre os sinais de esforço respiratório 
do recém- nascido, marque a resposta 
CORRETA 
(A) A tiragem de fúrcula é visível na região xifóide, 

enquanto a tiragem infraesternal é visível na 
região entre as costelas.

(B) A tiragem infraesternal é visível na região 
abaixo do osso esterno, enquanto a tiragem 
intercostal é visível na região entre as 
costelas. 

(C) A tiragem infraesternal é visível na região 
abaixo do osso do esterno, enquanto a 
tiragem subcostal é visível na região da fúrcula 
esternal. 

(D) A tiragem intercostal é visível na região entre 
as costelas, enquanto a t
visível na região xifoide.
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De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado  

criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO 

A caixa torácica do recém -
nascido é extremamente cartilaginosa e 
apresenta complacência muito alta. Desta 
forma, durante períodos de esforço respiratório, 
a parede torácica é facilmente tracionada para 
dentro. Sobre os sinais de esforço respiratório 

nascido, marque a resposta 

A tiragem de fúrcula é visível na região xifóide, 
enquanto a tiragem infraesternal é visível na 
região entre as costelas. 
A tiragem infraesternal é visível na região 
abaixo do osso esterno, enquanto a tiragem 

al é visível na região entre as 

A tiragem infraesternal é visível na região 
abaixo do osso do esterno, enquanto a 
tiragem subcostal é visível na região da fúrcula 

A tiragem intercostal é visível na região entre 
as costelas, enquanto a tiragem de fúrcula é 
visível na região xifoide. 
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QUESTÃO 17 Os recém- nascidos são mais 
suscetíveis ao fechamento precoce de suas 
pequenas vias aéreas, aumentando a chance de 
colapso alveolar e a presença de atelectasias. 
Sobre esta característica funcional
nascido, marque a alternativa CORRETA
(A) O aumento da complacência pulmonar dos 

recém-nascidos é o principal motivo para o 
fechamento precoce das vias aéreas.

(B) O volume de recolhimento elástico e a 
complacência pulmonar aumentados são, em 
conjunto, os principais motivos para o 
fechamento precoce das vias aéreas.

(C) O elevado volume de recolhimento elástico é o 
principal motivo para o fechamento precoce 
das vias aéreas. 

(D) A complacência pulmonar reduzida e o baixo 
volume de recolhimento elástico são fatore
que facilitam o fechamento precoce das vias 
aéreas. 

 
______________________________________
QUESTÃO 18 - Segundo dados da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, o vírus sincicial 
respiratório (VSR) é o principal agente 
etiológico das infecções do trato respiratório 
inferior de recém- nascidos e lactentes, podendo 
ser o responsável por 75% das bronquiolites e 
40% das pneumonias nesta faixa etária, durante 
os períodos de sazonalidade. Sobre a 
sintomatologia e evolução clínica das 
bronquiolites, analise as opções abaixo e 
marque a resposta CORRETA. 
 
I – O VSR é inoculado pela superfície da 
mucosa nasal, permanecendo i ncubado por 4 a 
5 dias, sendo esta fase inicial assintomática.
II – Rinorre ia, febre alta e apatia são sintomas 
iniciais da doença, cuja sazonalidade é o 
período do inverno 
III – A ausculta pulmonar é rica com sibilos, 
roncos e estertores, e o murmúrio ves
presente ou reduzido. 
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nascidos são mais 
suscetíveis ao fechamento precoce de suas 
pequenas vias aéreas, aumentando a chance de 
colapso alveolar e a presença de atelectasias. 
Sobre esta característica funcional  do recém-

CORRETA 
O aumento da complacência pulmonar dos 

nascidos é o principal motivo para o 
fechamento precoce das vias aéreas. 
O volume de recolhimento elástico e a 
complacência pulmonar aumentados são, em 

os principais motivos para o 
fechamento precoce das vias aéreas. 
O elevado volume de recolhimento elástico é o 
principal motivo para o fechamento precoce 

A complacência pulmonar reduzida e o baixo 
volume de recolhimento elástico são fatores 
que facilitam o fechamento precoce das vias 

______________________________________ 
Segundo dados da Sociedade 

Brasileira de Pediatria, o vírus sincicial 
respiratório (VSR) é o principal agente 
etiológico das infecções do trato respiratório 

nascidos e lactentes, podendo 
ser o responsável por 75% das bronquiolites e 

as pneumonias nesta faixa etária, durante 
os períodos de sazonalidade. Sobre a 
sintomatologia e evolução clínica das 
bronquiolites, analise as opções abaixo e 

O VSR é inoculado pela superfície da 
ncubado por 4 a 

5 dias, sendo esta fase inicial assintomática.  
ia, febre alta e apatia são sintomas 

iniciais da doença, cuja sazonalidade é o 

A ausculta pulmonar é rica com sibilos, 
roncos e estertores, e o murmúrio ves icular 

(A) As opções I e II estão corretas.
(B) As opções I e III estão corretas.
(C) As opções II e III estão corretas.
(D) Todas as opções estão corretas.

 
______________________________________

QUESTÃO 19  A terapia com inalação de 
solução salina hipertônica (cloreto de sódio 
hipertônico) é uma ferramenta importante no 
tratamento dos pacientes portadores da fibrose 
cística e pode ser associada as técnicas de 
fisioterapia respiratória. Sobre esta terapia
marque a alternativa CORRETA
(A) A solução salina hipertônica aumenta o 

transporte mucociliar,
do processo inflamatório pulmonar.

(B) A solução salina hipertônica minimiza o 
processo inflamatório pulmonar, sendo seu 
efeito superior ao uso da dornase alfa.

(C) A frequência de exacerbações dos quadros 
respiratórios não estão relacionados ao uso 
desta terapia. 

(D) Um efeito indesejável desta terapia é o 
broncoespasmo. Nestes casos a inalação de 
solução salina hipertônica deve ser 
contraindicada. 

 
_____________________________________
QUESTÃO 20 – A inspeção visual do tórax deve 
ser realizada na avaliação fisioterapêutica do 
paciente, tanto de maneira estática como 
dinâmica, de forma a identificar possíveis 
anormalidades no tórax infantil. Observe a 
figura abaixo e correlacione as alt
corretamente, considerando as dimensões e 
proporções dos componentes da caixa torácica.
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As opções I e II estão corretas. 
As opções I e III estão corretas. 
As opções II e III estão corretas. 
Todas as opções estão corretas. 

______________________________________ 

A terapia com inalação de 
hipertônica (cloreto de sódio 

hipertônico) é uma ferramenta importante no 
tratamento dos pacientes portadores da fibrose 
cística e pode ser associada as técnicas de 
fisioterapia respiratória. Sobre esta terapia , 

CORRETA 
salina hipertônica aumenta o 

, reduzindo o efeito lesivo 
do processo inflamatório pulmonar. 
A solução salina hipertônica minimiza o 
processo inflamatório pulmonar, sendo seu 
efeito superior ao uso da dornase alfa. 

exacerbações dos quadros 
respiratórios não estão relacionados ao uso 

Um efeito indesejável desta terapia é o 
broncoespasmo. Nestes casos a inalação de 
solução salina hipertônica deve ser 

______________________________________ 
A inspeção visual do tórax deve 

ser realizada na avaliação fisioterapêutica do 
paciente, tanto de maneira estática como 
dinâmica, de forma a identificar possíveis 
anormalidades no tórax infantil. Observe a 
figura abaixo e correlacione as alt ernativas 
corretamente, considerando as dimensões e 
proporções dos componentes da caixa torácica.  
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A – Normal.                                     
B – “Em tonel”. 
C – Cifoescoliótico. 
D – Excavatum. 
E – Carinatum. 
 
(  ) Aumento do diâmetro anteroposterior e 
horizontalização dos arcos costais. 
(   ) Deslocamento anterior da região esternal e das 
cartilagens costais. 
( )  Decorrente da combinação de anormalidades 
laterais e posteriores da coluna vertebral
(  ) A relação entre os diâmetros ant
laterolateral é de 1:2. 
(   ) Deslocamento posterior da região esternal com 
projeção anterior dos arcos costais. 
 

(A) A sequência correta é B-A-C-E-D. 
(B) A sequência correta é C-A-B-E-D. 
(C) A sequência correta é B-E-C-A-D. 
(D) A sequência correta é C-E-B-A-D. 

_______________________________________
QUESTÃO 21  Em 1971, o Dr. Gregory e seus 
colaboradores desenvolveram o primeiro 
sistema de ventilação mecânica não invasiva 
(VNI), utilizado em recém- nascidos com doença 
da membrana hialina. Desde então, o uso da 
VNI em neonatologia e pediatria vem sendo 
estudado e utilizado em grande escala. Sobre 
as modalidades de VNI em neonatologia e 
pediatria,  marque a alternativa INCORRETA
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anteroposterior e 

(   ) Deslocamento anterior da região esternal e das 

Decorrente da combinação de anormalidades 
laterais e posteriores da coluna vertebral. 

A relação entre os diâmetros anteroposterior e 

(   ) Deslocamento posterior da região esternal com 

 
 
 
 

_______________________________________ 
o Dr. Gregory e seus 

colaboradores desenvolveram o primeiro 
sistema de ventilação mecânica não invasiva 

nascidos com doença 
da membrana hialina. Desde então, o uso da 
VNI em neonatologia e pediatria vem sendo 

em grande escala. Sobre 
as modalidades de VNI em neonatologia e 

INCORRETA. 

(A) A modalidade 
airwaypressure(CPAP) permite a manutenção 
de uma pressão positiva contínua na via 
aérea. Os parâmetros a serem aju
fração inspirada de oxigênio (FiO2), pressão 
positiva no final de expiração (peep) e, 
dependendo do aparelho, o  fluxo.

(B) A ventilação por pressão positiva intermitente 
(VPPI) apresenta dois níveis de pressão e 
também é conhecida como 
airwaypressure(Bipap). Os parâmetros a 
serem ajustados são: FiO2, peep e
obrigatoriamente o fluxo.

(C) A modalidade CPAP pode ser de fluxo 
contínuo ou variável; quando de fluxo contínuo 
pode ser administrado através de válvula 
expiratória (CPAP convencional) ou através de 
selo dágua (BubbleCPAP).

(D) A VPPI apresenta dois níveis de pressão
sendo estes: pressão expiratória (EPAP) e 
pressão inspiratória (IPAP). Nesta modalidade, 
além dos dois níveis pressóricos, tem
opção, em alguns aparelhos, de
tempo inspiratório, a frequência respiratória, 
fluxo, sensibilidade e FiO2.
 

_____________________________________

QUESTÃO 22  Segundo Guy Postiaux, as 
técnicas expiratórias forçadas, sejam elas 
ativas ou passivas, podem ser classificadas em
duas categorias: aquelas que incluem um 
tempo de fechamento glótico e aquelas que não 
incluem um tempo de fechamento glótico. 
Sobre as técnicas expiratórias forçadas e seus 
mecanismos, marque “V” para as afirmativas 
verdadeiras e “F” para as afirmativas f
(   ) A tosse provocada e a tosse dirigida são 
exemplos de técnicas que incluem um tempo de 
fechamento glótico. 
(     ) A técnica de expiração forçada (TEF) consiste 
em uma expiração forçada realizada a alto, médio e 
baixo volume pulmonar. 
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continuous positive 
(CPAP) permite a manutenção 

de uma pressão positiva contínua na via 
aérea. Os parâmetros a serem ajustados são: 
fração inspirada de oxigênio (FiO2), pressão 
positiva no final de expiração (peep) e, 
dependendo do aparelho, o  fluxo. 
A ventilação por pressão positiva intermitente 
(VPPI) apresenta dois níveis de pressão e 
também é conhecida como Bilevel positive 

(Bipap). Os parâmetros a 
serem ajustados são: FiO2, peep e,  
obrigatoriamente o fluxo. 
A modalidade CPAP pode ser de fluxo 
contínuo ou variável; quando de fluxo contínuo 
pode ser administrado através de válvula 

convencional) ou através de 
CPAP). 

A VPPI apresenta dois níveis de pressão, 
sendo estes: pressão expiratória (EPAP) e 
pressão inspiratória (IPAP). Nesta modalidade, 
além dos dois níveis pressóricos, tem-se a 
opção, em alguns aparelhos, de se ajustar o 
tempo inspiratório, a frequência respiratória, 
fluxo, sensibilidade e FiO2. 

_____________________________________ 

Segundo Guy Postiaux, as 
técnicas expiratórias forçadas, sejam elas 
ativas ou passivas, podem ser classificadas em  
duas categorias: aquelas que incluem um 
tempo de fechamento glótico e aquelas que não 
incluem um tempo de fechamento glótico. 
Sobre as técnicas expiratórias forçadas e seus 
mecanismos, marque “V” para as afirmativas 
verdadeiras e “F” para as afirmativas f alsas. 

) A tosse provocada e a tosse dirigida são 
exemplos de técnicas que incluem um tempo de 

) A técnica de expiração forçada (TEF) consiste 
em uma expiração forçada realizada a alto, médio e 
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(  ) A TEF não apresenta efeitos deletérios 
secundários à sua aplicação, sendo segura para 
ser aplicada em diferentes faixas etárias.
(    ) Entre as técnicas expiratórias forçadas
não incluem um tempo de fechamento glótico
podemos citar a TEF e a tosse dirigida.
A sequência correta é: 
(A)  (V), (V), (F), (V). 
(B)  (F), (F), (V), (V). 
(C)  (F), (V), (V), (F). 
(D)  (V), (V), (F), (F). 

 
______________________________________
QUESTÃO 23  “A tecnologia aplicada à 
manutenção da vida cresceu muito nos últimos 
anos, com a incorporação de grandes avanços. 
A pesquisa e desenvolvimento aplicados às 
áreas de terapia intensiva pediátrica e neonatal 
favoreceram o surgimento da criança 
dependente d e tecnologia, subordinada a 
artefatos tecnológicos e/ou farmacológicos 
necessários à sobrevivência (Drucker L.P., 
2007). Exemplos de demandas de cuidados 
apresentados são: o  cuidado de 
desenvolvimento, ou seja, acompanhamento 
psicomotor e social, como fisioterapia e terapia 
ocupacional...” (Okido A.C.C., 2016).
Sobre a assistência fisioterapêutica na criança 
dependente de tecnologia,  marque a alternativa 
INCORRETA. 
(A) O fisioterapeuta deve ser capaz de associar a 

promoção terapêutica (fisioterapia respira
e/ou motora) com a avaliação e monitorização 
do suporte ventilatório mecânico.

(B) O fisioterapeuta não está apto a promover a 
comunicação dos problemas emergenciais 
com a equipe médica, de forma a promover a 
resolução dos quadros de emergência.

(C) O fisioterapeuta domiciliar exerce papel 
importante no auxílio do crescimento e 
desenvolvimento, participando na reabilitação 
pulmonar e/ou motora da criança dependente 
de ventilação domiciliar. 
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efeitos deletérios 
sua aplicação, sendo segura para 

ser aplicada em diferentes faixas etárias. 
) Entre as técnicas expiratórias forçadas, que 

não incluem um tempo de fechamento glótico, 
sse dirigida. 

______________________________________ 
“A tecnologia aplicada à 

manutenção da vida cresceu muito nos últimos 
anos, com a incorporação de grandes avanços. 
A pesquisa e desenvolvimento aplicados às 
áreas de terapia intensiva pediátrica e neonatal 
favoreceram o surgimento da criança 

e tecnologia, subordinada a 
artefatos tecnológicos e/ou farmacológicos 
necessários à sobrevivência (Drucker L.P., 
2007). Exemplos de demandas de cuidados 

cuidado de 
desenvolvimento, ou seja, acompanhamento 

fisioterapia e terapia 
ocupacional...” (Okido A.C.C., 2016).  
Sobre a assistência fisioterapêutica na criança 

marque a alternativa 

O fisioterapeuta deve ser capaz de associar a 
promoção terapêutica (fisioterapia respiratória 
e/ou motora) com a avaliação e monitorização 
do suporte ventilatório mecânico. 
O fisioterapeuta não está apto a promover a 
comunicação dos problemas emergenciais 
com a equipe médica, de forma a promover a 
resolução dos quadros de emergência. 

erapeuta domiciliar exerce papel 
importante no auxílio do crescimento e 
desenvolvimento, participando na reabilitação 
pulmonar e/ou motora da criança dependente 

(D) O contato mais próximo e frequente do 
fisioterapeuta com a criança de
tecnologia possibilita, muitas vezes, uma 
relação de respeito, afeto e confiança, que 
facilitarão o processo de reabilitação. 
 

______________________________________

QUESTÃO 24  Em 1906
neurofisiologista britânico, apresentou à 
comunidade científica da época, sua clássica 
teoria do reflexo do controle motor. Para 
Sherrington, os reflexos eram os blocos que 
construíam o comportamento complexo. Sobre 
esta e as demais t eorias de controle motor
correlacione as opções abaixo.

(1) O controle motor evoluiu de forma a 
permitir a interação dos animais com o 
ambiente, de forma que estes se movam 
com eficácia atrás de alimentos, abrigo, 
fuga de predadores, entre outros.

(2) No sistema nervoso intacto, a reação de 
várias partes do sistema, são combinados 
em ações maiores do indivíduo como um 
todo. 

(3) O desenvolvimento motor normal foi 
atribuído ao aumento da corticalização do 
sistema nervoso central, resultando na 
emergência de níveis motor
de controle sobre os reflexos de nível 
inferior. 

(4) O controle do movimento integrado 
possivelmente é distribuído por diversos 
sistemas interligados, que funcionam em 
cooperação para obter o movimento.

(    ) Teoria dos Sistemas. 
(    ) Teoria Ecológica. 
(    ) Teoria Hierárquica. 
(    ) Teoria Reflexa. 
(A)  (4), (1), (2), (3). 
(B)  (2), (1), (3), (4). 
(C)  (2), (3), (4), (3). 
(D)  (4), (1), (3), (2). 

______________________________________
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O contato mais próximo e frequente do 
fisioterapeuta com a criança dependente de 
tecnologia possibilita, muitas vezes, uma 
relação de respeito, afeto e confiança, que 
facilitarão o processo de reabilitação.  

______________________________________ 

Em 1906, Charles Sherrington, 
neurofisiologista britânico, apresentou à 
comunidade científica da época, sua clássica 
teoria do reflexo do controle motor. Para 
Sherrington, os reflexos eram os blocos que 
construíam o comportamento complexo. Sobre 

eorias de controle motor , 
correlacione as opções abaixo.  

O controle motor evoluiu de forma a 
permitir a interação dos animais com o 
ambiente, de forma que estes se movam 
com eficácia atrás de alimentos, abrigo, 
fuga de predadores, entre outros. 

nervoso intacto, a reação de 
várias partes do sistema, são combinados 
em ações maiores do indivíduo como um 

O desenvolvimento motor normal foi 
atribuído ao aumento da corticalização do 
sistema nervoso central, resultando na 
emergência de níveis motores superiores 
de controle sobre os reflexos de nível 

O controle do movimento integrado 
possivelmente é distribuído por diversos 
sistemas interligados, que funcionam em 
cooperação para obter o movimento. 

