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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Identifique sua prova APENAS com o número de inscrição, fornecido pela 

plataforma SIGALS, no ato da sua inscrição no processo seletivo. 

2. Certifique-se de ter preenchido todas as folhas com o número da sua inscrição, 

pois esta é a sua única identificação. 

3. Será desclassificado o candidato que identificar sua prova de modo distinto do 

indicado acima. 

4. Não será permitida qualquer forma de consulta a materiais ou a outras pessoas 

durante a realização da prova. O candidato que desrespeitar essa condição estará 

automaticamente eliminado da seleção. 

5. Utilize exclusivamente o espaço disponibilizado para a resposta a cada questão, 

pois nada escrito fora deste espaço será considerado na correção. 

6. Este caderno é composto pelas provas de conhecimentos Gerais sobre o SUS e 

conhecimentos específicos sobre a Atenção Básica, com questões objetivas. 

6.1. PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOBRE A 

ATENÇÃO BÁSICA 

6.1.1. A prova é composta por 20 questões objetivas de conhecimentos específicos sobre 

a atenção básica com valor de 0,50 pontos cada. 

6.1.2. Escolha a melhor alternativa para cada questão objetiva e preencha a célula 

equivalente à letra correspondente na tabela de respostas. 

 7. Ao terminar, chame o responsável pela aplicação da prova e entregue-lhe 

sua folha de respostas e este caderno de questões completo. Não será permitido ao 

candidato levar consigo qualquer parte deste caderno de questões. 

 

 

Boa sorte! 
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PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOBRE A 

ATENÇÃO BÁSICA 

 
 

Questão 01) De acordo com o texto “Necessidade e dinâmica da força de trabalho na 

atenção básica de saúde no Brasil”, é INCORRETO afirmar: 

a) Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), com Saúde da Família, são indispensáveis à realização das ações de 

Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal, devendo os entes federados as 

unidades sem Saúde da Família serem substituídas por ferirem os princípios da Atenção 

Básica; 

b) A maioria dos estudos brasileiros desenvolvidos sobre a FTS refere-se à categoria 

de enfermagem, em seus diversos cenários de trabalho, e são poucos os relacionados a 

todas as profissões da saúde com a Atenção Básica; 

c) Inicialmente, em relação à composição da equipe, propunha médico, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde; em 

seguida, ampliou seu escopo integrando a Saúde Bucal com o cirurgião dentista, auxiliar 

de consultório dentário ou técnico em higiene dental; 

d) As UBS devem dispor, minimamente, para a prestação do cuidado em saúde, de 

equipes multiprofissionais compostas por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar 

de consultório dentário ou técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou técnico 

de enfermagem e agente comunitário de saúde, entre outros; 

e) No cuidado matriciado prestado em conjunto com as equipes NASF, a UBS passa 

a ter psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, profissional de educação física, entre outros. 

 

Questão 02) De acordo com o texto Apoio Matricial e Atenção Primária em Saúde é 

INCORRETO afirmar: 

a) A proposta de um sistema de saúde formulado para considerar a prevalência de 

problemas de saúde e do território, na disposição e no funcionamento dos serviços de 

saúde, tal qual sugerida no Relatório Flexner (1964), ainda é um desafio para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), apesar de o texto constitucional e a legislação complementar 

conterem diretrizes explícitas nessa direção, como hierarquização, regionalização e 

integralidade; 

b) Fator determinante da dificuldade de o SUS funcionar como uma rede é a 

pluralidade de formas jurídicas dos serviços de saúde, principalmente dos hospitais que 

prestam serviço para o SUS (privados, filantrópicos, empresas públicas, autarquias, 

organizações sociais e fundações estatais); 

c) Existe uma racionalidade gerencial hegemônica (Campos, 2000), ou seja, um 

modo de organizar o trabalho e os processos de decisão nas organizações, que contribui 

para que os profissionais de saúde reduzam seu objeto de trabalho (e, portanto, sua 

responsabilidade clínica) a procedimentos, doenças ou partes do corpo (em vez de se 

responsabilizarem por pessoas de forma global); 

d) Em muitos países com sistema público, duas das funções da atenção primária, 

primordiais para o funcionamento do sistema, são a coordenação clínica dos pacientes 

compartilhados em várias instâncias da rede assistencial (Starfield, 2002) e a capacidade 

de “filtrar” (selecionar) os usuários que necessitam de acesso a serviços e a profissionais 

de saúde especializados (exercer a função de porta) (Gérvas y Pérez Fernández, 2005); 
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e) A força simbólica e financeira dos serviços hospitalares e especializados, assim 

como de alguns profissionais das equipes, dificulta o reconhecimento da importância da 

complementaridade da rede assistencial, assim como do trabalho em equipe 

interdisciplinar com toda a sua pluralidade. 