 

______________________________________ 
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QUESTÃO 25  O Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS) 
desenvolvido especificamente para indivíduos 
com paralisia cerebral. Esta escala classifica a 
função motora de crianças desde o nascimento 
até os 18 anos de idade, divididas em grupos 
etários distintos. Sobre a GMFCS
opção CORRETA. 
(A) A classificação é baseada nos seguintes 

aspectos: estabilidade do tronco na postura 
sentada, transferências e formas de 
locomoção e, a partir destes aspectos
descritos seis níveis de classificação.

(B) No nível II a criança apresenta marcha sem a 
utilização de dispositivos de suporte com 
limitações durante a marcha em ambientes 
externos e na comunidade. 

(C) No nível V a criança mantém grandes 
limitações para manter a estabilidade da 
cabeça e do tronco durante a postura sentada, 
porém consegue realizar marcha com
dispositivos de suporte em ambiente interno e 
com a supervisão de adultos. 

(D) Uma criança que apresente marcha 
independente sem restrições, porém com 
limitações somente em atividades motoras 
mais elaboradas como pular e correr, pode ser 
classificada como nível IV. 

 
______________________________________
QUESTÃO 26  A Escala de Mobilidade 
Funcional (FMS) foi desenvolvida para 
classificar o desempenho da mobilidade de 
crianças de 4 até 18 anos de idade, com base na 
utilização de dispositivos de suporte. Os 
indivíduos recebem pontuação de 1 a 6 de 
acordo com a estratégi a de mobilidade 
utilizada. Sobre esta escala marque a opção 
INCORRETA. 
(A) A FMS pode ser utilizada para detectar 

mudanças ao longo do tempo em crianças 
com paralisia cerebral.  
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O Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS) foi 
desenvolvido especificamente para indivíduos 
com paralisia cerebral. Esta escala classifica a 

crianças desde o nascimento 
os 18 anos de idade, divididas em grupos 

etários distintos. Sobre a GMFCS ,  marque a 

classificação é baseada nos seguintes 
aspectos: estabilidade do tronco na postura 
sentada, transferências e formas de 
locomoção e, a partir destes aspectos, são 
descritos seis níveis de classificação. 
No nível II a criança apresenta marcha sem a 

de dispositivos de suporte com 
limitações durante a marcha em ambientes 

No nível V a criança mantém grandes 
limitações para manter a estabilidade da 
cabeça e do tronco durante a postura sentada, 
porém consegue realizar marcha com 
dispositivos de suporte em ambiente interno e 

Uma criança que apresente marcha 
independente sem restrições, porém com 
limitações somente em atividades motoras 
mais elaboradas como pular e correr, pode ser 

______________________________________ 
A Escala de Mobilidade 

Funcional (FMS) foi desenvolvida para 
classificar o desempenho da mobilidade de 
crianças de 4 até 18 anos de idade, com base na 
utilização de dispositivos de suporte. Os 
indivíduos recebem pontuação de 1 a 6 de 

a de mobilidade 
utilizada. Sobre esta escala marque a opção 

A FMS pode ser utilizada para detectar 
mudanças ao longo do tempo em crianças 

(B) A escala pode ser utilizada para avaliar a 
mobilidade funcional das crianças após 
cirurgias ortopédicas.

(C) A mobilidade das crianças é avaliada em três 
diferentes distâncias: 1, 2 e 3 quilômetros.

(D) A FMS é uma medida de desempenho, sendo 
importante classificar o que a criança 
realmente faz no momento da avaliação.

 
________________________
QUESTÃO 27  A avaliação comportamental do 
recém- nascido prematuro (ALS, 1986) deriva do 
modelo síncrono- ativo do desenvolvimento e 
enfoca a avaliação da organização e do 
equilíbrio dos subsistemas fisiológico, motor, 
comportamental, de atenção e autorregulação 
do neonato. Podem ser considerados 
comportamentos de autorregulação do recém
nascido prematuro: 
(A) Comportamentos de retraimento

regurgitar, nausear, soluçar, espirrar, bocejar e 
franzir a testa. 

(B) Comportamentos de aproximação
a mão à face, emissão de sons agradáveis, 
fixação visual, regurgitar e soluçar.

(C) Comportamentos de retraimento
dormir, regurgitar, bocejar, aconchegar
levar as mãos à boca.

(D) Comportamentos de aproximação
dormir, convulsionar, ab
regurgitação. 
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A escala pode ser utilizada para avaliar a 
mobilidade funcional das crianças após 
cirurgias ortopédicas. 
A mobilidade das crianças é avaliada em três 
diferentes distâncias: 1, 2 e 3 quilômetros. 
A FMS é uma medida de desempenho, sendo 
importante classificar o que a criança 
realmente faz no momento da avaliação. 

______________________________________ 
A avaliação comportamental do 

nascido prematuro (ALS, 1986) deriva do 
ativo do desenvolvimento e 

enfoca a avaliação da organização e do 
equilíbrio dos subsistemas fisiológico, motor, 

atenção e autorregulação 
do neonato. Podem ser considerados 
comportamentos de autorregulação do recém -

Comportamentos de retraimento, como: 
regurgitar, nausear, soluçar, espirrar, bocejar e 

Comportamentos de aproximação, como: levar 
a mão à face, emissão de sons agradáveis, 
fixação visual, regurgitar e soluçar. 
Comportamentos de retraimento, como: 
dormir, regurgitar, bocejar, aconchegar-se, 
levar as mãos à boca. 
Comportamentos de aproximação, como: 
dormir, convulsionar, abalos, soluços e 
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_______________________________________

QUESTÃO 28  A Síndrome da Aspiração de 
Mecônio (SAM) é definida como a presença de 
mecônio impregnado na árvore brônquica do 
recém- nascido. O mecônio no interior do trato 
respiratório provoca, inicialmente, obstrução 
parcial ou completa e, posteriormente, áreas de 
atelectasia associada com áreas de 
hiperinsuflação pulmonar. O quadro pode se 
agravar com a presença de enfisema 
intersticial, pneumotórax e hipertensão 
pulmonar secundária. São consideradas 
técnicas de fisioterapia respiratória no recém
nascido com SAM: 
(A) Postura de drenagem, vibração do tórax, 

aspiração traqueal e troca do tubo traqueal.
(B) Monitorização ventilatória, aspiração traqueal 

e administração de surfactante pulmonar.
(C) Postura de drenagem, vibração do tórax, 

aspiração traqueal e cuidados com a 
ventilação. 

(D) Desmame gradual do suporte ventilatório, 
postura de drenagem, coleta diária de 
gasometria arterial. 

______________________________________
QUESTÃO 29  Órteses são equipamentos que 
empregam forças externas para modificar as 
características funcionais e estruturas do 
sistema neuromuscular e esquelético. Sobre as 
indicações do uso de órteses em membros 
inferiores, marque a opção CORRETA.
(A) Melhorar a base de suporte e a estabilidade 

no apoio; suprir a ausência ou malformação de 
um segmento. 

(B) Corrigir e/ou prevenir deformidades; melhorar 
a base de suporte e a estabilidade no apoio.

(C) Facilitar o treino de habilidades; melhorar a 
eficiência da marcha; facilitar o uso de c
de rodas. 
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_______________________________________ 

A Síndrome da Aspiração de 
Mecônio (SAM) é definida como a presença de 
mecônio impregnado na árvore brônquica do 

nascido. O mecônio no interior do trato 
respiratório provoca, inicialmente, obstrução 
parcial ou completa e, posteriormente, áreas de 
atelectasia associada com áreas de 
hiperinsuflação pulmonar. O quadro pode se 
agravar com a presença de enfisema 
intersticial, pneumotórax e hipertensão 

secundária. São consideradas 
técnicas de fisioterapia respiratória no recém -

Postura de drenagem, vibração do tórax, 
aspiração traqueal e troca do tubo traqueal. 
Monitorização ventilatória, aspiração traqueal 

pulmonar. 
Postura de drenagem, vibração do tórax, 
aspiração traqueal e cuidados com a 

Desmame gradual do suporte ventilatório, 
postura de drenagem, coleta diária de 

______________________________________ 
são equipamentos que 

empregam forças externas para modificar as 
características funcionais e estruturas do 
sistema neuromuscular e esquelético. Sobre as 
indicações do uso de órteses em membros 

CORRETA. 
e a estabilidade 

no apoio; suprir a ausência ou malformação de 

Corrigir e/ou prevenir deformidades; melhorar 
a base de suporte e a estabilidade no apoio. 
Facilitar o treino de habilidades; melhorar a 
eficiência da marcha; facilitar o uso de cadeira 

(D) Melhorar a eficiência da marcha; suprir a 
ausência ou malformação de um segmento.

______________________________________
QUESTÃO 30 Para amenizar os efeitos 
deletérios decorrentes da imobilidade no leito, 
há um crescente interesse na 
mobilização precoce, tanto em adultos quanto 
em crianças. Sobre os benefícios da 
mobilização precoce na criança criticamente 
enferma, marque a opção 
(A) O posicionamento adequado no leito e a 

mobilização precoce do paciente devem ser 
considerados como fonte de estimulação 
sensório-motora e de prevenção de 
complicações secundárias à imobilidade.

(B) A fraqueza motora prolongada e o mau 
condicionamento físico, decorrentes da 
imobilidade, não podem ser atenuados por um 
programa de mobilização

(C) O dano muscular é maior nas primeiras 2 a 3 
semanas de internação na terapia intensiva, 
desta forma, o treinamento físico deve ser 
iniciado somente após este tempo de 
internação. 

(D) Alguns fatores podem ajudar na redução da 
fraqueza muscular e acele
desmame, porém a mobilização precoce não 

parece ser um destes fatores.
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Melhorar a eficiência da marcha; suprir a 
ausência ou malformação de um segmento. 

______________________________________ 
Para amenizar os efeitos 

deletérios decorrentes da imobilidade no leito, 
há um crescente interesse na terapia com 
mobilização precoce, tanto em adultos quanto 
em crianças. Sobre os benefícios da 
mobilização precoce na criança criticamente 

marque a opção CORRETA. 
O posicionamento adequado no leito e a 
mobilização precoce do paciente devem ser 
considerados como fonte de estimulação 

motora e de prevenção de 
complicações secundárias à imobilidade. 
A fraqueza motora prolongada e o mau 
condicionamento físico, decorrentes da 
imobilidade, não podem ser atenuados por um 
programa de mobilização precoce. 
O dano muscular é maior nas primeiras 2 a 3 
semanas de internação na terapia intensiva, 
desta forma, o treinamento físico deve ser 
iniciado somente após este tempo de 

Alguns fatores podem ajudar na redução da 
fraqueza muscular e acelerar o processo de 
desmame, porém a mobilização precoce não 

parece ser um destes fatores. 
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Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO
 

 

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

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

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

4) O início da prova será por volta das 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2019 

CRIANÇA E DO ADOLESC ENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS: FONOAUDIOLOGIA

0 

Área:  FONOAUDIOLOGIA
 
 

CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com  6 (seis) páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

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

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

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

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

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

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

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

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 

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

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

BOA PROVA!
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FONOAUDIOLOGIA  

QUESTÕES OBJETIVAS  

páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

3h30min. 

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

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

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

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

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

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

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

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

ador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014)
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínic
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação diagnóstica, 

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológica.
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
______________________________________
QUESTÃO 2 De acordo c om MOREIRA et al
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta ho spitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Segundo MOREIRA et al (2014) , o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 

apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 

adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínic a.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 
detalhamento da investigação diagnóstica, 

porte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 
buscando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
om MOREIRA et al  

crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 

spitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 
Para MOREIRA et al (2014), nos 

casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 

(A) cicatriz cirúrgica 
(B) pobreza 
(C) consulta de retorno 
(D) lesão primária 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos plano s de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio da 
descentralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de govern
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 

_________________________________________

QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009)
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 

(A) biológica e ecológica,
estrutural. 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2019 - SAÚDE DA 
FONOAUDIOLOGIA  

______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 

s de saúde, exceto em 

período eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio da 

descentralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de govern o, direção 

_________________________ 

Segundo PAIM (2009) , o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 

, tanto individual como 
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(B) genética e comunitária, tanto individual como 
interpessoal. 

(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2
Brasil os direitos fundamentais à infância e 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 
ser tratada como sujeitos d e direito, que
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exige uma ação 
antecipada, baseada no con hecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
_________________________________________

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institu cional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 
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tanto individual como 

tanto individual como 

tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2 007), no 

direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 

e direito, que  

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

fundamentadas em Leavell e Clark 
a prevenção em saúde exige uma ação 

hecimento da  

_________________________________________ 

Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 

cional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 

09) descreve como INTEGRALIDADE  

_______________________________________

QUESTÃO 11  Para Furtado (2007)
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas.

(D) todas disciplinas em torno de um me
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares.

 

_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de 
e serviços de saúde. 

(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados

(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados

___________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(B) execução do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(C) definição e coordenação do sistema nacional 

de vigilância epidemiológica.

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2019 - SAÚDE DA 
FONOAUDIOLOGIA  

______________________________________ 

Para Furtado (2007) , a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas. 

s em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 

 
a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 

_________________________________________ 

No tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 

serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 
de vigilância epidemiológica. 
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(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 
epidemiológica. 

_______________________________________
QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à s
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, p
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 

______________________________________
QUESTÃO 15 De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
(A) criar reserva de mercado para a participação 

de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

 

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO

 
QUESTÃO 16  Durante a observação de u
criança, o fonoaudiólogo percebe que a mesma 
possui defasagem no desenvolvimento da 
linguagem, apresentando como características 
linguísticas: vocabulário reduzido, frases 
simples sem alterar a ordem das palavras, 
trocas na fala e um padrão de linguagem
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auditoria do sistema nacional de vigilância 

_______________________________________ 
No tocante aos convênios , o 

artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 
o artigo nº 2º da 

Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
do ser humano, devendo o Estado  

criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO 

observação de u ma 
criança, o fonoaudiólogo percebe que a mesma 
possui defasagem no desenvolvimento da 
linguagem, apresentando como características 
linguísticas: vocabulário reduzido, frases 
simples sem alterar a ordem das palavras, 
trocas na fala e um padrão de linguagem  

compatível com o de uma criança mais nova. 
Essas carac terísticas sugerem um quadro de
(A) Atraso Simples de Linguagem
(B) Transtorno fonológico
(C) Transtorno fonético. 
(D) Distúrbio Específico da Linguagem

 
______________________________________
QUESTÃO 17  Na classificação dos transtornos 
de linguagem, a ASHA considera que a criança 
apresenta distúrbio da linguagem oral quando 
possui compreensão e/ou utilização da fala 
prejudicada. Levando- se em consideração as 
possíveis características desse distúrbio, 
marque o componente que se encontra alterado 
caso a criança tenha prejuízo na função da 
linguagem: 
(A) Semântica. 
(B) Fonológica 
(C) Pragmática. 
(D) Sintática. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 18  A evolução morfossintática é um 
aspecto importante do 
linguagem. Quando a criança apresenta um 
“estilo telegráfico” na sua fala ela encontra
na etapa da evolução morfossintática 
conhecida como 
(A) pré-linguagem. 
(B) período da sintaxe primitiva
(C) período da expansão gramatical
(D) período das últimas aquisições

 
______________________________________
QUESTÃO 19 O processo de diagnóstico 
fonoaudiológico é composto de diversas fases: 
história clínica, avaliação, exames 
complementares e entrevista devolutiva. 
Durante a avaliação da linguagem falada
fonoaudiólogo deve observar e analisar os 
aspectos de: 
(A) percepção e imitação
(B) recepção e emissão da fala
(C) processos perceptuais e funções cognitivas
(D) habilidades pré-linguísticas
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compatível com o de uma criança mais nova. 
terísticas sugerem um quadro de  

Atraso Simples de Linguagem. 
Transtorno fonológico. 

 
Distúrbio Específico da Linguagem. 

______________________________________ 
classificação dos transtornos 

de linguagem, a ASHA considera que a criança 
apresenta distúrbio da linguagem oral quando 
possui compreensão e/ou utilização da fala 

se em consideração as 
possíveis características desse distúrbio, 

o componente que se encontra alterado 
caso a criança tenha prejuízo na função da 

_______________________________________ 
A evolução morfossintática é um 

aspecto importante do desenvolvimento da 
linguagem. Quando a criança apresenta um 
“estilo telegráfico” na sua fala ela encontra -se 
na etapa da evolução morfossintática 

período da sintaxe primitiva. 
período da expansão gramatical. 

s aquisições. 

______________________________________ 
O processo de diagnóstico 

fonoaudiológico é composto de diversas fases: 
história clínica, avaliação, exames 
complementares e entrevista devolutiva. 
Durante a avaliação da linguagem falada , o 
fonoaudiólogo deve observar e analisar os 

percepção e imitação. 
recepção e emissão da fala. 
processos perceptuais e funções cognitivas. 

linguísticas. 
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_______________________________________
QUESTÃO 20  A prevenção é essencial nas 
ações do Sistema Único de Saúde tendo como 
conteúdos promover, proteger, diagnosticar, 
tratar e reabilitar a saúde individual e coletiva. A 
prevenção pode ser dividida em fases de 
acordo com as medidas adotadas pelo 
profissional de saúde. Qua ndo o fonoaudiólogo 
promove e orienta o aleitamento materno
se dizer que está realizando uma
prevenção 
(A) primária. 
(B) secundária. 
(C) terciária. 
(D) diagnóstica. 
 
________________________________________
QUESTÃO 21  Atrasos e distúrbios de qualquer 
natureza só podem ser tratados como tal 
quando se afastam do típico. Quando uma 
criança apresenta simplificações que 
comprometem a inteligibilidade da fala sem 
estar compatíveis com sua idade cronológica e 
que são causadas por alteração na 
representação dos sons da fala no léxico 
mental, pode- se afirmar que o componente da 
linguagem alterado é 
(A) Sintaxe. 
(B) Pragmática. 
(C) Semântica. 
(D) Fonologia. 

 
_____________________________________
QUESTÃO 22 Os procedimentos de avaliação 
da linguagem de uma criança são variados 
podendo- se utilizar testes padronizados, 
escalas de desenvolvimento, observações do 
comportamento e testes não padronizados. 
Durante a avaliação com testes não 
padronizados, quando o fonoaudiólogo solicita 
que a crianç a execute uma ordem e cumpra 
uma série de mandados, apresentados em 
ordem de dificuldade cresc ente, utiliza
estratégia de 
(A) transcrição da amostra de fala. 
(B) imitação e nomeação. 
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_______________________________________ 
essencial nas 

ações do Sistema Único de Saúde tendo como 
conteúdos promover, proteger, diagnosticar, 
tratar e reabilitar a saúde individual e coletiva. A 
prevenção pode ser dividida em fases de 
acordo com as medidas adotadas pelo 

ndo o fonoaudiólogo 
promove e orienta o aleitamento materno , pode-
se dizer que está realizando uma  ação de 

________________________________________ 
Atrasos e distúrbios de qualquer 

natureza só podem ser tratados como tal 
quando se afastam do típico. Quando uma 
criança apresenta simplificações que 
comprometem a inteligibilidade da fala sem 
estar compatíveis com sua idade cronológica e 

por alteração na 
representação dos sons da fala no léxico 

se afirmar que o componente da 

_____________________________________ 
Os procedimentos de avaliação 

linguagem de uma criança são variados 
se utilizar testes padronizados, 

escalas de desenvolvimento, observações do 
comportamento e testes não padronizados. 
Durante a avaliação com testes não 
padronizados, quando o fonoaudiólogo solicita 

a execute uma ordem e cumpra 
uma série de mandados, apresentados em 

ente, utiliza -se a 

(C) avaliação da compreensão
(D) avaliação da produção de frases
 
______________________________________
QUESTÃO 23 Lactogênese é o processo pela 
qual a glândula mamária desenvolve a 
capacidade de produzir leite. 
conhecimentos sobre a fisiologia da lactação, 
assinale a resposta CORRETA
(A) os hormônios lact

estrogênio e gonadotrofina coriônica fazem 
parte da lactogênese I, são responsáveis pelo 
crescimento mamário.