 

Questão 03) De acordo com o texto “Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB)”, é INCORRETO afirmar: 

a) A partir de meados dos anos 1980 passaram a ser desenvolvidas experiências 

municipais esparsas e de integração universidade-serviços com base na atenção primária. 

b) Um programa da assistência médica previdenciária, de cunho racionalizador, 

buscou promover a integração dos serviços de atenção individual da Previdência Social 

com os serviços de saúde pública de estados e municípios na Estratégia de Ações 

Integradas de Saúde (AIS);  

c) Pouco mais de dez anos depois de sua criação, já então como eixo norteador da 

base do SUS, o PSF foi transformado em Estratégia de Saúde da Família, enunciada na 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2006, que posteriormente foi revisada 

em 2011 e 20174- 

d) Gradativamente, a política nacional de atenção básica passou a refletir os anseios 

enunciados pela OMS, quando publicou o Relatório Primary Health Care Now More 

Than Ever convocando todos os governos a refletirem sobre a necessidade de pensar em 

mudanças que pudessem traduzir a integração entre os princípios da atenção primária à 

saúde e as expectativas dos cidadãos; 

e) Desde sua criação em 1994, o PSF enfrentou grandes desafios para a sua 

consolidação, principalmente quanto a reorientação do modelo de atenção, não 

conseguindo, até hoje, se tornar a principal estratégia para a ampliação do acesso de 

primeiro contato e de mudança do modelo assistencial; 

 

Questão 04) De acordo com o texto “Política Nacional de Atenção Básica no Brasil: uma 

análise do processo de revisão (2015–2017)” é INCORRETO afirmar: 

a) De 2007 a 2017, houve ampliação da cobertura populacional pela ESF, variando 

de 48% a 64%. As equipes de saúde bucal também apresentaram aumento na cobertura 

(29,9% para 41,2%). Houve, ainda, ampliação de 25,3% no número de ACS, com 

crescimento contínuo, excetuando-se o último biênio, onde houve redução de 0,7%; 

b) O processo de revisão foi interrompido, tendo em vista os importantes 

acontecimentos políticos ocorridos no cenário nacional em 2015, que produziram 

expressivas mudanças no Executivo federal; 

c) Vale destacar que, durante todo o processo ocorrido em 2017, a revisão da PNAB 

foi questionada pelos movimentos sociais, pesquisadores e trabalhadores do SUS; 

d) A ESF ainda se mantém como prioritária para a expansão e consolidação da 

atenção básica no Brasil, tendo sido, inclusive, definido valor inferior para o 

financiamento das novas equipes de atenção básica (eAB); 

e) Com relação aos ACS, a nova PNAB reduziu suas atribuições, em consonância 

com a nova redação dada pela lei 13 595/2018 à lei 11 350/2006, que regulamenta o 

trabalho dos agentes e reduzindo sua necessidade e importância na equipe.  
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Questão 05) De acordo com o texto “Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB)”, tomando como as atributos essenciais é INCORRETO afirmar: 

a) Acesso de primeiro contato: acessibilidade e utilização de um mesmo serviço de 

saúde como fonte de cuidado a cada novo problema ou novo episódio de um mesmo 

problema de saúde, com exceção das emergências médicas; 

b) longitudinalidade: existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua 

utiliza- 1906 Pinto LF, Giovanella L ção ao longo do tempo. A relação entre a população 

e sua fonte de atenção deve se refletir em uma interpessoalidade intensa que expresse a 

confiança mútua entre os usuários e os profissionais;  

c) Integralidade: amplo leque de serviços disponíveis e prestados pelo serviço de 

atenção primária – ações de atenção integral, tanto do ponto de vista do caráter 

biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação, mesmo que algumas não possam ser oferecidas dentro das unidades de APS, 

assim incluem os encaminhamentos para especialidades médicas focais, hospitais, entre 

outros;  

d) Ordenação: planejamento do uso dos recursos financeiros, da necessidade de 

formação profissional e das ações e serviços que conformam as RAS seja programado, 

estruturado, disposto, organizado, estabelecido, portanto, ordenado, a partir das 

necessidades de saúde da população. 

e) Coordenação: pressupõe continuidade do cuidado, seja por parte do atendimento 

pelo mesmo profissional, seja por meio de prontuários médicos, além do reconhecimento 

de problemas abordados em outros serviços e sua integração no cuidado global do 

paciente. O provedor de atenção primária deve ser capaz de integrar todo cuidado do 

paciente; 

 

Questão 06) De acordo com o texto Apoio Matricial e Atenção Primária em Saúde é 

INCORRETO afirmar: 

a) O Apoio Matricial em saúde objetiva assegurar assistência especializada na 

Atenção Básica com a inserção de profissionais encarregados da atenção individual e 

coletiva a problemas de saúde, de maneira personalizada e interativa; 

b) O Apoio Matricial em saúde trata-se de uma metodologia de trabalho 

complementar àquela prevista em sistemas hierarquizados, a saber: mecanismos de 

referência e contrarreferência, protocolos e centros de regulação; 

c) O Apoio Matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte 

técnico-pedagógico às equipes de referência; 

d) A ampliação de cenários significa um cardápio de atividades, que podem ir desde 

um atendimento conjunto entre profissionais de serviços diferentes, a participação em 

discussões de projetos terapêuticos, discussões de temas prevalentes, análise de 

estratégias para lidar com demanda reprimida, análise de encaminhamentos até a simples 

disponibilidade para contato telefônico para discutir urgências ou seguimentos; 

e) O termo “responsabilidade pela coordenação e condução” refere-se à tarefa de 

encarregar-se da atenção ao longo do tempo, ou seja, de maneira longitudinal, à 

semelhança do preconizado para equipes de saúde da família na atenção básica. 

 

Questão 07) De acordo com o texto “Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica 
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(ICSAB)”, tomando os atributos derivados da APS como referência é INCORRETO 

afirmar: 

a) O indicador internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB) foi 

descrito inicialmente na literatura por Billings et al.21 e, no Brasil, foi validado pelo 

Ministério da Saúde no final da década de 2000, estabelecendo-se uma lista brasileira 

com 20 grupos de condições de saúde que, se tratadas de forma adequada na atenção 

primária, evitariam internações; 

b) Mesmo com a expansão da cobertura da Atenção Básica no período analisado 

observou-se que as internações por ICSAB não apresentaram redução significativa. 

Observando aumento em alguns conjuntos de situações devido a mudança dos perfis de 

morbi-mortalidade no país. 

c) As mesmas taxas padronizadas foram calculadas para as internações “Não 

ICSAB”. Na comparação entre as duas taxas, observam-se maiores reduções no período 

considerado para as ICSAB, com exceção das cidades de Salvador (aumento de 31,3% 

entre as ICSAB, especialmente a partir de 2011) e São Paulo (aumento de 20,5%) 

d) Quanto ao peso de cada um dos grupos que compõem o conjunto de situações de 

saúde classificadas pelas ICSAB, destacam-se as condições cardiovasculares e 

cerebrovasculares (grupos 10 a 13) que juntas responderam por 25% do total, 

permanecendo praticamente inalteradas no período, quando se considera o total do País; 

e) No Brasil, a tendência histórica no período de 2001 a 2016 indica redução da taxa 

padronizada de internações por ICSAB (passando de 120 para 66 internações por 10.000 

habitantes, redução de 45%);  

 

Questão 08) De acordo com o texto “Saúde da família: limites e possibilidades para uma 

abordagem integral de atenção primária à saúde no Brasil” é INCORRETO afirmar: 

a) Na América Latina, nos anos oitenta, a abordagem seletiva de atenção primária 

foi preconizada por agências multilaterais, tornando-se hegemônica a implementação de 

uma cesta mínima de serviços, em geral de baixa qualidade; 

b) Com a regulamentação do Sistema Único de Saúde baseada na universalidade, 

equidade e integralidade e nas diretrizes organizacionais de descentralização e 

participação social, para diferenciar-se da concepção seletiva de APS, passou-se a usar o 

termo atenção básica em saúde, definida como ações individuais e coletivas situadas no 