(B) A prolactina é o hormônio responsável pela 
ejeção do leite, a qual ocorre na fase II da 
lactogênese que se inicia após o nasci
do bebê. 

(C) A ramificação dos ductos e a formação dos 
lóbulos acontecem na lactogênese I, são 
realizados pelos hormônios estrogênio e 
progestogênio respectivamente.

(D) Fase III da lactogênese ou galactopoiese, 
inicia-se após a apojadura e se mantém por 7 
dias.  

 
______________________________________
 
QUESTÃO 24  O Método Canguru é uma política 
governamental elaborada e implementada pelo 
Ministério da Saúde (MS), através de norma, 
protocolos e de um amplo processo de 
capacitação nas diferentes regiões do país. 
Atualmente, o Método Canguru é um modelo de 
assistência perinatal voltado para a melhoria da 
qualidade do cuidado, desenvolvido em três 
etapas. Em relação ao método canguru, 
segundo o MS, classifique as alternativas 
abaixo como verdadeira ou falsa e assinale a 
alternativa CORRETA. 
1. (  ) Um dos benefícios é a melhora 
do desenvolvimento neuropsicomotor
2. ( ) Propicia contato pele a pele precoce, 
respeitando as condições clínicas do recém
nascido e aceitabilidade dos pais, são cuidados da 
primeira etapa. 
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(C) avaliação da compreensão. 
(D) avaliação da produção de frases. 

______________________________________ 
Lactogênese é o processo pela 

qual a glândula mamária desenvolve a 
capacidade de produzir leite. A cerca dos seus 
conhecimentos sobre a fisiologia da lactação, 
assinale a resposta CORRETA . 

os hormônios lactogênio placentário, 
estrogênio e gonadotrofina coriônica fazem 
parte da lactogênese I, são responsáveis pelo 
crescimento mamário. 
A prolactina é o hormônio responsável pela 
ejeção do leite, a qual ocorre na fase II da 
lactogênese que se inicia após o nascimento 

A ramificação dos ductos e a formação dos 
lóbulos acontecem na lactogênese I, são 
realizados pelos hormônios estrogênio e 
progestogênio respectivamente. 
Fase III da lactogênese ou galactopoiese, 

se após a apojadura e se mantém por 7 

______________________________________ 

O Método Canguru é uma política 
governamental elaborada e implementada pelo 
Ministério da Saúde (MS), através de norma, 
protocolos e de um amplo processo de 
capacitação nas diferentes regiões do país. 
Atualmente, o Método Canguru é um modelo de 

perinatal voltado para a melhoria da 
qualidade do cuidado, desenvolvido em três 

Em relação ao método canguru, 
segundo o MS, classifique as alternativas 
abaixo como verdadeira ou falsa e assinale a 

m dos benefícios é a melhora da qualidade 
do desenvolvimento neuropsicomotor. 

ropicia contato pele a pele precoce, 
respeitando as condições clínicas do recém-
nascido e aceitabilidade dos pais, são cuidados da 
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3. (  ) É indicado a qualquer recém
necessite de internação em unidade neonatal
4. (   ) O uso de medicações orais, intramusculares 
ou endovenosas intermitentes, fototerapia e cateter 
de oxigênio não permitem o encaminhamento do 
recém-nascido para a segunda etapa
5. (   ) Para iniciar a terceira etapa o recém
deve obter o peso mínimo de 1.600g.
(A)  (1.F); (2.F); (3.V); (4.F); (5.V) 
(B)  (1.V); (2.V); (3.F); (4.F); (5.V) 
(C)  (1.F); (2.V); (3.V); (4.V); (5.F) 
(D)  (1.V); (2.F); (3.F); (4.V); (5.V) 

 
______________________________________
QUESTÃO 25 A triagem Auditiva Neonatal 
(TAN) tem por objetivo detectar de maneira 
precoce a deficiência auditiva nos neonatos e 
lactentes. Em relação aos indicadores de risco 
para deficiência auditiva em neonatos ou 
lactentes em sua história clínica (JCIH, 2007; 
LEWIS et al., 2010), assinale a INCORRETA
(A) peso ao nascer abaixo de 1.800g
(B) infecções bacterianas ou virais pós
(C) permanência na Unidade de Terapia Intensiva 

por mais de cinco dias. 
(D) apgar Neonatal de 0 a 4 no primeiro minuto ou 

0 a 6 no quinto minuto. 
_____________________________________
QUESTÃO 26 A fase oral da deglutição, nos 
primeiros meses de vida, é constituída quase 
que exclusivamente pela sucção . O mecanismo 
de sucção inicia- se com o reflexo de procura, 
um percursor para pega correta, quando os 
lábios ou as bochechas são estimulados, a 
criança move sua face em direção ao estimulo, 
ocorre a abertura de boca e protrusão da língua. 
A partir do moment o em que ocorre a pega, o 
reflexo de sucção é desencadeado o iniciam
os movimentos de língua e mandíbula. A 
respeito do controle neuronal da fase oral do 
recém- nascido, assinale a alternativa 
(A) a excitação dos receptores táteis dos lábios é 

inervada pela aferência do V par
(B) a contração isotônia, em torno dos mamilos, 

dos músculos orbicular dos lábios e 
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alquer recém-nascido que 
necessite de internação em unidade neonatal. 

uso de medicações orais, intramusculares 
ou endovenosas intermitentes, fototerapia e cateter 
de oxigênio não permitem o encaminhamento do 

. 
ara iniciar a terceira etapa o recém-nascido 

. 
 
 
 
 

______________________________________ 
A triagem Auditiva Neonatal 

(TAN) tem por objetivo detectar de maneira 
precoce a deficiência auditiva nos neonatos e 
lactentes. Em relação aos indicadores de risco 
para deficiência auditiva em neonatos ou 
actentes em sua história clínica (JCIH, 2007; 

INCORRETA 
peso ao nascer abaixo de 1.800g. 
infecções bacterianas ou virais pós-natais. 
permanência na Unidade de Terapia Intensiva 

no primeiro minuto ou 

_____________________________________ 
A fase oral da deglutição, nos 

primeiros meses de vida, é constituída quase 
O mecanismo 

se com o reflexo de procura, 
um percursor para pega correta, quando os 
lábios ou as bochechas são estimulados, a 
criança move sua face em direção ao estimulo, 
ocorre a abertura de boca e protrusão da língua. 

o em que ocorre a pega, o 
reflexo de sucção é desencadeado o iniciam -se 
os movimentos de língua e mandíbula. A 
respeito do controle neuronal da fase oral do 

nascido, assinale a alternativa CORRETA 
a excitação dos receptores táteis dos lábios é 
inervada pela aferência do V par. 
a contração isotônia, em torno dos mamilos, 
dos músculos orbicular dos lábios e 

controlador de comissuras, são exitados pelo 
XII par. 

(C) o rebaixamento de mandíbula e língua ocorre 
com a participação dos músculos hioglosso, 
genioglosso e estiloglosso, inervado pelo XI

(D) a depressão da mandíbula ocorre pela 
aferência do X. 

 
 
______________________________________
QUESTÃO 27 O desenvolvimento das funções 
do sistema estomatognático e o crescimento de 
suas estruturas devem ocorrer 
adequada, pois é essencial para a deglutição, 
respiração e futuramente a comunicação.
Sobre o desenvolvimento do sistema 
estomatognático, assinale a alternativa 
CORRETA 
(A) Ao se elevar a porção posterior da língua do 

bebê, funciona como um mecanismo 
língua-palato mole, estabelecendo uma 
pressão positiva intraoral, o que possibilita a 
pega adequada na mama materna

(B) A sucção pode ser observada no feto com 14 
semanas e se torna voluntária com cerca de 4 
a 6 meses de vida. 

(C) Em relação à anatomia f
apresenta a maxila retraída em relação 
mandíbula. 

(D) Em relação à cavidade oral
volumosa ocupando todo o espaço da mesma
propiciando ao neonato uma respiração nasal
  

______________________________________
QUESTÃO 28 A indicação de via alternativa 
para alimentação - Gastrostomia, para substituir 
ou complementar a via oral
avaliação clínica multiprofissional, por meio da 
qual será avaliada a condição e segurança da 
biomecânica da deglutição, a situação 
nutrici onal e o impacto da alimentação na 
qualidade de vida do paciente e sua família. 
Muitas vezes, para que seja estabelecido este 
prognóstico alimentar, torna
recorrer a exames complementares, uma vez 
que a gastrostomia pode ter indicações 
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controlador de comissuras, são exitados pelo 

o rebaixamento de mandíbula e língua ocorre 
com a participação dos músculos hioglosso, 
enioglosso e estiloglosso, inervado pelo XI. 

a depressão da mandíbula ocorre pela 

______________________________________ 
O desenvolvimento das funções 

do sistema estomatognático e o crescimento de 
suas estruturas devem ocorrer de forma 
adequada, pois é essencial para a deglutição, 
respiração e futuramente a comunicação.  
Sobre o desenvolvimento do sistema 
estomatognático, assinale a alternativa 

o se elevar a porção posterior da língua do 
funciona como um mecanismo oclusivo 
palato mole, estabelecendo uma 

pressão positiva intraoral, o que possibilita a 
pega adequada na mama materna. 

sucção pode ser observada no feto com 14 
semanas e se torna voluntária com cerca de 4 

anatomia facial, o recém-nascido 
apresenta a maxila retraída em relação à 

cavidade oral, a língua é 
volumosa ocupando todo o espaço da mesma, 
propiciando ao neonato uma respiração nasal.

______________________________________ 
indicação de via alternativa 
Gastrostomia, para substituir 

ou complementar a via oral , requer uma 
avaliação clínica multiprofissional, por meio da 
qual será avaliada a condição e segurança da 
biomecânica da deglutição, a situação 

onal e o impacto da alimentação na 
qualidade de vida do paciente e sua família. 
Muitas vezes, para que seja estabelecido este 
prognóstico alimentar, torna -se necessário 
recorrer a exames complementares, uma vez 
que a gastrostomia pode ter indicações 
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divers as. Em relação aos exames 
complementares e suas vantagens
correlacione as colunas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

1) Videofluoroscopia 
da Deglutição. 

a) Além da deglutição, 
permite avaliar anatomia 
da via aérea superior, 
mobilidade das pregas 
vocais e sensibilidade 
laríngea. 

2) PhMetria. b) Permite avaliar todas 
as fases da deglutição 
possibilitando a 
correlação morfológica e 
funcional da biodinâmica

3) VED (Vídeo 
Endoscopia da 
Deglutição). 

c) Permite avaliar 
alterações anatômicas, 
bem como, dismotilidade 
da orofaringe e do 
esôfago. 

4) REED (Radiografia 
Contrastada de 
Esôfago, Estômago e 
Duodeno). 

d) Instrumento 
diagnostico padrão ouro 
na pesquisa do refluxo 
gastroesofágico

 
(A) 1a ; 2d ; 3b ;  4c   
(B) 1b ; 2d ; 3a ;  4c  
(C) 1c ; 2b ; 3d ;  4a 
(D) 1b ; 2d ; 3c ;  4a 

 
 
_______________________________________
QUESTÃO 29 Desenvolvida por Als (1986 e 
1994), a teoria sincronoativa observa, através 
do comportamento, o funcionamento cerebral 
do recém- nascido de acordo com os cinco 
subsistemas, que são: autônomo, motor, de 
atenção, dos estados de consciência e de 
autorregulação . Com base nos seus 
conhecimentossobre a teoria síncronoativa e 
seus subsistemas, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
(A) autônomo compreende as funções 

neurovegetativas, e recebem maior parte da 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2019 

CRIANÇA E DO ADOLESC ENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS: FONOAUDIOLOGIA

6 

as. Em relação aos exames 
complementares e suas vantagens , 
correlacione as colunas abaixo e assinale a 

Além da deglutição, 
permite avaliar anatomia 
da via aérea superior, 
mobilidade das pregas 
vocais e sensibilidade 

Permite avaliar todas 
as fases da deglutição 
possibilitando a 
correlação morfológica e 
funcional da biodinâmica. 

Permite avaliar 
alterações anatômicas, 

dismotilidade 
da orofaringe e do 

Instrumento 
diagnostico padrão ouro 
na pesquisa do refluxo 
gastroesofágico. 

_______________________________________ 
Desenvolvida por Als (1986 e 

1994), a teoria sincronoativa observa, através 
do comportamento, o funcionamento cerebral 

nascido de acordo com os cinco 
subsistemas, que são: autônomo, motor, de 
atenção, dos estados de consciência e de 

. Com base nos seus 
conhecimentossobre a teoria síncronoativa e 
seus subsistemas, assinale a alternativa 

autônomo compreende as funções 
neurovegetativas, e recebem maior parte da 

atenção da equipe por garantira sobrevivência 
do bebê. 

(B) autorregulação está relacionado as estratégias 
que o neonato utiliza para retornar ou manter 
uma interação equilibrada entre os outros 
subsistemas. 

(C) de atenção se refere aos estados 
comportamentais que são seis, segundo 
Brazelton e Nugent (1995) sono profundo, 
sono leve, sonolência, alerta inativo, alerta 
com atividade e choro (forte)

(D) motor compreende os movimentos voluntários 
e involuntários, postura e tônus muscular

. ______________________________________
QUESTÃO 30 As manobras posturais são 
métodos compensatórios e temporários, 
utilizadas como estratégias durante a 
reabilitação das disfagias. De acordo com 
Logemann (1983) , podemos afirmar que a 
manobra 
(A) queixo para baixo é utilizada em pacientes 

com comprometimento da fase oral, facilita a 
descida do alimento em direção à faringe por 
ação gravitacional. 
 

(B) rotação de cabeça para o lado comprometido é 
benéfica para pacientes que apresentam 
paresia ou paralisias de prega vocal, para 
compensar o fechamento glótico
 

(C) inclinação de cabeça para o lado não 
comprometido é indicado para pacientes com 
alteração unilateral da cavidade oral, pois 
auxilia na descida do bolo pelo lado menos 
eficiente. 

 

(D) cabeça para trás é utilizada em pacientes com 
deficiência na função faríngea e com 
fechamento laríngeo ineficiente, pa
risco de aspiração. 
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atenção da equipe por garantira sobrevivência 

ção está relacionado as estratégias 
que o neonato utiliza para retornar ou manter 
uma interação equilibrada entre os outros 

de atenção se refere aos estados 
comportamentais que são seis, segundo 
Brazelton e Nugent (1995) sono profundo, 

ve, sonolência, alerta inativo, alerta 
com atividade e choro (forte). 
motor compreende os movimentos voluntários 
e involuntários, postura e tônus muscular.  

______________________________________ 
As manobras posturais são 

compensatórios e temporários, 
utilizadas como estratégias durante a 
reabilitação das disfagias. De acordo com 

, podemos afirmar que a 

queixo para baixo é utilizada em pacientes 
com comprometimento da fase oral, facilita a 

alimento em direção à faringe por 

rotação de cabeça para o lado comprometido é 
benéfica para pacientes que apresentam 
paresia ou paralisias de prega vocal, para 
compensar o fechamento glótico. 

de cabeça para o lado não 
rometido é indicado para pacientes com 

alteração unilateral da cavidade oral, pois 
auxilia na descida do bolo pelo lado menos 

utilizada em pacientes com 
deficiência na função faríngea e com 
fechamento laríngeo ineficiente, para evitar o 
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Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO
 

 

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

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

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

4) O início da prova será por volta das 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 7 (sete) páginas com
com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

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

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

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

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

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

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

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

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

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identific

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

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

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 

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

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

Boa Prova! 
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QUESTÕES OBJETIVAS  

com 30 questões objetivas 
com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

3h30min. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014)
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínic
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação diagnóstica, 

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológica.
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
______________________________________
QUESTÃO 2 De acordo com MOREIRA et al
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasiã o da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
 

_________________________________________
QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2 019 

DO ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS: NUTRIÇÃO

1 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Segundo MOREIRA et al (2014) , o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 

apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 

adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínic a.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 
detalhamento da investigação diagnóstica, 

porte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 
buscando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
De acordo com MOREIRA et al  

crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 

o da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 
Para MOREIRA et al (2014), nos 

casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 

(A) cicatriz cirúrgica. 
(B) Pobreza. 
(C) consulta de retorno. 
(D) lesão primária. 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos plano s de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio
descentralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de govern
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 

_________________________________________

QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009)
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 

(A) biológica e ecológica,
estrutural. 
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______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 

s de saúde, exceto em 

período eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio  da 

descentralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de govern o, direção 

_________________________________________ 

Segundo PAIM (2009) , o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 

, tanto individual como 
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(B) genética e comunitária, tanto individ
interpessoal. 

(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2
Brasil os direitos fundamentais à 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 
ser tratada como sujeitos d e direito, que 
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exige uma ação 
antecipada, baseada no con hecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
_________________________________________

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processu
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 
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tanto individual como 

tanto individual como 

tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2 007), no 

Brasil os direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 

e direito, que 

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

fundamentadas em Leavell e Clark 
a prevenção em saúde exige uma ação 

hecimento da  

_________________________________________ 

Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processu al não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 

09) descreve como INTEGRALIDADE  

_______________________________________

QUESTÃO 11  Para Furtado (2007)
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas.

(D) todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento
relações entre as disciplinas suplementares.

_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de 
e serviços de saúde. 

(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados

(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados

___________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(B) execução do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(C) definição e coordenação do sistema nacional 

de vigilância epidemiológica.
(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 

epidemiológica. 
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______________________________________ 

Para Furtado (2007) , a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas. 
algumas disciplinas em torno de um mesmo 

m o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 

 
a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 

_________________________________________ 

No tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 

serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 
de vigilância epidemiológica. 
auditoria do sistema nacional de vigilância 
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_______________________________________
QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à s
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, p
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 
 

______________________________________
QUESTÃO 15 De acordo co m o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
(A) criar reserva de mercado para a participação 

de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 
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_______________________________________ 
No tocante aos convênios , o 

artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 
m o artigo nº 2º da 

Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
do ser humano, devendo o Estado  

criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTOS ESPECÍ

 
QUESTÃO 16  O Ministério da Saúde (2015) 
recomenda a duração do aleitamento
por dois anos ou mais, devendo ser exclusivo 
nos primeiros seis meses. Sabe
vantagens em se iniciar a introdução precoce 
(antes dos seis meses) dos alimentos 
complementares, podendo inclusive, haver 
prejuízos à saúde da criança, tais
número de episódios de diarréia; maior número 
de hospitalizações por doença respiratória; 
risco de desnutrição; dentre outros. No 
segundo ano de amamentação, o leite materno 
continua sendo importante fonte de nutrientes. 
É estimado que em dois
materno no segundo ano de vida, sejam 
fornecidos 
(A) 95% das necessidades de vitamina C, 45% de 

vitamina A, 38% de proteína e 31% do total de 
energia.  