primeiro nível, voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação; 

c) Em 2006, a Política Nacional de Atenção Básica, acordada entre gestores federais 

e representantes das esferas estaduais e municipais na Comissão Intergestores Tripartite, 

manteve o amplo o escopo da atenção básica e reafirmou a SF e o PACS como estratégia 

prioritária e modelo substitutivo para organização da atenção básica; 

d) As propostas de fortalecimento da posição da atenção primária no sistema 

decorrem do reconhecimento da fragmentação na oferta dos serviços de saúde e da 

prevalência de doenças crônicas, que exigem maior contato com os serviços de saúde e 

outros equipamentos sociais em um contexto de pressão por maior eficiência; 

e) A integração ao sistema é condição para se contrapor a uma concepção seletiva da 

APS como programa paralelo com cesta restrita de serviços de baixa qualidade, dirigido 

a pobres. 

 

Questão 09) De acordo com o texto “Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica 
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(ICSAB)”, tomando os atributos derivados da APS como referência é INCORRETO 

afirmar: 

a) A utilização das ICSAB como medida da efetividade da APS pode ter seu escopo 

ampliado, incluindo, características individuais, dos serviços e variáveis 

socioeconômicas, no entanto ainda se apresenta limitada frente a necessidade de tal 

avaliação; 

b) Ainda que permaneçam muitos problemas na qualidade da atenção prestada e 

insuficiente efetivação dos atributos da APS, a ampliação da cobertura de Saúde da 

Família foi acompanhada na última década por um conjunto de ações convergentes que 

buscaram a qualificação dos processos assistenciais na APS; 

c) A APS por seus atributos de abordagem integral dos indivíduos, serviço de 

primeiro contato, longitudinalidade e coordenação, por incorporar tecnologias de forma 

mais parcimoniosa e ser menos intervencionista, é reconhecida como a resposta mais 

adequada e efetiva aos atuais desafios de morbi-mortalidade, em especial para 

acompanhamento dos portadores de agravos crônicos; 

d) O Programa Nacional para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB) com avaliação de desempenho e indução financeira para melhoria 

da qualidade; o Programa de Requalificação das UBS (Requalifica UBS) importante 

intervenção para melhoria da infraestrutura das UBSs; e o Programa Mais Médicos 

(PMM) que buscou enfrentar a insuficiência e a rotatividade de profissionais médicos 

com provimento emergencial e redirecionou a formação médica para a atuação em APS, 

compuseram um conjunto de ações convergentes que buscaram a qualificação dos 

processos assistenciais na APS; 

e) A continuidade destes programas, de qualificação da atenção básica, com destaque 

para a implementação do eixo do PMM relativo à formação médica é fundamental para 

aprofundar e dar sustentabilidade aos efeitos positivos da expansão da ESF aqui 

apresentados. 

 

Questão 10) De acordo com o texto “Atenção Primária à Saúde e a Organização de Redes 

Regionais de Atenção à Saúde no Brasil” é INCORRETO afirmar: 

a) Ainda, no que se refere especificamente à APS, há que se consolidar o padrão 

cultural vigente tanto na sociedade como no aparelho formador, que se orientam para e 

pelo modelo de atenção hegemônico, na perspectiva de valorizar e legitimar as práticas 

que aí se desenvolvem. 

b) Deve-se também citar a expansão dos centros de saúde vinculados às Secretarias 

de Estado da Saúde durante a década de 1960 com atuação voltada predominantemente 

para a atenção materno- infantil e para o desenvolvimento de ações de saúde pública, 

incluindo o enfrentamento das grandes endemias; 

c) As primeiras experiências de medicina comunitária da década de 1970, sob 

influência do movimento de reforma sanitária e com o apoio das Universidades marcaram 

o início de participação dos municípios no desenvolvimento da APS; 

d) Já no início da década de 1980, com o processo de redemocratização no país foram 

propostas as Ações Integradas de Saúde (AIS), seguidas pelo Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS), até que em 1988 foi instituído o Sistema Único de 

Saúde (SUS) com a nova Constituição; 

e) Mesmo identificando os avanços na organização da APS no Brasil, desde o início 

do processo de desenvolvimento do SUS, há que se reconhecer que grandes entraves 

devem ser superados para que os propósitos explícitos na política nacional possam ser 
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cumpridos e para que possa desempenhar seu papel de organizadora do sistema e 

coordenadora do cuidado em saúde; 