(B) 100% das necessidades das vitaminas C e A, 
90% das necessidades de zinco, 100% de 
proteína e 31% do total de energia. 

(C) 100% das necessidades de todas as vitaminas 
hidrossolúveis, 50% de proteína e 45% do 
total de energia.  

(D) 105% das necessidades de cálcio, 45% de 
vitamina D, 38% de proteína e 35% do total de 
energia.  

 
______________________________________
QUESTÃO 17 – Quais dados antropométricos e 
demográficos devem ser coletados para fins de 
vigilância nutricional de crianças e 
adolescentes, segundo o Protocolo do 
Ministério da Saúde (2011)?
(A) Sexo, data de nascimento, peso, estatura, 

circunferência da cintura
(B) Sexo, data de nascimento, peso, estatura
(C) Sexo, data de nascimento, peso, estatura, 

altura do joelho. 
(D) Sexo, data de nascimento, peso, estatura, 

perímetro braquial. 
_______________________________________
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

O Ministério da Saúde (2015) 
recomenda a duração do aleitamento  materno 
por dois anos ou mais, devendo ser exclusivo 
nos primeiros seis meses. Sabe -se que não há 
vantagens em se iniciar a introdução precoce 
(antes dos seis meses) dos alimentos 
complementares, podendo inclusive, haver 
prejuízos à saúde da criança, tais  como: maior 
número de episódios de diarréia; maior número 
de hospitalizações por doença respiratória; 
risco de desnutrição; dentre outros. No 
segundo ano de amamentação, o leite materno 
continua sendo importante fonte de nutrientes. 
É estimado que em dois  copos (500 mL) de leite 
materno no segundo ano de vida, sejam 

95% das necessidades de vitamina C, 45% de 
vitamina A, 38% de proteína e 31% do total de 

100% das necessidades das vitaminas C e A, 
90% das necessidades de zinco, 100% de 
roteína e 31% do total de energia.  

100% das necessidades de todas as vitaminas 
hidrossolúveis, 50% de proteína e 45% do 

105% das necessidades de cálcio, 45% de 
vitamina D, 38% de proteína e 35% do total de 

___________________ 
Quais dados antropométricos e 

demográficos devem ser coletados para fins de 
vigilância nutricional de crianças e 
adolescentes, segundo o Protocolo do 
Ministério da Saúde (2011)?  

Sexo, data de nascimento, peso, estatura, 
circunferência da cintura. 
Sexo, data de nascimento, peso, estatura. 
Sexo, data de nascimento, peso, estatura, 

Sexo, data de nascimento, peso, estatura, 

_______________________________________ 
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QUESTÃO 18  Em relação a
antropométricos adotados pelo Ministério da 
Saúde (2011) para a avaliação do estado 
nutricional de crianças, incluídos na Caderneta 
de Saúde da Criança, qual dos listados abaixo 
expressa o crescimento linear de menores de 
10 anos, sendo o índice que melhor indica o 
efeito cumulativo de situações adversas na vida 
sobre o crescimento, além de ser considerado o 
indicador mais sensível para aferir a qualidade 
de vida de uma população?  
(A) Peso-para-idade (P/I). 
(B) Índice de Massa Corporal (IMC)-
(C) Estatura-para-idade (E/I). 
(D) Peso-para-estatura (P/E). 

 
______________________________________
QUESTÃO 19  Para a avaliação nutricional de 
adolescentes, o Sistema de Vigilância Alimentar 
e Nutricional (SISVAN, Ministério da Saúde, 
2011) recomenda a avaliaçã o dos índices 
antropométricos, Índice de Massa Corporal 
(IMC) por idade e estatura por idade. A faixa 
etária considerada na avaliação do grupo e a 
interpretação correta para o IMC por idade, 
segundo o percentil e escore- z são: 
(A) Faixa etária >10 anos e < 18 anos de idade; 

adolescente com IMC-para-idade <percentil 
0,1 (<Escore-z -3) é considerado como de 
muito baixa estatura para a idade. Dentre 
populações saudáveis, encontra
adolescente nessa situação para cada 1.000.

(B) Faixa etária >10 anos e < 20 anos
adolescente com IMC-para-idade <percentil 
0,1 (<Escore-z -3) é considerado como muito 
magro. Dentre populações saudáveis, 
encontra-se 1 adolescente nessa situação 
para cada 100.000. 

(C) Faixa etária >10 anos e < 20 anos de idade; 
adolescente com IMC-para-idade <percentil 
0,1 (<Escore-z -3) é considerado como 
magreza. Dentre populações saudáveis, 
encontra-se 1 adolescente nessa situação 
para cada 10.000. 

(D) Faixa etária >10 anos e < 20 anos de idade; 
adolescente com IMC-para-idade <percentil 
0,1 (<Escore-z -3) é considerado como 
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Em relação a os índices 
antropométricos adotados pelo Ministério da 
Saúde (2011) para a avaliação do estado 
nutricional de crianças, incluídos na Caderneta 
de Saúde da Criança, qual dos listados abaixo 
expressa o crescimento linear de menores de 

que melhor indica o 
efeito cumulativo de situações adversas na vida 
sobre o crescimento, além de ser considerado o 
indicador mais sensível para aferir a qualidade 

-para-idade. 

______________________________________ 
Para a avaliação nutricional de 

adolescentes, o Sistema de Vigilância Alimentar 
e Nutricional (SISVAN, Ministério da Saúde, 

o dos índices 
Índice de Massa Corporal 

(IMC) por idade e estatura por idade. A faixa 
etária considerada na avaliação do grupo e a 
interpretação correta para o IMC por idade, 

z são:   
18 anos de idade; 

idade <percentil 
3) é considerado como de 

muito baixa estatura para a idade. Dentre 
populações saudáveis, encontra-se 1 
adolescente nessa situação para cada 1.000. 

10 anos e < 20 anos de idade; 
idade <percentil 

3) é considerado como muito 
magro. Dentre populações saudáveis, 

se 1 adolescente nessa situação 

10 anos e < 20 anos de idade; 
idade <percentil 

3) é considerado como 
magreza. Dentre populações saudáveis, 

se 1 adolescente nessa situação 

10 anos e < 20 anos de idade; 
idade <percentil 

3) é considerado como 

magreza acentuada. Dentre populações 
saudáveis, encontra-
situação para cada 1.000.

 
_______________________________________
QUESTÃO 20  A dietoterapia nos casos de 
refluxo gastroesofágico na infância 
no aumento da motilidade do trato 
gastrintestinal e na redução da produção da 
secreção gástrica.  Em relação às medidas 
posturais e características físicas da dieta
conduta CORRETA é seguinte
(A) Os alimentos devem ser oferecidos na 

temperatura morna, para retardar o 
esvaziamento gástrico e diminuir o refluxo. 

(B) Estimular o consumo de fibras solúveis 
preparadas na forma de cocção úmida
visando potencializar seu efeito laxativo, já 
que quadros de co
intestinal e meteorismo podem agravar o 
refluxo. 

(C) O padrão de refeições com grande volume e o 
pequeno fracionamento não agravam o refluxo 
e podem ser práticas estimuladas na infância.

(D) Manter a cabeceira da cama da criança 
elevada, em um ângulo mínimo de 90º, 
principalmente no período pós
visando prevenir o refluxo. 

 
 
______________________________________
QUESTÃO 21   Dentre as intervenções previstas 
pelo Ministério da Saúde (2014) para crianças e 
adolescentes com excesso de peso, marque a 
mais CORRETA  
(A) As crianças de 2 a 7 anos com índice de 

Massa Corporal (IMC) entre os percentis 85 e 
95, ou maior ou igual a 95 sem co
devem receber orientações de alimentação 
saudável e atividade física para manutenção 
do peso corporal, pois, com o crescimento 
ocorrerá a adequação da relação 
peso/estatura.  

(B) As crianças de 2 a 7 anos com IMC 
correspondente ao percentil maior o
95 sem complicações devem receber 
orientação para perda de peso. Essa perda de 
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magreza acentuada. Dentre populações 
-se 1 adolescente nessa 

situação para cada 1.000. 

_______________________________________ 
A dietoterapia nos casos de 

refluxo gastroesofágico na infância baseia-se 
no aumento da motilidade do trato 
gastrintestinal e na redução da produção da 
secreção gástrica.  Em relação às medidas 
posturais e características físicas da dieta , a 

seguinte :  
Os alimentos devem ser oferecidos na 
temperatura morna, para retardar o 
esvaziamento gástrico e diminuir o refluxo.  
Estimular o consumo de fibras solúveis 
preparadas na forma de cocção úmida, 
visando potencializar seu efeito laxativo, já 
que quadros de constipação, obstrução 
intestinal e meteorismo podem agravar o 

O padrão de refeições com grande volume e o 
pequeno fracionamento não agravam o refluxo 
e podem ser práticas estimuladas na infância. 

ceira da cama da criança 
ângulo mínimo de 90º, 

principalmente no período pós-prandial, 
visando prevenir o refluxo.  

______________________________________ 
Dentre as intervenções previstas 

pelo Ministério da Saúde (2014) para crianças e 
adolescentes com excesso de peso, marque a 

As crianças de 2 a 7 anos com índice de 
Massa Corporal (IMC) entre os percentis 85 e 

ou maior ou igual a 95 sem complicações, 
devem receber orientações de alimentação 
saudável e atividade física para manutenção 
do peso corporal, pois, com o crescimento 
ocorrerá a adequação da relação 

As crianças de 2 a 7 anos com IMC 
correspondente ao percentil maior ou igual a 
95 sem complicações devem receber 
orientação para perda de peso. Essa perda de 
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peso deve ser acompanhada e estimulada
mesmo que interfira no crescimento. 

(C) As crianças com idade >7 anos com IMC entre 
os percentis 85 e 95 sem complicação devem 
ter orientações de alimentação saudável e 
atividade física para perda de peso corporal, e 
o crescimento também favorecerá a 
adequação da relação peso/estatura. 

(D) Crianças com idade >7 anos com IMC entre os 
percentis 85 e 95 com complicação devem ter 
orientações de alimentação saudável e 
atividade física para perda de peso. As 
crianças nessa faixa etária com IMC 
correspondente ao percentil maior ou igual a 
95 sem ou com complicações devem receber 
intervenção para perda de peso, mesmo que 
essa perda interfira no crescimento, visando a 
prevenção de outras morbidades.  

 
 
______________________________________
QUESTÃO 22  O tratamento da criança 
desnutrida, segundo o Ministério da Saúde 
(2005), é organizado em um conjunto de 
orientações denominado “10 Passos para 
Recuperação Nutricional da Criança com 
Desnutrição  Grave” e são divididos em três 
fases. Selecione a descrição correta de uma das 
fases   
(A) FASE I – INICIAL/ESTABILIZAÇÃO que tem 

como objetivo: tratar os problemas que 
ocasionem risco de morte; dar a alimentação 
intensiva para assegurar o crescimento rápido
visando recuperar grande parte do peso 
perdido. 

(B) FASE I – INICIAL/ESTABILIZAÇÃO que tem 
como objetivo: tratar os problemas que 
ocasionem risco de morte; corrigir as 
deficiências nutricionais específicas; reverter 
as anormalidades metabólicas; e iniciar a 
alimentação. 

(C) FASE II – REABILITAÇÃO que tem como 
objetivo: dar a alimentação intensiva para 
assegurar o crescimento rápido
recuperar grande parte do peso perdido; fazer 
estimulação emocional e física; orientar a mãe 
ou pessoa cuidadora que permaneça com a 
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peso deve ser acompanhada e estimulada, 
mesmo que interfira no crescimento.  
As crianças com idade >7 anos com IMC entre 
os percentis 85 e 95 sem complicação devem 

orientações de alimentação saudável e 
atividade física para perda de peso corporal, e 
o crescimento também favorecerá a 
adequação da relação peso/estatura.  
Crianças com idade >7 anos com IMC entre os 
percentis 85 e 95 com complicação devem ter 

s de alimentação saudável e 
atividade física para perda de peso. As 
crianças nessa faixa etária com IMC 
correspondente ao percentil maior ou igual a 
95 sem ou com complicações devem receber 
intervenção para perda de peso, mesmo que 

crescimento, visando a 
prevenção de outras morbidades.   

______________________________________ 
O tratamento da criança 

segundo o Ministério da Saúde 
é organizado em um conjunto de 

orientações denominado “10 Passos para 
Recuperação Nutricional da Criança com 

Grave” e são divididos em três 
fases. Selecione a descrição correta de uma das 

INICIAL/ESTABILIZAÇÃO que tem 
tivo: tratar os problemas que 

ocasionem risco de morte; dar a alimentação 
intensiva para assegurar o crescimento rápido, 
visando recuperar grande parte do peso 

INICIAL/ESTABILIZAÇÃO que tem 
como objetivo: tratar os problemas que 

risco de morte; corrigir as 
deficiências nutricionais específicas; reverter 
as anormalidades metabólicas; e iniciar a 

REABILITAÇÃO que tem como 
objetivo: dar a alimentação intensiva para 
assegurar o crescimento rápido, visando 

erar grande parte do peso perdido; fazer 
estimulação emocional e física; orientar a mãe 
ou pessoa cuidadora que permaneça com a 

criança internada até o final da fase de 
acompanhamento (Fase III).

(D) FASE III – ACOMPANHAMENTO que tem 
como objetivo: acompanhar 
criança ainda internada e realizar a 
preparação para a alta; elaborar um sumário 
do tratamento para o seguimento e 
de consulta, na contrar
hospitalar.  

 
______________________________________
QUESTÃO 23  No tratamento do Diabetes 
Mellitus na infância e adolescência
nutricional é um dos pilares e
participação do nutricionista é essencial na 
equipe. Para atingir as metas da terapia 
nutricional, o planeja
considerar  
(A) no cálculo do valor energético total (VET)

deve-se considerar perda de peso para 
contribuir para a normalização da glicemia. A 
quantidade de carboidratos da dieta deve ser 
entre 40 a 65% do total de energia da dieta. A 
sacarose está contraindicada para as crianças 
e adolescentes com Diabetes Melli
substitutos da sacarose, os edulcorante
artificiais como sacarina, ciclamato e frutose 
podem ser utilizados.  

(B) no cálculo do VET deve
de peso para contribuir para a normalização 
da glicemia. A quantidade de carboidratos da 
dieta deve ser entre 40 a 50% do total de 
energia da dieta. O total de lipídios do 
planejamento dietético deve ser de até 30% do 
VET.  

(C) no cálculo do VET deve
de peso para contribuir para a normalização 
da glicemia. A quantidade de carbo
dieta deve ser entre 45 a 55% do total de 
energia da dieta. A quantidade de proteínas da 
dieta deve ser de até 20% do VET. O total de 
lipídios do planejamento dietético deve ser de 
até 30% do VET.  

(D) no cálculo do VET para crianças < 10 anos 
deve-se inicialmente considerar o peso ideal 
calculado com mediana de peso (percentil 50) 
para a estatura de referência para a faixa 
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criança internada até o final da fase de 
acompanhamento (Fase III). 

ACOMPANHAMENTO que tem 
como objetivo: acompanhar a evolução da 
criança ainda internada e realizar a 
preparação para a alta; elaborar um sumário 
do tratamento para o seguimento e marcação 
de consulta, na contrarreferência da alta 

______________________________________ 
tratamento do Diabetes 

Mellitus na infância e adolescência , a terapia 
nutricional é um dos pilares e , para tanto, a 
participação do nutricionista é essencial na 
equipe. Para atingir as metas da terapia 

o planeja mento dietético deve 

o cálculo do valor energético total (VET), 
se considerar perda de peso para 

contribuir para a normalização da glicemia. A 
quantidade de carboidratos da dieta deve ser 
entre 40 a 65% do total de energia da dieta. A 
sacarose está contraindicada para as crianças 

com Diabetes Mellitus e, como 
substitutos da sacarose, os edulcorantes 
artificiais como sacarina, ciclamato e frutose 
podem ser utilizados.   
o cálculo do VET deve-se considerar perda 

de peso para contribuir para a normalização 
da glicemia. A quantidade de carboidratos da 
dieta deve ser entre 40 a 50% do total de 
energia da dieta. O total de lipídios do 
planejamento dietético deve ser de até 30% do 

o cálculo do VET deve-se considerar perda 
de peso para contribuir para a normalização 
da glicemia. A quantidade de carboidratos da 
dieta deve ser entre 45 a 55% do total de 
energia da dieta. A quantidade de proteínas da 
dieta deve ser de até 20% do VET. O total de 
lipídios do planejamento dietético deve ser de 

o cálculo do VET para crianças < 10 anos 
se inicialmente considerar o peso ideal 

calculado com mediana de peso (percentil 50) 
para a estatura de referência para a faixa 
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etária.  A quantidade de carboidratos da dieta 
deve ser entre 45 a 65% do VET. O total de 
lipídios do planejamento dietético dev
até 30% do VET. 

 
 
______________________________________
QUESTÃO 24  Para uma criança de 7 meses e 
meio, cuja mãe tem condições de manter o 
aleitamento materno, a recomendação 
ADEQUADA em relação à alimentação 
complementar é  
(A) leite materno (LM) de manhã; suco de fruta na 

colação; almoço com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); e LM no restante do 
dia. 

(B) leite materno (LM) de manhã; fruta amassada 
na colação; almoço com os diferentes grupos 
de alimentos (amassado); fórmula infantil à 
tarde; jantar com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); e LM à noite.

(C) Leite Materno de manhã; fruta amassada na 
colação; almoço com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); LM à tarde; jantar com 
os diferentes grupos de alimentos (amassado); 
e LM no restante do dia.  

(D) Leite Materno de manhã; fruta amassada na 
colação; almoço com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); LM e fruta amassada à 
tarde; jantar com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); e LM no restante do 
dia.  

 
 
______________________________
QUESTÃO 25 Os hábitos alimentares na 
infância são influenciados por fatores genéticos 
e ambientais, destacando- se o comportamento 
dos pais nesse processo. Dentre as afirmativas 
abaixo, é INCORRETO afirmar que  
(A) a chantagem e a coação para que a criança 

ingira um alimento pode ocasionar aversão a 
este alimento. 

(B) a restrição excessiva dos alimentos preferidos 
da criança pode fazer com que ela os 
consuma exageradamente nas situações em 
que os pais estejam ausentes. 
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etária.  A quantidade de carboidratos da dieta 
deve ser entre 45 a 65% do VET. O total de 
lipídios do planejamento dietético deve ser de 

______________________________________ 
Para uma criança de 7 meses e 

meio, cuja mãe tem condições de manter o 
aleitamento materno, a recomendação MAIS 

em relação à alimentação 

(LM) de manhã; suco de fruta na 
colação; almoço com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); e LM no restante do 

eite materno (LM) de manhã; fruta amassada 
na colação; almoço com os diferentes grupos 
de alimentos (amassado); fórmula infantil à 
arde; jantar com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); e LM à noite. 

de manhã; fruta amassada na 
colação; almoço com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); LM à tarde; jantar com 
os diferentes grupos de alimentos (amassado); 

de manhã; fruta amassada na 
colação; almoço com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); LM e fruta amassada à 
tarde; jantar com os diferentes grupos de 
alimentos (amassado); e LM no restante do 

____________________________ 
Os hábitos alimentares na 

infância são influenciados por fatores genéticos 
se o comportamento 

dos pais nesse processo. Dentre as afirmativas 
 

chantagem e a coação para que a criança 
ingira um alimento pode ocasionar aversão a 

restrição excessiva dos alimentos preferidos 
da criança pode fazer com que ela os 
consuma exageradamente nas situações em 

(C) as exposições repetidas aos alimentos pouco 
familiares à criança podem gerar aversão 
causada pelo excesso de apresentação 
desses alimentos. 

(D) considerando que as crianças têm 
autocontrole no consumo energético, 
recomenda-se que os pais ofereçam os 
alimentos adequados e a criança seja 
responsável pela definição da quantidade. 

 
______________________________________
QUESTÃO 26  A recomendação 
crianças durante os episódios de infecções 
respiratórias agudas deve incluir
(A) aumento da hidratação para fluidificação de 

secreções; manutenção do aleitamento 
materno, se a criança ainda mamar no peito; 
incentivo para que a criança se aliment
sem uso de força; e promoção da alimentação 
mais abundante na convalescença.

(B) aumento da hidratação para reposição de 
perda de líquidos; interrupção do aleitamento 
materno para aumentar o consumo de outros 
alimentos; e redução do volume das refeições

(C) aumento da hidratação para fluidificação de 
secreções e reposição de perda de líquidos; 
substituição do aleitamento materno por 
complementos alimentares de alta densidade 
energética; e promoção da  alimentação mais 
abundante na fase aguda da infecção.

(D) aumento da hidratação; recomendação de 
limpeza do nariz obstruído para facilitar a 
ingestão de alimentos; substituição do 
aleitamento materno por complementos 
alimentares de alta densidade energética; e 
promoção da  alimentação mais abundante na 
fase aguda da infecção.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________
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exposições repetidas aos alimentos pouco 
familiares à criança podem gerar aversão 
causada pelo excesso de apresentação 

onsiderando que as crianças têm 
autocontrole no consumo energético, 

se que os pais ofereçam os 
alimentos adequados e a criança seja 
responsável pela definição da quantidade.  

______________________________________ 
A recomendação dietética para 

crianças durante os episódios de infecções 
spiratórias agudas deve incluir  

umento da hidratação para fluidificação de 
secreções; manutenção do aleitamento 

criança ainda mamar no peito; 
incentivo para que a criança se alimente, mas 
sem uso de força; e promoção da alimentação 
mais abundante na convalescença. 
umento da hidratação para reposição de 

perda de líquidos; interrupção do aleitamento 
materno para aumentar o consumo de outros 
alimentos; e redução do volume das refeições. 
umento da hidratação para fluidificação de 

secreções e reposição de perda de líquidos; 
substituição do aleitamento materno por 
complementos alimentares de alta densidade 
energética; e promoção da  alimentação mais 
abundante na fase aguda da infecção. 
umento da hidratação; recomendação de 

limpeza do nariz obstruído para facilitar a 
ingestão de alimentos; substituição do 
aleitamento materno por complementos 
alimentares de alta densidade energética; e 
promoção da  alimentação mais abundante na 

da infecção. 

______________________________________ 
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QUESTÃO 27 Criança de 3 anos, sexo 
masculino, com infecção pelo vírus da 
Imunodeficiência humana (HIV), pesa 13 kg e 
apresenta diarreia persistente. Perdeu 700 g no 
último mês. A recomendação en ergética para a 
idade é de 80 kcal/kg/dia. Qual é o valor 
energético adequado de uma dieta para essa 
criança? 
(A) 1.768 kcal/dia. 
(B) 1.300 kcal/dia. 
(C) 1.144 kcal/dia. 
(D) 1.040 kcal/dia. 

 
 
_________________________________________
QUESTÃO 28  Nos casos de alergia à proteína 
do leite de vaca, em lactentes menores de 
quatro meses, recomenda- se a oferta de
(A) leite materno e, na sua impossibilidade, uma 

fórmula à base de proteína de soja.
(B) leite materno e, na sua impossibilidade, uma 

fórmula à base de proteína extensamente 
hidrolisada. 

(C) leite materno e, na sua impossibilidade, 
fórmula de leite de cabra. 

(D) interromper o leite materno e oferecer uma 
fórmula à base de proteína extensamente 
hidrolisada. 

 
______________________________________
QUESTÃO 29  No pré- operatório de crianças 
cardiopatas, a terapia nutricional e metabólica 
melhora o estado nutricional para enfrentar o 
trauma cirúrgico. A estratégia nutricional deve 
incluir a administração da dieta  
(A) de modo contínuo, evitando oscilações do 

gasto energético. 
(B) em bolus, para evitar distensão gástrica.
(C) de modo contínuo ou bolus, para reduzir risco 

de aspiração. 
(D) em bolus, para melhor aproveitamento dos 

nutrientes administrados. 
 
 
 
______________________________________
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Criança de 3 anos, sexo 
masculino, com infecção pelo vírus da 
Imunodeficiência humana (HIV), pesa 13 kg e 
apresenta diarreia persistente. Perdeu 700 g no 

ergética para a 
idade é de 80 kcal/kg/dia. Qual é o valor 
energético adequado de uma dieta para essa 

_________________________________________ 
Nos casos de alergia à proteína 

do leite de vaca, em lactentes menores de 
se a oferta de  

leite materno e, na sua impossibilidade, uma 
fórmula à base de proteína de soja. 
leite materno e, na sua impossibilidade, uma 

proteína extensamente 

leite materno e, na sua impossibilidade, 

interromper o leite materno e oferecer uma 
fórmula à base de proteína extensamente 

______________________________________ 
operatório de crianças 

cardiopatas, a terapia nutricional e metabólica 
melhora o estado nutricional para enfrentar o 
trauma cirúrgico. A estratégia nutricional deve 

de modo contínuo, evitando oscilações do 

, para evitar distensão gástrica. 
, para reduzir risco 

, para melhor aproveitamento dos 

______________________________________ 

QUESTÃO 30  Abaixo estão listadas quatro 
crianças (numeradas de 1 a 4), de diferentes 
idades, internadas por infecção respiratória 
aguda e apresentando determinados sinais 
relacionados ao estado nutricional. 
 

Criança Sinais clínicos

1 

Tem 3 anos de idade, apresenta 
de peso inadequado há 1 mês e 
dobra cutânea tricipital > percentil 
5. 

2 

Tem 1 ano de idade, apresenta ganho 
de peso inadequado há 2 meses 
e ingestão oral próxima a 70% 
das necessidades.

3 

Tem 6 meses de idade, dobra cutânea 
tricipital < percentil 5
oral próxima a 95% das 
necessidades.

4 Tem 18 meses de idade e perda de 
peso há 2 meses.

 
Segundo o “Manual de terapia nutricional na 
atenção especializada hospitalar no âmbito do 
Sistema Único de Saúde”, quais destas 
crianças têm indicação d
(A) Crianças 1 e 4. 
(B) Crianças 2 e 3. 
(C) Crianças 2, 3 e 4. 
(D) Crianças 1, 2, 3 e 4. 
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Abaixo estão listadas quatro 
crianças (numeradas de 1 a 4), de diferentes 
idades, internadas por infecção respiratória 
aguda e apresentando determinados sinais 
relacionados ao estado nutricional.  

Sinais clínicos  

Tem 3 anos de idade, apresenta ganho 
de peso inadequado há 1 mês e 
dobra cutânea tricipital > percentil 

Tem 1 ano de idade, apresenta ganho 
de peso inadequado há 2 meses 
e ingestão oral próxima a 70% 
das necessidades. 

Tem 6 meses de idade, dobra cutânea 
tricipital < percentil 5 e ingestão 
oral próxima a 95% das 
necessidades. 

Tem 18 meses de idade e perda de 
peso há 2 meses. 

Segundo o “Manual de terapia nutricional na 
atenção especializada hospitalar no âmbito do 
Sistema Único de Saúde”, quais destas 
crianças têm indicação d e terapia nutricional? 

 



Processo de Seleção para Programa de Residência 
Multiprofissional IFF 201

Saúde da Criança e do Adolescente Cronicamente 

1.  2.

A 

6.  7.

B 

11.  12.

A 

16.  17.

A 

21.  22.

A 

26.  27.

A 

Centro de Estudos Olinto de Oliveira

Associação Civil ligada ao Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e

do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

rocesso de Seleção para Programa de Residência 
Multiprofissional IFF 2019 

Saúde da Criança e do Adolescente Cronicamente 
 

GABARITO FINAL 

 

NUTRIÇÃO 

 

GERAL 

2.  3.  4.  

D B C 
 

 

7.  8.  9.  

D D A 
 

 

12.  13.  14.  

C B B 
 

 

ESPECÍFICAS 

17.  18.  19.  

B C D 
 

 

22.  23.  24.  

B D D 
 

 

27.  28.  29.  

B B A 
 

 

Centro de Estudos Olinto de Oliveira 

Associação Civil ligada ao Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e 

Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) 

rocesso de Seleção para Programa de Residência 

Saúde da Criança e do Adolescente Cronicamente Adoecido 

5.  

C 

10.  

C 

15.  

D 

20.  

B 

25.  

C 

30.  

C 



RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL

PSICOLOGIA

CADERNO DE PROVA

2019 

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



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 201
SAÚDE DA CRIANÇA E D

 

 

Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  
 

 

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

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

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

4) O início da prova será por volta das 9

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

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

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

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

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

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

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

12)  O caderno da prova poderá ser levado s
início da prova. 

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

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

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

A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 7 (sete) páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

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

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

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

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

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

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

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

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 ra

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

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

Boa sorte! 
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QUESTÕES OBJETIVAS  

páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

3h30min. 

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

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

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

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

omente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

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 

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

será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 
agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014)
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação diagnóstica, 

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológi
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
______________________________________
QUESTÃO 2 De acordo com MOREIRA et al
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhec imentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
 

_________________________________________
QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Segundo MOREIRA et al (2014) , o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 

apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 

adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 
detalhamento da investigação diagnóstica, 
buscando suporte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 
buscando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
De acordo com MOREIRA et al  

crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 

imentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 
Para MOREIRA et al (2014), nos 

casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 

população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 
(A) cicatriz cirúrgica. 
(B) Pobreza. 
(C) consulta de retorno. 
(D) lesão primária. 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos plano s de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio da 
descentralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de govern
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 

_________________________________________

QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009)
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 
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população e sua família, principalmente quando 

 

______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 

s de saúde, exceto em 

o eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio da 

descentralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de govern o, direção 

_________________________________________ 

Segundo PAIM (2009) , o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
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(A) biológica e ecológica, tanto individual como 
estrutural. 

(B) genética e comunitária, tanto individual como 
interpessoal. 

(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2
Brasil os direitos fundamentais à infância e 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 
ser tratada como sujeitos d e d
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exige uma ação 
antecipada, baseada no con hecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
_________________________________________

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE
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tanto individual como 

tanto individual como 

tanto individual como 

tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2 007), no 

Brasil os direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 

e direito, que 

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

fundamentadas em Leavell e Clark 
a prevenção em saúde exige uma ação 

hecimento da  

_________________________________________ 

Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 

09) descreve como INTEGRALIDADE  

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 

_______________________________________

QUESTÃO 11  Para Furtado (2007)
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas.

(D) todas disciplinas em torno de u
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares.

 

_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de 
e serviços de saúde. 

(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados

(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados

___________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
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______________________________________ 

Para Furtado (2007) , a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas. 

linas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 

 
a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 

_________________________________________ 

No tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 
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(B) execução do serviço de vigilância 
epidemiológica. 

(C) definição e coordenação do sistema nacional 
de vigilância epidemiológica. 

(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 
epidemiológica. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à s
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, p
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 
 

______________________________________
QUESTÃO 15 De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
(A) criar reserva de mercado para a participação 

de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 201

O ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS:

3 

serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 

auditoria do sistema nacional de vigilância 

_______________________________________ 
No tocante aos convênios , o 

artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 2º da 

Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
do ser humano, devendo o Estado  

criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 
QUESTÃO 16  Segundo Pichon
essencial do coordenador dos grupos 
operativos é 
(A) organizar, distribuindo as falas para que todos 

tenham o mesmo tempo de participação
 

(B) facilitar, atendendo pessoalmente às 
demandas individuais que possam 
comprometer a operatividade do grupo
 

(C) dinamizar, resolvendo 
ocasionam o fechamento do sistema
 

(D) motivar, propondo dinâmicas que propiciem ao 
grupo o aprendizado sobre suas dificuldades

 
_________________________________________
QUESTÃO 17  Mary D.S. Ainsworth, no texto 
Pesquisas sobre os e
privação,  discute o conceito de privação da mãe 
e algumas confusões a seu respeito. A fim de 
evitar controvérsias improdutivas, distingue
três condições que fazem parte deste conceito. 
São elas: 
(A) Abandono da mãe, abandono do pai, 

afastamento dos irmãos 
 

(B) Insuficiência de interação, relações 
distorcidas, descontinuidade de relações
 

(C) Afastamento da casa, abrigamento, 
hospitalização. 
 

(D) Privação do convívio, privação do afeto, 
privação de cuidados
 
 
 
 
 

_________________________________________
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Segundo Pichon -rivière, a tarefa 
coordenador dos grupos 

organizar, distribuindo as falas para que todos 
tenham o mesmo tempo de participação. 

facilitar, atendendo pessoalmente às 
demandas individuais que possam 
comprometer a operatividade do grupo. 

dinamizar, resolvendo discussões frontais que 
ocasionam o fechamento do sistema. 

motivar, propondo dinâmicas que propiciem ao 
grupo o aprendizado sobre suas dificuldades. 

_________________________________________ 
Mary D.S. Ainsworth, no texto 

Pesquisas sobre os e feitos prejudiciais da 
discute o conceito de privação da mãe 

e algumas confusões a seu respeito. A fim de 
evitar controvérsias improdutivas, distingue   
três condições que fazem parte deste conceito. 

bandono da mãe, abandono do pai, 
afastamento dos irmãos  

nsuficiência de interação, relações 
distorcidas, descontinuidade de relações 

fastamento da casa, abrigamento, 

rivação do convívio, privação do afeto, 
privação de cuidados. 

_________________________________________ 
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QUESTÃO 18 A escuta das crianças, 
adolescentes e suas famílias permite avaliar o 
significado da doença para os sujeitos. A 
compreensão e atenção a este significado é 
muito importante, pois 
(A) crenças distorcidas podem

a adesão ao tratamento, o enfrentamento 
da doença e a qualidade de vida
 

(B) noções equivocadas significam que a 
equipe de saúde não está se fazendo 
entender pelos pacientes e precisa ser 
melhor capacitada. 
 

(C) as crenças das famílias são sempre o 
maior obstáculo para o sucesso dos 
tratamentos de crianças e adolescentes
 

(D) cabe ao psicólogo traduzir para crianças, 
adolescentes e suas famílias o significado 
correto das doenças, contrapondo
crenças apresentadas. 

 
__________________________________
QUESTÃO 19  Nas situações de agravamento 
do quadro de bebê internado em UTI
é atitude recomendada à equipe profissional:
(A) Evitar contato dos pais com o bebê para não 

agravar o impacto da situação  sobre o mesmo
 

(B) Animar os familiares, quando estes estão 
impactados emocionalmente, para que tenham 
esperança na recuperação do bebê
 

(C) Apresentar total transparência na 
comunicação com os pais, especialmente nos 
momentos de risco de vida do bebê
 

(D) Não dividir suas preocupações com a família 
em caso de risco de vida do bebê, 
resguardando a privacidade da equipe na 
tomada de decisões. 

 
________________________________________
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A escuta das crianças, 
adolescentes e suas famílias permite avaliar o 
significado da doença para os sujeitos. A 
compreensão e atenção a este significado é 

crenças distorcidas podem comprometer 
a adesão ao tratamento, o enfrentamento 
da doença e a qualidade de vida. 

noções equivocadas significam que a 
equipe de saúde não está se fazendo 
entender pelos pacientes e precisa ser 

as crenças das famílias são sempre o 
aior obstáculo para o sucesso dos 

tratamentos de crianças e adolescentes. 

cabe ao psicólogo traduzir para crianças, 
adolescentes e suas famílias o significado 
correto das doenças, contrapondo-se às 

_________________________________________ 
Nas situações de agravamento 

do quadro de bebê internado em UTI   Neonatal, 
é atitude recomendada à equipe profissional:  

vitar contato dos pais com o bebê para não 
agravar o impacto da situação  sobre o mesmo 

quando estes estão 
para que tenham 

esperança na recuperação do bebê. 

presentar total transparência na 
comunicação com os pais, especialmente nos 
momentos de risco de vida do bebê. 

ão dividir suas preocupações com a família 
m caso de risco de vida do bebê, 

resguardando a privacidade da equipe na 

________________________________________ 

QUESTÃO 20 O conceito de ambiente 
facilitador à vida tem potência de contribuir 
para o desenvolvimento das políticas 
direcionadas à primeira infância
(A) sugere maior investimento nas UTI Neonatais 
para que a tecnologia de ponta permita suporte à 
vida nas condições de maior risco para os bebês
 
(B) reconhece a importância da mãe/cuidador para 
a sobrevivência e desenvolvimento do bebê e a 
consequente necessidade de políticas que 
favoreçam o vínculo entre estes
 
(C) valoriza creches e escolas como ambientes em 
que a criança irá aprender a ver e compreender o 
mundo para além de sua casa e família
 
(D) define a comunidade como ambiente prioritário 
das políticas sociais, no sentido de fortalecimento 
das instituições públicas de saúde, educação e 
segurança pública.  
 
_________________________________________
QUESTÃO 21  Para o sucesso da interconsulta 
psicológica em hospital é recomendável
(A) informar pessoalmente o profissional 

solicitante e outros membros da equipe sobre 
a impressão diagnóstica e o plano terapêutico 
estabelecido. 
 

(B) manter o sigilo profissional sobre o caso 
atendido de forma a respeitar a 
paciente. 
 

(C) ater-se tão somente ao quadro psicológico de 
cada paciente, evitando que assuntos 
referentes à doença física impeçam a 
expressão sobre o contexto subjetivo da 
mesma. 
 

(D) o atendimento conjunto e presencial do 
psicólogo e do 
solicitante como condição de evitar uma visão 
compartimentada do sujeito
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O conceito de ambiente 
facilitador à vida tem potência de contribuir 
para o desenvolvimento das políticas públicas 
direcionadas à primeira infância , pois 
(A) sugere maior investimento nas UTI Neonatais 
para que a tecnologia de ponta permita suporte à 
vida nas condições de maior risco para os bebês.  

(B) reconhece a importância da mãe/cuidador para 
ncia e desenvolvimento do bebê e a 

consequente necessidade de políticas que 
favoreçam o vínculo entre estes. 