 

Questão 11) De acordo com o texto “Sistema universal de saúde e cobertura universal: 

desvendando pressupostos e estratégias é INCORRETO afirmar: 

a) No âmbito internacional, a concepção de cobertura universal foi moldada no 

período 2004-2010, por meio de relações entre a OMS, a Fundação Rockefeller e o BM, 

congregando um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como redução da 

intervenção estatal, seletividade e focalização nas políticas de saúde; 

b) A questão do financiamento é central na proposta de UHC, que incentiva o 

aumento da participação privada no financiamento setorial e a expansão do mercado 

privado em saúde; 

c) Na região das Américas, a ênfase na cobertura por seguro e a indistinção entre 

cobertura e acesso na proposta da OMS foi questionada por parte dos países com 

iniciativas de construção de sistemas universais de saúde (inclusive Brasil); 

d) Com a ampliação do debate internacional, em 2015, com acirrada disputa 

conceito, objetivando a construção de um consenso progressivo ainda possível e 

necessário, a cobertura universal não foi incorporada na Agenda 2030; 

e) O índice de serviços essenciais centra-se no grupo materno infantil e de doenças 

infectocontagiosas e, ainda que inclua prevalência de diabetes e hipertensão, não 

incorpora qualquer indicador proxy de tratamento de câncer. 

 

Questão 12) De acordo com o texto “Apoio Matricial e Atenção Primária em Saúde” é 

INCORRETO afirmar: 

a) Quando trabalhadores de saúde se identificam com o projeto de atenção, isto é, 

tomam parte ativa em sua elaboração, o envolvimento deles com a saúde dos usuários 

tende a se ampliar, muitas vezes, até o reconhecimento de que se produziu alguma obra;  

b) A democracia institucional depende da instituição de sistemas hierarquizados e 

com delegações claras de função de direção orientadas pela gestão. 

c) As relações entre grupos, corporações, gestores e usuários dentro da organização 

tem sempre uma dimensão irredutivelmente política, o que significa dizer que o tema da 

democracia organizacional e da cogestão são fundamentais para a proposta de Equipe de 

Referência e Apoio Matricial; 

d) A cogestão é o exercício compartilhado do governo de um programa, serviço, 

sistema ou política social; 

e) O exercício compartilhado de governo implica coparticipação em todas as etapas 

do processo de gestão: definição de objetivos e de diretrizes, diagnóstico, interpretação 

de informações, tomada de decisão e avaliação de resultados; 

 

Questão 13) De acordo com o texto “Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB)”, tomando os atributos derivados da APS como referência é INCORRETO 

afirmar: 

a) A ampliação do acesso à atenção básica no País pode ser constatada por meio da 

grande expansão do número de equipes de Saúde da Família implantadas nos últimos 20 

anos; 
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b) No Distrito Federal somente a partir de 2009, retomou uma trajetória crescente de 

cobertura, atingindo ao final de 2017 os mesmos níveis do final da década de 1990 e 

reestruturando sua atenção primária aos moldes da década de 90; 

c) Os municípios do interior do País, passaram, de julho de 1998 a outubro de 2017, 

de 4,4% para 76,5% de cobertura, enquanto que as capitais ampliaram de 4,2% para 

45,5%; 

d) Brasília foi a primeira capital do Brasil a despontar com grande cobertura de 

pessoas cadastradas pelo então PSF no ano de 1998 intitulado na cidade como “Saúde em 

Casa; 

e) A cidade de Salvador apresentou ciclos de expansão dessa cobertura nos períodos 

de 2005- 2008; 2009-2012 e, mais recentemente, 2015- 2017. 