(C) valoriza creches e escolas como ambientes em 
que a criança irá aprender a ver e compreender o 
mundo para além de sua casa e família. 

ne a comunidade como ambiente prioritário 
das políticas sociais, no sentido de fortalecimento 
das instituições públicas de saúde, educação e 

_________________________________________ 
Para o sucesso da interconsulta 

psicológica em hospital é recomendável  
informar pessoalmente o profissional 
solicitante e outros membros da equipe sobre 
a impressão diagnóstica e o plano terapêutico 

manter o sigilo profissional sobre o caso 
atendido de forma a respeitar a privacidade do 

se tão somente ao quadro psicológico de 
cada paciente, evitando que assuntos 
referentes à doença física impeçam a 
expressão sobre o contexto subjetivo da 

o atendimento conjunto e presencial do 
profissional de saúde 

solicitante como condição de evitar uma visão 
compartimentada do sujeito. 
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QUESTÃO 22  Para Winnicot, um ambiente 
suficientemente bom nos primórdios da vida 
permite, dentre outros aspectos 
(A) estimular o desenvolvimento do bebê

guiando-o dos seus gestos espontâneos e 
instintivos aos gestos sociais, apropriados e 
com significado. 
 

(B) ativar, no bebê, o início de um processo de 
mentalização que será a base para o 
verdadeiro self e o desenvolvimento saudável 
da psique. 
 

(C) alcançar maior saúde, pois, a cada 
adoecimento, o bebê será sempre atendido da 
melhor forma, evitando a instalação de 
doenças prolongadas que afetam o seu 
desenvolvimento. 
 

(D) proporcionar ao bebê sensação de 
onipotência, favorecer sua expansão, acolher 
seus gestos espontâneos e assim viabilizar a 
emergência do verdadeiro self. 

_________________________________________
QUESTÃO 23  A teoria Winnicotiana relaciona 
diretamente a boa saúde de um indivíduo
(A) a alegria, espontaneidade e sentido da vida 

daqueles que tiveram, um bom começo, e 
também daqueles que não o tiveram mas 
houve a possibilidade de superar as situações 
emocionais traumáticas no seu 
desenvolvimento. 
 

(B) a possibilidade aprendida de restabelecer o 
equilíbrio através de uma "fuga" para a 
sanidade, o que permite o desenvolvimento 
normal mesmo nos contextos mais adversos
 

(C) a boa educação materna, a higiene do 
ambiente, o acesso a bons profissionais, 
serviços de saúde e medicamentos
 

(D) a existência de cuidadores suficientemente 
bons que nada deixaram faltar à criança em 
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Winnicot, um ambiente 
suficientemente bom nos primórdios da vida 

estimular o desenvolvimento do bebê, 
o dos seus gestos espontâneos e 

instintivos aos gestos sociais, apropriados e 

ativar, no bebê, o início de um processo de 
mentalização que será a base para o 

deiro self e o desenvolvimento saudável 

pois, a cada 
adoecimento, o bebê será sempre atendido da 
melhor forma, evitando a instalação de 
doenças prolongadas que afetam o seu 

proporcionar ao bebê sensação de 
onipotência, favorecer sua expansão, acolher 

neos e assim viabilizar a 

_________________________________________ 
A teoria Winnicotiana relaciona 

diretamente a boa saúde de um indivíduo  com 
a alegria, espontaneidade e sentido da vida 

um bom começo, e 
também daqueles que não o tiveram mas 
houve a possibilidade de superar as situações 
emocionais traumáticas no seu 

a possibilidade aprendida de restabelecer o 
equilíbrio através de uma "fuga" para a 

e o desenvolvimento 
normal mesmo nos contextos mais adversos. 

a boa educação materna, a higiene do 
ambiente, o acesso a bons profissionais, 
serviços de saúde e medicamentos. 

a existência de cuidadores suficientemente 
bons que nada deixaram faltar à criança em 

seu processo de desenvolvimento, evitando 
assim sua frustração precoce

 
_________________________________________
QUESTÃO 24  Cavalcante (2003) em 
muito especiais: a construção social do 
portador de deficiência e a reinvenção da 
família e, propõe  integrar o estudo da família ao 
da deficiência. Baseados em seus aportes, 
podemos dizer que a importância deste esforço 
deve-se à: 
(A) frequência de casos de negligê

quando a deficiência demanda dos diferentes 
membros da família dedicação e atenção para 
os quais não foram preparados para lidar
 

(B) ser a família responsável por grande parte dos 
cuidados das pessoas com deficiência, sendo 
portanto destinatários principais das ações 
educativas realizadas nas instituições
 

(C) percepção de que as famílias, na maioria das 
vezes, reforçam a dependência da pessoa 
com deficiência, 
compreender os fatores que conduzem a este 
tipo de atitude. 
 

(D) ser a família rica fonte de conhecimento e 
sabedoria, cuja iniciativa, discernimento e 
ação resolutiva foram os principais fatores que 
produziram o "sucesso" nos casos estudados

 
 
_________________________________________
QUESTÃO 25 A crítica feminista opõe
fortemente à premissa do modelo social da 
deficiência, que propõe que
(A) o  cuidado é a categoria central para se 

pensar relações assimétricas extremas, como 
a atenção aos deficiente graves
 

(B) as desigualdades de poder no campo da 
deficiência não serão resolvidas 
exclusivamente por ajustes sociais
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seu processo de desenvolvimento, evitando 
assim sua frustração precoce. 

_________________________________________ 
Cavalcante (2003) em Pessoas 

especiais: a construção social do 
portador de deficiência e a reinvenção da 

propõe  integrar o estudo da família ao 
da deficiência. Baseados em seus aportes, 
podemos dizer que a importância deste esforço 

frequência de casos de negligência familiar, 
quando a deficiência demanda dos diferentes 
membros da família dedicação e atenção para 
os quais não foram preparados para lidar. 

ser a família responsável por grande parte dos 
cuidados das pessoas com deficiência, sendo 

destinatários principais das ações 
educativas realizadas nas instituições. 

percepção de que as famílias, na maioria das 
vezes, reforçam a dependência da pessoa 

 sendo necessário 
compreender os fatores que conduzem a este 

ser a família rica fonte de conhecimento e 
sabedoria, cuja iniciativa, discernimento e 
ação resolutiva foram os principais fatores que 
produziram o "sucesso" nos casos estudados. 

_________________________________________ 
A crítica feminista opõe -se 

fortemente à premissa do modelo social da 
que propõe que  

o  cuidado é a categoria central para se 
pensar relações assimétricas extremas, como 
a atenção aos deficiente graves 

as desigualdades de poder no campo da 
eficiência não serão resolvidas 

exclusivamente por ajustes sociais 
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(C) a eliminação das barreiras sociais
transporte e mobilidade, passaporte para a 
independência do deficiente, é a pauta 
principal neste campo 
 

(D) somente  pessoas com deficiência poderiam 
escrever sobre a mesma, na medida em que 
compreendem a centralidade da figura do 
cuidador 

 
_________________________________________
QUESTÃO 26 O bebê pré- termo pode 
apresentar, numa UTI neonatal, uma condição 
entitulada apatia protetora. 
circunstâncias, cabe ao profissional
(A) propiciar que saia desta condição de risco 

para o SNC, aumentando a interação com o 
bebê. 
 

(B) respeitar estes períodos, sempre que possível, 
aguardando que o bebê forneça um sinal 
indicando quando está disponível para a 
interação. 
 

(C) propor que o familiar presente proceda uma 
estimulação vigorosa do bebê. 
 

(D) alertar a equipe médica para proceder exames 
imediatos que permitam excluir risco de 
parada respiratória 

 
 
QUESTÃO 27  O conhecimento dos 
subsistemas descritos pela Dra Als (1982) é 
muito útil na orientação dos pais quanto ao tipo 
de interação e quantidade de estímulo que o 
bebê pode suportar. Corresponda o subsistema 
descrito na coluna da esquerda com o possível 
sinal de estresse do mesmo na coluna da direita
1. Autônomo   
 

(      ) Olhar fixo

2. Motor 
 

(   ) Dificuldade para 
dormir 

3. De estados 
 

(      ) Apneia
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a eliminação das barreiras sociais, como 
transporte e mobilidade, passaporte para a 
independência do deficiente, é a pauta 

pessoas com deficiência poderiam 
escrever sobre a mesma, na medida em que 
compreendem a centralidade da figura do 

_________________________________________ 
termo pode 

apresentar, numa UTI neonatal, uma condição 
apatia protetora. Nestas 
cabe ao profissional  

condição de risco 
para o SNC, aumentando a interação com o 

respeitar estes períodos, sempre que possível, 
aguardando que o bebê forneça um sinal 

está disponível para a 

propor que o familiar presente proceda uma 

alertar a equipe médica para proceder exames 
imediatos que permitam excluir risco de 

O conhecimento dos 
subsistemas descritos pela Dra Als (1982) é 
muito útil na orientação dos pais quanto ao tipo 
de interação e quantidade de estímulo que o 
bebê pode suportar. Corresponda o subsistema 
descrito na coluna da esquerda com o possível 

na coluna da direita  
lhar fixo 

ificuldade para 

pneia 

4. De atenção/interação 

 
A sequência correta é: 
(A)  (2), (1), (4), (3). 
(B)  (3), (4), (1), (2). 
(C)  (4), (3), (1), (2). 
(D)  (1), (2), (4), (3). 
 
_________________________________________
QUESTÃO 28   A parentalidade é um processo 
de enorme importância para o trabalho do 
psicólogo com a família ,
 
(A) refere-se especificamente à participação do 

pai, que é reconhecida hoje como de grande 
benefício para o bem estar da díade mãe
bebê. 
 

(B) inclui a rede familiar mais ampla, 
frequentemente negligenciada como fonte de 
apoio para a família nuclear, devendo ser 
acionada sempre que possível
 

(C) diz respeito à importância do pai na gestação, 
parto e interação com o bebê, etapas 
extremamente influenciadas por suas atitudes
 

(D) diz respeito aos sentimentos, funções e 
comportamentos de pais e mães, 
ao longo do tempo e relacionados ao vínculo 
com o bebê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________
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( ) Flacidez de 
extremidades 

 

_________________________________________ 
A parentalidade é um processo 

de enorme importância para o trabalho do 
, pois 

se especificamente à participação do 
pai, que é reconhecida hoje como de grande 
benefício para o bem estar da díade mãe-

inclui a rede familiar mais ampla, 
frequentemente negligenciada como fonte de 
apoio para a família nuclear, devendo ser 
acionada sempre que possível. 

importância do pai na gestação, 
parto e interação com o bebê, etapas 
extremamente influenciadas por suas atitudes. 

diz respeito aos sentimentos, funções e 
comportamentos de pais e mães, construídos 

e relacionados ao vínculo 

_________________________________________ 
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QUESTÃO 29   A boa comunicação interpessoal 
é essencial na ocorrência de doenças como a 
fibrose cística, que implicam em risco de vida e 
adaptação do cotidiano da família em vários 
aspectos. O sucesso da comunicação depende, 
de forma mais abrangente, 
 
(A) da veiculação de informações corretas e 

diretas pelo profissional da equipe com maior 
conhecimento técnico sobre a doença, 
permitindo sua mais clara compreensão
 

(B) do entendimento entre os atores, 
considerando o ponto de vista e saberes dos 
usuários, propiciando o comparti
responsabilidades nos cuidados e a autonomia 
dos sujeitos. 
 

(C) da capacidade da família suportar 
psicologicamente a notícia difícil, da rede 
social que possui e dos recursos 
socioeconômicos com os quais pode contar
 

(D) da linguagem utilizada ao se t
informações, pois há diferenças culturais 
importantes que podem levar à compreensão
equivocada do significado mais amplo da 
doença para suas vidas. 
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A boa comunicação interpessoal 
é essencial na ocorrência de doenças como a 
fibrose cística, que implicam em risco de vida e 
adaptação do cotidiano da família em vários 
aspectos. O sucesso da comunicação depende, 

informações corretas e 
diretas pelo profissional da equipe com maior 
conhecimento técnico sobre a doença, 
permitindo sua mais clara compreensão. 

do entendimento entre os atores, 
considerando o ponto de vista e saberes dos 
usuários, propiciando o compartilhamento de 
responsabilidades nos cuidados e a autonomia 

da capacidade da família suportar 
psicologicamente a notícia difícil, da rede 
social que possui e dos recursos 
socioeconômicos com os quais pode contar. 

da linguagem utilizada ao se transmitir as 
pois há diferenças culturais 

importantes que podem levar à compreensão  
quivocada do significado mais amplo da 

 
QUESTÃO 30  Na interação dos adultos com a 
criança hospitalizada, costuma ser frequente 
ocultar a morte ou falar dela através de 
fantasias de continuidade da vida e de 
superação. Esta atitude costuma ter por 
resultados: 
 
(A) Aliviar a ansiedade de separação

à criança lentamente elaborar o luto ou o 
medo da morte, trazendo alívio e conforto 
 

(B) Permitir que a criança entenda a morte 
gradualmente, a partir de seu grau de 
desenvolvimento cognitivo, evitando a atitude 
de negação 
 

(C) Ajudar a negação e dificultar a pass
outras fases de elaboração do luto, além de 
gerar na criança desconfiança, solidão e 
confusão 
 

(D) Diminuição da tensão entre os adultos e a 
criança, podendo, desta forma, lidar melhor 
com os cuidados cotidianos e os 
desconfortos que causam
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Na interação dos adultos com a 
criança hospitalizada, costuma ser frequente 
ocultar a morte ou falar dela através de 
fantasias de continuidade da vida e de 
superação. Esta atitude costuma ter por 

liviar a ansiedade de separação, permitindo 
criança lentamente elaborar o luto ou o 

medo da morte, trazendo alívio e conforto  

ermitir que a criança entenda a morte 
a partir de seu grau de 

desenvolvimento cognitivo, evitando a atitude 

judar a negação e dificultar a passagem a 
outras fases de elaboração do luto, além de 
gerar na criança desconfiança, solidão e 

iminuição da tensão entre os adultos e a 
podendo, desta forma, lidar melhor 

com os cuidados cotidianos e os 
desconfortos que causam 
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Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDAT
 

 

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

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

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

4) O início da prova será por volta das 9

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

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

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

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

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

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

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

12)  O caderno da prova poderá ser levado s
início da prova. 

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

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

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

CANDIDATA(O)  - QUESTÕES OBJETIVAS

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com  6 (seis) páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

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

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

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

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

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

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

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

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 

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

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

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova!
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QUESTÕES OBJETIVAS  

páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

3h30min. 

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

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

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

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

omente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

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 

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

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

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014)
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficá cia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação dia

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológica.
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
______________________________________
QUESTÃO 2 De acordo com MOREIRA et al
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar p
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 
(A) cicatriz cirúrgica. 
(B) Pobreza. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

MOREIRA et al (2014) , o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 

apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 

adoção de medidas complementares para 
cia da prática clínica.  

Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 
detalhamento da investigação diagnóstica, 
buscando suporte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 
buscando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
De acordo com MOREIRA et al  

crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar p or 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 
Para MOREIRA et al (2014), nos 

casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 

(C) consulta de retorno. 
(D) lesão primária. 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos plano s de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio da 
descentralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de govern
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 

_________________________________________

QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009)
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 

(A) biológica e ecológica,
estrutural. 

(B) genética e comunitária
interpessoal. 
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______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 

s de saúde, exceto em 

o eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio da 

descentralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de govern o, direção 

_________________________________________ 

Segundo PAIM (2009) , o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 

, tanto individual como 

genética e comunitária, tanto individual como 
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(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2
Brasil os direitos fundamentais à infância e 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 
ser tratada como sujeitos d e d
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exige uma ação 
antecipada, baseada no con hecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
_________________________________________

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 

_______________________________________
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tanto individual como 

tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2 007), no 

Brasil os direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 

e direito, que 

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

fundamentadas em Leavell e Clark 
a prevenção em saúde exige uma ação 

hecimento da  

_________________________________________ 

Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 

09) descreve como INTEGRALIDADE  

______________________________________ 

QUESTÃO 11  Para Furtado (2007)
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas.

(D) todas disciplinas em torno de u
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares.

 

_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de 
e serviços de saúde. 

(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados

(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados

___________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(B) execução do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(C) definição e coordenação do sistema nacional 

de vigilância epidemiológica.
(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 

epidemiológica. 
 
_______________________________________
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Para Furtado (2007) , a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas. 

linas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 

 
a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 

_________________________________________ 

No tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 

serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 
de vigilância epidemiológica. 
auditoria do sistema nacional de vigilância 

_______________________________________ 
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QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à s
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, p
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 

______________________________________
QUESTÃO 15 De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
(A) criar reserva de mercado para a participação 

de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍ

 

QUESTÃO 16  Matos (2013),  apresenta algumas 
reflexões referentes à vida cotidiana. Sendo o 
cotidiano o espaço propício para repetiçã
acrítica, podemos afirmar que 
(A) a suspensão do cotidiano o torna suprimível, 

tendo em vista a reflexão crítica do mesmo.
(B) a reflexão crítica do cotidiano é realizada 

quando o indivíduo se eleva do humano 
genérico para o eu singular. 
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No tocante aos convênios , o 
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 2º da 

Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
do ser humano, devendo o Estado  

criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

apresenta algumas 
reflexões referentes à vida cotidiana. Sendo o 
cotidiano o espaço propício para repetiçã o 

a suspensão do cotidiano o torna suprimível, 
sta a reflexão crítica do mesmo.  

a reflexão crítica do cotidiano é realizada 
quando o indivíduo se eleva do humano 

(C) o cotidiano não possui características próprias, 
como espontaneidade e imediaticidade.

(D) a moral pode propiciar a suspensão da vida 
cotidiana e possibilitar a interligação entre a 
singularidade do indivíduo e o humano 
genérico. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 17 De acordo com Severino (2002), 
conceituar a interdisciplinaridade é uma tarefa 
inacabada, pois é algo pressentido, desejado
buscado, mas ainda não atingido. Acerca da 
interdisci plinaridade, o autor afirma que
A) a predominância hegemônica de uma 

metodologia positivista levou os cientistas a 
uma unidade do Saber

B) no limiar da contemporaneidade, o Positivismo 
torna-se o maior res
fragmentação do Saber.

C) para se constituir, a perspectiva interdisciplinar 
opera uma eliminação das diferenças, 
buscando a unidade do Saber

D) buscar caminhos de interdisciplinaridade 
significa a defesa de um saber mais genérico, 
substituindo as especialidades para uma 
unificação do Saber. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 18 Sobre a adoção de crianças e 
adolescentes, a Lei nº 8.069/90 estabelece que
(A) a adoção pode ser feita por procuração.
(B) em se tratando de adotando maior de 

anos de idade, será também necessário o seu 
consentimento. 

(C) o adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que o adotando

(D) a adoção pode ser revogada.
 
______________________________________
QUESTÃO 19  Iamamoto (2009) discorre sobre a 
competência crítica , que possui o caráter de 
desvendar os fundamentos conservadores e 
tecnocráticos do discurso da 
burocrática. Para a autora, a competência 
crítica supõe 
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o cotidiano não possui características próprias, 
espontaneidade e imediaticidade. 

a moral pode propiciar a suspensão da vida 
sibilitar a interligação entre a 

singularidade do indivíduo e o humano 

_______________________________________ 
De acordo com Severino (2002), 

conceituar a interdisciplinaridade é uma tarefa 
inacabada, pois é algo pressentido, desejado  e 
buscado, mas ainda não atingido. Acerca da 

plinaridade, o autor afirma que  
a predominância hegemônica de uma 
metodologia positivista levou os cientistas a 
uma unidade do Saber. 
no limiar da contemporaneidade, o Positivismo 

se o maior responsável pela 
fragmentação do Saber. 
para se constituir, a perspectiva interdisciplinar 
opera uma eliminação das diferenças, 
buscando a unidade do Saber. 
buscar caminhos de interdisciplinaridade 
significa a defesa de um saber mais genérico, 

especialidades para uma 
 

_______________________________________ 
Sobre a adoção de crianças e 
Lei nº 8.069/90 estabelece que  

o pode ser feita por procuração. 
em se tratando de adotando maior de quatorze 
anos de idade, será também necessário o seu 

o adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que o adotando. 
a adoção pode ser revogada. 

______________________________________ 
Iamamoto (2009) discorre sobre a 

, que possui o caráter de 
desvendar os fundamentos conservadores e 
tecnocráticos do discurso da competência 

Para a autora, a competência 
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(A) uma competência burocrática e técnica 
técnico-política) que reifica o saber fazer, 
subordinando-o a direção do fazer

(B) um diálogo crítico com a herança intelectual 
incorporada pelo Serviço Social e nas 
autorrepresentações do profissional

(C) que o discurso competente é crítico, quando 
as exigências burocráticas devem ser 
cumpridas, visando a eficácia de tais ações.

(D) uma ruptura com o messianismo utópico, 
privilegia as intenções do sujeito profissional 
coletivo, em detrimento da análise histórica do 
movimento real.  

_______________________________________
QUESTÃO 20 De acordo c om o documento 
Parâmetros para Atuação de A
Sociais na S aúde, a Lei de Regulamentação da 
Profissão estabelece como competências do 
assistente social:  
(A) Encaminhar providências e prestar orientação 

social a indivíduos, grupos e à população.
(B) Treinamento, avaliação e supervisão direta de 

estagiários de Serviço Social.  
(C) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e 

Cursos de Serviço Social, de graduação e 
pós-graduação. 

(D) Dirigir e coordenar associações, núcleos, 
centros de estudo e de pesquisa em Serviço 
Social. 
 

______________________________________
QUESTÃO 21 De acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, s obre o direito à vida 
e à saúde 
(A) é assegurado a todas as mulheres o acesso 

aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo

(B) os profissionais de saúde de referência da 
gestante garantirão sua vinculação, no 
primeiro trimestre da gestação, ao 
estabelecimento em que será realizado o 
parto.  

(C) a gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois) 
acompanhantes de sua preferência durante o 
período do pré-natal, do trabalho de parto e do 
pós-parto imediato.  
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uma competência burocrática e técnica (ou 
política) que reifica o saber fazer, 

o a direção do fazer. 
um diálogo crítico com a herança intelectual 
incorporada pelo Serviço Social e nas 
autorrepresentações do profissional. 
que o discurso competente é crítico, quando 

ncias burocráticas devem ser 
isando a eficácia de tais ações. 

messianismo utópico, que 
privilegia as intenções do sujeito profissional 
coletivo, em detrimento da análise histórica do 

_____________ 
om o documento 

Parâmetros para Atuação de A ssistentes 
aúde, a Lei de Regulamentação da 

Profissão estabelece como competências do 

ncaminhar providências e prestar orientação 
ndivíduos, grupos e à população.  

reinamento, avaliação e supervisão direta de 

irigir e coordenar Unidades de Ensino e 
Cursos de Serviço Social, de graduação e 

irigir e coordenar associações, núcleos, 
os de estudo e de pesquisa em Serviço 

______________________________________ 
De acordo com o Estatuto da 

obre o direito à vida 

assegurado a todas as mulheres o acesso 
aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo. 
s profissionais de saúde de referência da 

gestante garantirão sua vinculação, no 
primeiro trimestre da gestação, ao 

que será realizado o 

gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois) 
acompanhantes de sua preferência durante o 

natal, do trabalho de parto e do 

(D) a atenção primária à saúde não realiza busca 
ativa da gestante que não iniciar ou que 
abandonar as consultas de pré

 
_________________________________________
QUESTÃO 22 Sobre o direito à convivência 
familiar e comunitária, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente afirma que
(A) será garantida a convivência integral 

criança com a mãe adolescente, exceto se a 
genitora estiver em acolhimento institucional

(B) a mãe adolescente será assistida por equipe 
especializada interdisciplinar

(C) toda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, 
no máximo, a cada 6 (seis) meses

(D) a falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar.

 
_______________________________________
QUESTÃO 23 Acerca da Política de 
Atendimento às crianças e aos adolescentes, de 
acordo com a Lei nº 8.069/90, é correto afirmar 
que constitui uma de suas diretrizes:
(A) O serviço de identificação e localização de 

pais, responsável, crianças e adolescentes 
desaparecidos. 

(B) Os serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas 
de negligência, maus
abuso, crueldade e opressão

(C) A manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos 
conselhos dos direi
adolescente. 

(D) A proteção jurídico-
defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. 

 
 
 
 
 
______________________________________
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a atenção primária à saúde não realiza busca 
que não iniciar ou que 

abandonar as consultas de pré-natal. 

_________________________________________ 
Sobre o direito à convivência 

familiar e comunitária, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente afirma que  

erá garantida a convivência integral da 
criança com a mãe adolescente, exceto se a 
genitora estiver em acolhimento institucional.  

mãe adolescente será assistida por equipe 
especializada interdisciplinar. 
oda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento familiar 
u institucional terá sua situação reavaliada, 

no máximo, a cada 6 (seis) meses.  
falta ou a carência de recursos materiais não 

constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar. 

_______________________________________ 
Acerca da Política de 

Atendimento às crianças e aos adolescentes, de 
acordo com a Lei nº 8.069/90, é correto afirmar 
que constitui uma de suas diretrizes:  

serviço de identificação e localização de 
pais, responsável, crianças e adolescentes 

serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas 
de negligência, maus-tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão. 

manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos 
conselhos dos direitos da criança e do 

-social por entidades de 
defesa dos direitos da criança e do 

______________________________________ 
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QUESTÃO 24 - Segundo a Lei nº 13.146/15,
considera- se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. A avaliaçã
da deficiência, quando necessária, deverá ser
(A) psicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar
(B) biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar;
(C) biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e transdisciplinar;
(D) psicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e transdisciplinar;
 
______________________________________
QUESTÃO 25 No tocante ao direito à saúde da 
pessoa com deficiência, a Lei nº 
assegura a este público atenção integr
todos os níveis de complexidade, por 
intermédio do SUS, garantido acesso universal 
e igualitário. Nest e sentido, as ações e os 
serviços de saúde pública destinados à pessoa 
com deficiência devem assegurar 
(A) diagnóstico e intervenção precoces, realiza

por equipe interdisciplinar.  
(B) atendimento psicológico, exceto para seus 

familiares e atendentes pessoais
(C) respeito à especificidade, à identidade de 

gênero e à orientação sexual da pessoa com 
deficiência. 

(D) serviços projetados para prevenir a 
ocorrência e o desenvolvimento de 
deficiências, assim como para a cura de 
agravos adicionais. 

______________________________________
QUESTÃO 26 As ações socioeducativas e/ou 
educação em saúde, de acordo com o 
documento Parâmetros para a A
Assistentes Sociais na S aúde, não devem 
pautar- se pelo fornecimento de informações 
e/ou esclarecimentos que levem 
adesão do usuário, reforçando a perspectiva de 
subalternização e controle dos mesmos. 
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Segundo a Lei nº 13.146/15,  
se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. A avaliaçã o 
da deficiência, quando necessária, deverá ser  

psicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar. 
biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar; 
biopsicossocial, realizada por equipe 

transdisciplinar; 
psicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e transdisciplinar; 

______________________________________ 
No tocante ao direito à saúde da 

pessoa com deficiência, a Lei nº 13.146/15 
assegura a este público atenção integr al, em 
todos os níveis de complexidade, por 
intermédio do SUS, garantido acesso universal 

e sentido, as ações e os 
serviços de saúde pública destinados à pessoa 

diagnóstico e intervenção precoces, realizados 

atendimento psicológico, exceto para seus 
familiares e atendentes pessoais. 
respeito à especificidade, à identidade de 
gênero e à orientação sexual da pessoa com 

serviços projetados para prevenir a 
e o desenvolvimento de 

deficiências, assim como para a cura de 

______________________________________ 
As ações socioeducativas e/ou 

educação em saúde, de acordo com o 
a Atuação de 

aúde, não devem 
se pelo fornecimento de informações 

e/ou esclarecimentos que levem à simples 
adesão do usuário, reforçando a perspectiva de 
subalternização e controle dos mesmos. 

Segundo o referido documento, constitui uma 
ação socioeducativa 
(A) democratizar as rotinas e o funcionamento da 

unidade por meio de ações coletivas de 
orientação.  

(B) socializar as informações com relação 
eleição dos diversos segmentos nos 
conselhos de políticas e direitos

(C) estimular o protagonismo dos usuários e 
trabalhadores de saúde 
movimentos sociais. 

(D) identificar e articular as instâncias de controle 
social e movimentos sociais no entorno dos 
serviços de saúde. 

 
______________________________________
QUESTÃO 27 Em relação ao Código de Ética 
Profissional de 1 993, um dos pilares do Projeto 
Ético- Político do Serviço Social, é correto 
afirmar que: 
(A) rege o exercício do Serviço Social na América 

Latina, fruto do Movimento de 
Reconceituação. 

(B) seus princípios fundamentais devem estar em 
constante revisão, devido à 
do corpo profissional.

(C) que o mesmo possui uma face interna 
(centrada em determinações corporativas) e 
uma face externa (voltada para a interação 
com o público, as outras profissões, etc.).

(D) tem como característica básica o esforço 
realizado para articular os seus “princípios 
fundamentais” com a operacionalização do 
exercício profissional.

  
______________________________________
QUESTÃO 28 Boschetti (2017) desenvolve sua 
argumentação em torno da agudização da 
barbárie e os desafios que estão
Serviço Social. A autora considera que, talvez, o 
mais bárbaro processo de expropriação 
contemporânea esteja ligado à submissão de 
milhares de pessoas à condi
(A) desempregados. 
(B) desnutrição. 
(C) refugiados. 
(D) inválidos. 
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Segundo o referido documento, constitui uma 

emocratizar as rotinas e o funcionamento da 
unidade por meio de ações coletivas de 

socializar as informações com relação à 
eleição dos diversos segmentos nos 
conselhos de políticas e direitos. 
estimular o protagonismo dos usuários e 

res de saúde nos diversos 
 

identificar e articular as instâncias de controle 
social e movimentos sociais no entorno dos 

______________________________________ 
Em relação ao Código de Ética 

993, um dos pilares do Projeto 
Político do Serviço Social, é correto 

rege o exercício do Serviço Social na América 
Latina, fruto do Movimento de 

seus princípios fundamentais devem estar em 
constante revisão, devido à heterogeneidade 
do corpo profissional.  
que o mesmo possui uma face interna 
(centrada em determinações corporativas) e 
uma face externa (voltada para a interação 

co, as outras profissões, etc.). 
tem como característica básica o esforço 

para articular os seus “princípios 
fundamentais” com a operacionalização do 
exercício profissional. 

______________________________________ 
Boschetti (2017) desenvolve sua 

argumentação em torno da agudização da 
barbárie e os desafios que estão  postos ao 
Serviço Social. A autora considera que, talvez, o 
mais bárbaro processo de expropriação 
contemporânea esteja ligado à submissão de 
milhares de pessoas à condi ção de 
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______________________________________
QUESTÃO 29 Nas últimas três décadas, uma 
determinada perspectiva firmou o Serviço 
Social como fundamental campo de campo de 
reflexão, formulação e teorização crítica sobre a 
política social na sociabilidade capitalist
Boschetti (2017), essa perspectiva é 
denominada 
(A) reatualização do conservadorismo
(B) intenção de ruptura. 
(C) modernização conservadora. 
(D) autocracia burguesa. 

 
 
______________________________________
QUESTÃO 30  Berberian (2015) aponta alguns 
equívocos relacionados ao uso do termo 
negligência, devido aos inúmeros 
comprometimentos que incidem sobre este 
termo. Acerca desta temática, a 
que  
(A) negligência é um termo livre de conteúdo 

moral. 
(B) embora seja um conceito com multiplicidade 

de sentidos, o termo negligência possui pouca 
circulação por diferentes áreas de 
conhecimento. 

(C) segundo a ótica da Psicologia, existe 
negligência quando há desatenção ou falta 
cuidado ao exercer certo ato. 

(D) o termo negligência pode ser substituído 
satisfatoriamente pelo termo desproteção.
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______________________________________ 
Nas últimas três décadas, uma 

determinada perspectiva firmou o Serviço 
Social como fundamental campo de campo de 
reflexão, formulação e teorização crítica sobre a 
política social na sociabilidade capitalist a. Para 
Boschetti (2017), essa perspectiva é 

reatualização do conservadorismo. 

______________________________________ 
Berberian (2015) aponta alguns 

equívocos relacionados ao uso do termo 
negligência, devido aos inúmeros 
comprometimentos que incidem sobre este 

a autora avalia 

negligência é um termo livre de conteúdo 

um conceito com multiplicidade 
de sentidos, o termo negligência possui pouca 
circulação por diferentes áreas de 

segundo a ótica da Psicologia, existe 
negligência quando há desatenção ou falta de 

negligência pode ser substituído 
satisfatoriamente pelo termo desproteção. 
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Área: TERAPIA OCUPACIONAL

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  
 

 

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

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

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

4) O início da prova será por volta das 9

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

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

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

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

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

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

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

12)  O caderno da prova poderá ser levado s
início da prova. 

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

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

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

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 7 (sete) páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

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

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

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

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

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

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

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

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 

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

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

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova 
 !
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TERAPIA OCUPACIONAL  

QUESTÕES OBJETIVAS  

páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

3h30min. 

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

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

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

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

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

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

omente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

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 

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

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

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014)
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação diagnóstica, 

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológica.
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
_______________________________
QUESTÃO 2 De acordo com MOREIRA et al
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisci
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Segundo MOREIRA et al (2014) , o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 

apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 

adoção de medidas complementares para 
da eficácia da prática clínica.  

Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 

ação diagnóstica, 
buscando suporte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 
buscando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
De acordo com MOREIRA et al  

crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisci plinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 

QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 
(A) cicatriz cirúrgica. 
(B) Pobreza. 
(C) consulta de retorno. 
(D) lesão primária. 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos plano s de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio da 
descentralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de govern
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 
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Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 

 

______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 

s de saúde, exceto em 

o eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio da 

descentralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de govern o, direção 
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QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009)
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 

(A) biológica e ecológica, tanto individual como 
estrutural. 

(B) genética e comunitária, tanto individual como 
interpessoal. 

(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2
Brasil os direitos fundamentais à infância e 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 
ser tratada como sujeitos d e direito, que
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exige uma ação 
antecipada, baseada no con hecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
 

_________________________________________
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Segundo PAIM (2009) , o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 

tanto individual como 

tanto individual como 

tanto individual como 

tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2 007), no 

direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 

e direito, que  

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

fundamentadas em Leavell e Clark 
a prevenção em saúde exige uma ação 

hecimento da  

_________________________________________ 

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institu cional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 

_______________________________________

QUESTÃO 11 Para Furtado (2007)
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas.

(D) todas disciplinas em torno de um me
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares.

_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de 
e serviços de saúde. 

(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados

(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados
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Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 

cional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 

09) descreve como INTEGRALIDADE  

______________________________________ 

Para Furtado (2007) , a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas. 

s em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 

 
a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 
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_________________________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(B) execução do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(C) definição e coordenação do sistema nacional 

de vigilância epidemiológica. 
(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 

epidemiológica. 
 
_______________________________________
QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à 
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, 
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 
 
 
 

______________________________________
QUESTÃO 15 De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
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______________ 

No tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 

serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 

auditoria do sistema nacional de vigilância 

_______________________________________ 
No tocante aos convênios , o 

artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 
com o artigo nº 2º da 

Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
do ser humano, devendo o Estado  

(A) criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍ

 
QUESTÃO 16 O desenvolvimento infantil é um 
processo que envolve diversos aspectos e se 
inicia  
(A) no momento em que o bebê nasce.
(B) quando os reflexos primitivos desaparecem.
(C) desde a concepção. 
(D) a partir do fechamento do tubo neural.

 
 
________________________________________
QUESTÃO 17 A intervenção terapêutica 
ocupacional, ao trabalhar com bebês 
internados, no contexto hospitalar
em consideração diversos aspectos
prematuridade, baixo peso e condições 
respiratóri as. Nesta perspectiva marque 
alternativa INCORRETA .
(A) A hospitalização prolongada no período inicial 

de vida é um fator que deve ser levado em 
conta na intervenção terapêutica ocupacional
de bebês hospitalizados

(B) Os aspectos cognitivos devem ser trabalhados 
apenas com a repetição de estímulos 
de intervenção terapêutico ocupacional 
bebês hospitalizados.

(C) É fundamental incluir os pais no processo de 
intervenção terapêutica ocupacional 
hospitalizados 

(D) O comportamento lúdico 
intervenção terapêutica ocupacional de bebês 
hospitalizados, mesmo os muito pequenos.

SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIO NAL / 2019 - SAÚDE DA 
TERAPIA OCUPACIONAL  

criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

O desenvolvimento infantil é um 
processo que envolve diversos aspectos e se 

o momento em que o bebê nasce. 
uando os reflexos primitivos desaparecem. 

 
partir do fechamento do tubo neural. 

________________________________________ 
A intervenção terapêutica 

ao trabalhar com bebês 
no contexto hospitalar , deve levar 

em consideração diversos aspectos , tais como: 
prematuridade, baixo peso e condições 

as. Nesta perspectiva marque a 
. 

A hospitalização prolongada no período inicial 
de vida é um fator que deve ser levado em 
conta na intervenção terapêutica ocupacional 
de bebês hospitalizados. 
Os aspectos cognitivos devem ser trabalhados 
apenas com a repetição de estímulos no processo 
de intervenção terapêutico ocupacional de 
bebês hospitalizados. 
É fundamental incluir os pais no processo de 
intervenção terapêutica ocupacional de bebês 

O comportamento lúdico deve ser incluído na 
intervenção terapêutica ocupacional de bebês 

mesmo os muito pequenos. 
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_________________________________________

QUESTÃO 18  O conceito de cotidiano é 
particularmente importante na Terapia 
Ocupacional. Ao pensarmos sobre a questão do 
adoecimento crônico na infância e adolescência 
é fundamental refletirmos sobre o cotidiano 
desta população. 

Neste sentido, o terapeuta ocupacional
estar atento para pensar estratégias de 
atendimento durante a internação de crianças e 
adolescentes. 
Pensando na rotina hospitalar de um ambiente 
de internação (enfermaria) , podemos afirmar 
que 
(A) de modo geral o período da manhã é mais 

sobrecarregado devido às atividades de 
cuidado e higiene que acontecem nesta parte 
do dia. 

(B) tanto período da manhã quanto o da tarde são 
lotados de cuidados e atendimentos rotineiros, 
pois todos os cuidados são feitos duas vezes 
ao dia. 

(C) o período da tarde é mais agitado de
maior número de profissionais e atividades de 
cuidado e higiene que sempre acontecem 
neste período . 

(D) a rotina da enfermaria não afeta o terapeuta 
ocupacional que deve ter horários fixo
atendimento. 

 

______________________________________

QUESTÃO 19  Os estímulos sensoriais são 
fundamentais para o desenvolvimento e 
aprendizado. No caso de crianças 
hospitalizadas é fundamental o terapeuta 
ocupacional estar atento a isto, pois, o 
ambiente hospitalar é repleto de estímulos, 
entretanto, nem sempre são estímulos 
agradáveis ou sobre os quais se tenha controle. 
No caso de crianças com gastro stomia deve
estar atento que 
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_________________________________________ 

O conceito de cotidiano é 
particularmente importante na Terapia 
Ocupacional. Ao pensarmos sobre a questão do 
adoecimento crônico na infância e adolescência 
é fundamental refletirmos sobre o cotidiano 

o terapeuta ocupacional  deve 
estar atento para pensar estratégias de 
atendimento durante a internação de crianças e 

Pensando na rotina hospitalar de um ambiente 
, podemos afirmar 

e modo geral o período da manhã é mais 
evido às atividades de 

cuidado e higiene que acontecem nesta parte 

anto período da manhã quanto o da tarde são 
lotados de cuidados e atendimentos rotineiros, 
pois todos os cuidados são feitos duas vezes 

período da tarde é mais agitado devido ao 
maior número de profissionais e atividades de 
cuidado e higiene que sempre acontecem 

rotina da enfermaria não afeta o terapeuta 
ocupacional que deve ter horários fixos para o 

______________________________________ 

Os estímulos sensoriais são 
fundamentais para o desenvolvimento e 
aprendizado. No caso de crianças 
hospitalizadas é fundamental o terapeuta 
ocupacional estar atento a isto, pois, o 
ambiente hospitalar é repleto de estímulos, 

sempre são estímulos 
agradáveis ou sobre os quais se tenha controle. 

stomia deve -se 

(A) esta criança estará privada de estímulos 
diretos orais, olfativos e táteis provenientes da 
alimentação. 

(B) esta criança estará p
indiretos orais e enteroceptivos provenientes  
da alimentação. 

(C) esta criança estará privada de estímulos 
indiretos orais, olfativos, táteis e 
enteroceptivos provenientes da alimentação.

(D) esta criança não estará privada de estímulos 
diretos olfativos e visuais  provenientes da 
alimentação. 

_______________________________________

QUESTÃO 20  O processo de adoecimento e 
hospitalização na infância afeta não apenas a 
criança, mas toda sua família
membro que acompanha mais de p
internação. No caso das mães que 
acompanham intensamente o dia a dia de seus 
filhos podemos dizer que

(A) não têm suas rotinas alteradas pois são 
adultas e não estão doentes.

(B) têm o seu cotidiano profundamente alterado.
(C) pelo fato de serem leigas

preocupação com a morte.
(D) a relação que estabelecem com os 

profissionais de saúde e os outros 
acompanhantes não influencia no impacto que 
sofrem com a internação.

 

________________________________________

QUESTÃO 21  Muito já foi discutido sobre 
humanização da atenção à saúde desde o 
lançamento do PNHAH e da PNH, entretanto
quando se fala de humanização da atenção à 
saúde da criança ainda existem vários desafios. 
Um deles é que isto implica em reconhecer a 
criança c omo cidadão de direitos e pensar em 
ações e estratégias que possam favorecer a 
criança a participar de forma ativa do processo 
de produção de saúde. Um dos instrumentos 
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sta criança estará privada de estímulos 
diretos orais, olfativos e táteis provenientes da 

sta criança estará privada de estímulos 
indiretos orais e enteroceptivos provenientes  

sta criança estará privada de estímulos 
indiretos orais, olfativos, táteis e 
enteroceptivos provenientes da alimentação. 
sta criança não estará privada de estímulos 

s olfativos e visuais  provenientes da 

_______________________________________ 

O processo de adoecimento e 
hospitalização na infância afeta não apenas a 
criança, mas toda sua família , principalmente o 
membro que acompanha mais de p erto a 
internação. No caso das mães que 
acompanham intensamente o dia a dia de seus 
filhos podemos dizer que  

ão têm suas rotinas alteradas pois são 
adultas e não estão doentes. 
êm o seu cotidiano profundamente alterado. 
elo fato de serem leigas, não têm a 

preocupação com a morte. 
relação que estabelecem com os 

profissionais de saúde e os outros 
acompanhantes não influencia no impacto que 
sofrem com a internação. 

________________________________________ 

Muito já foi discutido sobre 
humanização da atenção à saúde desde o 
lançamento do PNHAH e da PNH, entretanto , 
quando se fala de humanização da atenção à 
saúde da criança ainda existem vários desafios. 
Um deles é que isto implica em reconhecer a 

omo cidadão de direitos e pensar em 
ações e estratégias que possam favorecer a 
criança a participar de forma ativa do processo 
de produção de saúde. Um dos instrumentos 
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que o terapeuta ocupacional pode utilizar para 
favorecer uma participação mais ativa da
criança no seu processo de tratamento é

(A) a orientação adequada dos responsáveis pela 
criança, pois são eles que responderão sobre 
o que ela quer ou gosta. 

(B) favorecer a participação de crianças maiores e 
adolescentes em atividades expressivas, pois 
bebês e crianças pequenas não são ainda 
capazes de demonstrarem adequadamente 
suas escolhas. 

(C) fazer atividades coletivas como grupos e 
oficinas, pois para a criança é sempre mais 
fácil se expressar em grupo. 

(E) utilizar atividades livres e espontâneas, como 
por exemplo, o brincar, pois ele funciona como 
linguagem não verbal, mesmo para bebês e 
crianças pequenas. 

 

QUESTÃO 22  O brincar na Terapia Ocupacional 
nem sempre é adequadamente valorizado, mas 
alguns teóricos vêm se debruçando sobre a 
importância de sua utilização no processo 
terapêutico ocupacional. Neste sentido
Modelo Lúdico é uma das referências. E
Modelo foi desenvolvido por 

(A) Karen Stagnitti. 
(B) Mary Reilly. 
(C) Francine Ferland. 
(D) Anita Bundy. 

 

_______________________________________

QUESTÃO 23  Ana Júlia é uma menina de 8 
anos que tem um quadro de paralisia cerebral 
espástica com comprometimento nos quatro 
membros. Devido à sua dificuldade de 
deglutição, ela fez repetidas pneumonias por 
broncoaspiração e acabou sendo submetida a 
uma gastrostom ia e uma traqueostomia
atualmente dependente de ventilação mecânica 
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que o terapeuta ocupacional pode utilizar para 
favorecer uma participação mais ativa da  

no seu processo de tratamento é  

orientação adequada dos responsáveis pela 
criança, pois são eles que responderão sobre 

avorecer a participação de crianças maiores e 
adolescentes em atividades expressivas, pois 

rianças pequenas não são ainda 
capazes de demonstrarem adequadamente 

azer atividades coletivas como grupos e 
oficinas, pois para a criança é sempre mais 

tilizar atividades livres e espontâneas, como 
, o brincar, pois ele funciona como 

mesmo para bebês e 

O brincar na Terapia Ocupacional 
nem sempre é adequadamente valorizado, mas 
alguns teóricos vêm se debruçando sobre a 

no processo 
terapêutico ocupacional. Neste sentido , o 
Modelo Lúdico é uma das referências. E ste 

_______________________________________ 

Ana Júlia é uma menina de 8 
anos que tem um quadro de paralisia cerebral 
espástica com comprometimento nos quatro 
membros. Devido à sua dificuldade de 

ela fez repetidas pneumonias por 
broncoaspiração e acabou sendo submetida a 

ia e uma traqueostomia , sendo 
atualmente dependente de ventilação mecânica 

não invasiva. Devido a isto
permanece hospitalizada aguardando a 
judicialização de seu pedido de 
ir de alta. Por conta disto
Terapia Oc upacional ocorre na enfermaria em 
que está internada. Seu programa de tratamento 
terapêutico ocupacional envolve principalmente

(A) trabalhar as atividades de vida diária, 
especialmente alimentação oral em parceria 
com a fonoaudiologia.

(B) treinamento da marcha 
fisioterapia no corredor do hospital sem o uso 
do ventilador. 

(C) atividades de livre expressão usando os 
membros superiores e trocas posturais ativas.

(D) utilização de diferentes recursos de tecnologia 
assistiva. 

_______________________________

QUESTÃO 24 A Comunicação Alternativa e 
Ampliada é uma das áreas da Tecnologia 
Assistiva, bastante familiar ao terapeuta 
ocupacional, e que cada vez mais vem sendo 
pensada para o contexto hospitalar. Sua 
utilização com crianças e adolescentes 
hospit alizados é fundamental
para pacientes com dificuld
definitivas 

(A) na fala ou escrita. 
(B) na marcha ou deambulação.
(C) na integração sensorial.
(D) na atenção e visão. 

 

________________________________________

QUESTÃO 25  O desenvolvimento infantil é 
decorrente da interação 
biológicas e as experiências oferecidas pelo 
meio ambiente. Fatores adversos, entretanto, 
podem provocar risco s
desenvolvimento. Estes riscos podem ser 
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não invasiva. Devido a isto , Ana Júlia 
permanece hospitalizada aguardando a 
judicialização de seu pedido de home care para 
ir de alta. Por conta disto , seu atendimento de 

upacional ocorre na enfermaria em 
que está internada. Seu programa de tratamento 
terapêutico ocupacional envolve principalmente  

rabalhar as atividades de vida diária, 
especialmente alimentação oral em parceria 
com a fonoaudiologia. 
reinamento da marcha em parceria com a 
fisioterapia no corredor do hospital sem o uso 

tividades de livre expressão usando os 
membros superiores e trocas posturais ativas. 
tilização de diferentes recursos de tecnologia 

______________________________________ 

A Comunicação Alternativa e 
Ampliada é uma das áreas da Tecnologia 
Assistiva, bastante familiar ao terapeuta 
ocupacional, e que cada vez mais vem sendo 
pensada para o contexto hospitalar. Sua 
utilização com crianças e adolescentes 

alizados é fundamental , principalmente 
para pacientes com dificuld ades temporárias ou 

a marcha ou deambulação. 
a integração sensorial. 

_______________________________________ 

O desenvolvimento infantil é 
decorrente da interação entre as características 
biológicas e as experiências oferecidas pelo 
meio ambiente. Fatores adversos, entretanto, 

s para o processo de 
desenvolvimento. Estes riscos podem ser 
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biológicos ou ambienta is. Os biológicos podem 
ocorrer 

(A) no período pré-natal quando o bebê está se 
formando. 

(B) nos períodos pré, peri e pós-natais.
(C) nos períodos pré e peri-natais. 
(D) no período perinatal devido ao risco de 

prematuridade ou asfixia neonatal.
 

______________________________________

QUESTÃO 26  Dentre as possibilidades do 
terapeuta ocupacional, que pretende trabalhar 
com crianças e adolescentes cronicamente 
adoecidos, está a questão da atenção 
domiciliar. Isto pode ser desafiador, pois 
diferente dos espaços das unidades de saúde 
dos diferentes níveis, implica em atuar na casa 
da família. Para isto, é fundamental que o 
profissional 

(A) lembre ao paciente e sua família que durante 
o atendimento domiciliar as regras são as 
mesmas do hospital. 

(B) assuma a liderança da equipe, 
mais sobre atividades de vida diária.

(C) domine as técnicas específicas de Terapia 
Ocupacional, entendendo que os outros 
profissionais cuidarão das questões 
socioculturais. 

(D) perceba o ambiente físico, a dinâmica familiar 
e os valores socioculturais, não apenas da 
família, mas também do grupo social onde 
esta inserido. 
 

_______________________________________
QUESTÃO 27  Com a transição epidemiológica
que ocorreu com o advento de novas técnicas e 
tecnologias, aumentou a população 
e jovens com condições crônicas de saúde. 
Com isto, a Terapia Ocupacional passou a se 
debruçar também sobre a questão dos 
Cuidados Paliativos na infância, e não atrelado 
apenas à oncologia. É necessário entender que 
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is. Os biológicos podem 

natal quando o bebê está se 

natais. 

o período perinatal devido ao risco de 
prematuridade ou asfixia neonatal. 

______________________________________ 

Dentre as possibilidades do 
que pretende trabalhar 

com crianças e adolescentes cronicamente 
está a questão da atenção 

domiciliar. Isto pode ser desafiador, pois 
diferente dos espaços das unidades de saúde 

níveis, implica em atuar na casa 
fundamental que o 

embre ao paciente e sua família que durante 
o atendimento domiciliar as regras são as 

 pois conhece 
mais sobre atividades de vida diária. 
omine as técnicas específicas de Terapia 

Ocupacional, entendendo que os outros 
profissionais cuidarão das questões 

erceba o ambiente físico, a dinâmica familiar 
não apenas da 

família, mas também do grupo social onde 

_______________________________________ 
Com a transição epidemiológica , 

que ocorreu com o advento de novas técnicas e 
aumentou a população de crianças 

jovens com condições crônicas de saúde. 
a Terapia Ocupacional passou a se 

debruçar também sobre a questão dos 
e não atrelado 

apenas à oncologia. É necessário entender que 

Cuidados paliativos não significam que o 
paciente está em fase terminal ou morrendo 
naquele momento, m as sim que tem uma 
condição incurável que necessita de 
acompanhamento. Ao se trabalhar com 
crianças sobre a questão da morte, sejam elas 
pacientes ou familiares
mente que o en tendimento da morte depende 
do grau de desenvolvimento da criança, além 
dos fatores culturais que a cercam e sua 
própria experiência pessoal. Para isto, o 
profissional precisa conhecer as diferentes 
etapas do desenvolvimento infantil. A criança 
só vai ter noção de que a morte é algo que não 
tem retorno quando desenvolve o conceito de

(A) universalidade. 
(B) temporalidade. 
(C) irreversibilidade. 
(D) causalidade. 

 

_______________________________________

QUESTÃO 28  De modo geral os profissionais 
de saúde que atuam em enfermarias pediátricas 
reconhecem a importância do brincar para a 
criança. Entretanto, nem sempre suas rotinas e 
práticas favorecem para que esta atividade 
aconteça. Um dos desafios é a presença de 
bri nquedos junto às crianças. No caso de um 
bebê hospitalizado, os brinquedos higienizados 
e dentro das normas de  segurança

(A) devem ser disponibilizados apenas quando 
tiver alguém da família junto.

(B) devem ser utilizados apenas durante a 
estimulação de Terapia O

(C) devem ser colocados em local visível e onde 
possam ser explorados pelo bebê mesmo 
quando sozinho. 

(D) devem ficar sempre no mesmo local fixo no 
berço, de modo a não atrapalhar as rotinas da 
enfermagem. 
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Cuidados paliativos não significam que o 
aciente está em fase terminal ou morrendo 

as sim que tem uma 
condição incurável que necessita de 
acompanhamento. Ao se trabalhar com 
crianças sobre a questão da morte, sejam elas 
pacientes ou familiares , é importante ter em 

tendimento da morte depende 
do grau de desenvolvimento da criança, além 
dos fatores culturais que a cercam e sua 
própria experiência pessoal. Para isto, o 
profissional precisa conhecer as diferentes 
etapas do desenvolvimento infantil. A criança 

noção de que a morte é algo que não 
tem retorno quando desenvolve o conceito de  

_______________________________________ 

De modo geral os profissionais 
de saúde que atuam em enfermarias pediátricas 
reconhecem a importância do brincar para a 
criança. Entretanto, nem sempre suas rotinas e 
práticas favorecem para que esta atividade 
aconteça. Um dos desafios é a presença de 

nquedos junto às crianças. No caso de um 
os brinquedos higienizados 

ntro das normas de  segurança  

evem ser disponibilizados apenas quando 
tiver alguém da família junto. 
evem ser utilizados apenas durante a 

estimulação de Terapia Ocupacional. 
evem ser colocados em local visível e onde 

possam ser explorados pelo bebê mesmo 

evem ficar sempre no mesmo local fixo no 
de modo a não atrapalhar as rotinas da 
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_______________________________________
QUESTÃO 29  João é um menino de oito anos, 
previamente hígido, que deu entrada no 
hospital com um quadro de meningite, em 
estado comatoso. Em decorrência disto
apresentou sequelas neurológicas graves e 
necessitou realizar uma traqueostomia, ficando 
dependente de suporte ventilatório. Ao ser 
chamado para atender João,  
ocupacional pensou na utilização de recursos 
de Tecnologia Assistiva (TA). Ao utiliz
dispositivo de TA o terapeut a ocupacional é 
responsável por 

 
1- Analisar o desempenho ocupacional.
2- Determinar qual a melhor postura funcional 

para uso da TA. 
3- Avaliar a função sensório-

motora.relacionada ao uso do dispositivo
4- Determinar quais TAs serão utilizadas.
5- Treinar o uso do dispositivo utilizado
6- Avaliar a efetividade do dispositivo 

utilizado. 
 
Marque a alternativa CORRETA

 
(A) As alternativas 1, 3, 4 e 5 estão corretas.
(B) As alternativas 2, 3, 4 e 5 estão corretas.
(C) As alternativas 1,  4 e 5 estão corretas.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
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_______________________________________ 
João é um menino de oito anos, 

previamente hígido, que deu entrada no 
hospital com um quadro de meningite, em 
estado comatoso. Em decorrência disto , 
apresentou sequelas neurológicas graves e 
necessitou realizar uma traqueostomia, ficando 
dependente de suporte ventilatório. Ao ser 

 o terapeuta 
ocupacional pensou na utilização de recursos 
de Tecnologia Assistiva (TA). Ao utiliz ar um 

a ocupacional é 

alisar o desempenho ocupacional. 
stura funcional 

relacionada ao uso do dispositivo. 
utilizadas. 

Treinar o uso do dispositivo utilizado. 
Avaliar a efetividade do dispositivo 

CORRETA: 

As alternativas 1, 3, 4 e 5 estão corretas. 
As alternativas 2, 3, 4 e 5 estão corretas. 

5 estão corretas. 
Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 30  Ao realizar o atendimento 
terapêutico ocupacional em um ambiente de 
internação hospitalar,  
profissional siga todas as normas e regras de 
segurança. Isto inclui, no caso do atendimento 
a uma criança em precaução de contato,

(A) higienizar as mãos depois do atendimento e 
utilizar seu jaleco. 

(B) higienizar as mãos antes e depois do 
atendimento, utilizar luvas e capote 
descartável e higienizar o material utilizado de 
acordo com as normas da CCIH.

(C) higienizar as mãos
atendimento e inutilizar depois o material 
utilizado. 

(D) higienizar as mãos e o material utilizado de 
acordo com as normas da CCIH depois do 
atendimento e utilizar seu jaleco.
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Ao realizar o atendimento 
terapêutico ocupacional em um ambiente de 

 é fundamental que o 
profissional siga todas as normas e regras de 

no caso do atendimento 
criança em precaução de contato,  

igienizar as mãos depois do atendimento e 

igienizar as mãos antes e depois do 
atendimento, utilizar luvas e capote 
descartável e higienizar o material utilizado de 

com as normas da CCIH. 
igienizar as mãos antes e depois do 

e inutilizar depois o material 

igienizar as mãos e o material utilizado de 
acordo com as normas da CCIH depois do 
atendimento e utilizar seu jaleco. 
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