 

Questão 14) De acordo com o texto “Apoio Matricial e Atenção Primária em Saúde” é 

INCORRETO afirmar: 

a) O NASF é uma proposta recente do Ministério da Saúde (Portaria GM nº 154, de 

24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008) (Brasil, 2008) que utiliza o 

conceito de Equipe de Referência e Apoio Matricial; 

b) A escassez de serviços especializados, induzem sua utilização equivocada da 

equipe do NASF, de forma substitutiva (por exemplo, o apoio de um fisioterapeuta a uma 

equipe de saúde da família não substitui um centro de reabilitação), empobrecendo o 

atendimento e dificultando a compreensão da sua função; 

c) Na medida em que outros serviços especializados ainda não praticam o Apoio 

Matricial, o trabalho das equipes do NASF ganha maior destaque, pelo aprendizado 

mútuo que proporciona e pela complementação da rede assistencial; 

d) Atendimento compartilhado, para uma intervenção interdisciplinar, com troca de 

saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para ambos os 

profissionais envolvidos é uma das principais atividades potencialmente realizadas por 

uma equipe do NASF na realização do apoio matricial; 

e) Intervenções específicas do profissional do NASF com os usuários e/ou famílias, 

com discussão e negociação a priori com os profissionais da equipe de Saúde da Família 

responsáveis pelo caso, é uma das principais atividades potencialmente realizadas por 

uma equipe do NASF na realização do apoio matricial; 

 

Questão 15) De acordo com o texto “Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB)”, tomando os atributos derivados da APS como referência é INCORRETO 

afirmar: 

a) Orientação familiar: na avaliação das necessidades individuais para a atenção 

integral deve-se considerar o contexto familiar e seu potencial de cuidado e, também, de 

ameaça à saúde, incluindo o uso de ferramentas de abordagem familiar;  

b) Orientação comunitária: reconhecimento das necessidades em saúde da 

comunidade através de dados epidemiológicos e do contato direto; sua relação com ela, 

assim como o planejamento e a avaliação conjunta dos serviços;  

c) Competência cultural: adaptação do provedor (equipe e profissionais de saúde) às 

características culturais especiais da população para facilitar a relação e a comunicação 

d) No Brasil, a APS tal como definida por Starfield é representada pela Estratégia 

Saúde da Família; 
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e) Orientação individual: reconhecimento das necessidades em saúde dos indivíduos 

a partir de suas demandas de saúde, contextualizando-as com os elementos comunitários; 

 

Questão 16) De acordo com o texto “Saúde da família: limites e possibilidades para uma 

abordagem integral de atenção primária à saúde no Brasil” é INCORRETO afirmar: 

a) A análise da integração da rede e da intersetorialidade em experiências 

consolidadas da SF evidencia a necessidade de promover mudanças do modelo 

assistencial, revisando o papel construído na PNAB para a AB; 

b) Superar os efeitos da fragmentação que persistem na rede de serviços de saúde do 

SUS e potencializar a APS como porta de entrada preferencial e centro ordenador e 

integrador das redes de serviços e das ações de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde é um dos principais desafios segundo os gestores municipais; 

c) Entre as iniciativas mais exitosas de integração da rede, destacam-se 

investimentos em tecnologias de informação e comunicação, com a implantação de 

sistemas informatizados de regulação e prontuários eletrônicos; 

d) Uma rede integrada pressupõe uma porta de entrada preferencial que organize o 

acesso; 

e) A existência de um serviço de primeiro contato, procurado regularmente a cada 

vez que o paciente necessita de atenção em caso de doença ou acompanhamento rotineiro, 

facilita a formação de vínculos e a coordenação dos cuidados; 

 

Questão 17) De acordo com o texto “Sistema universal de saúde e cobertura universal: 

desvendando pressupostos e estratégias é INCORRETO afirmar: 

a) A concepção de cobertura universal tem sido difundida por organizações 

internacionais como o Banco Mundial (BM) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e incorporada em resoluções da Organização das Nações Unidas; 

b) Nos países europeus, em geral universalidade se refere à cobertura pública de 

sistemas nacionais, sob designações como universal health care ou universal health 

systems (UHS); 

c) Para países em desenvolvimento, o termo universal health coverage (UHC) é 

empregado em referência à cobertura por serviços básicos, ou por cobertura de seguros 

de saúde, públicos ou privados, indicando ênfase no subsídio à demanda, em detrimento 

da construção de sistemas públicos universais; 

d) Outros países latino-americanos seguiram caminhos distintos de reformas na 

saúde, alguns com incorporação de princípios condizentes com a proposta de cobertura 

universal, sob formas variadas, e hoje apresentam significativos avanços frente ao SUS. 

e) O Brasil é o único país capitalista da região que adotou um modelo de sistema 

público universal desde 1988; 

 

Questão 18) De acordo com o texto “Atenção Primária à Saúde e a Organização de Redes 

Regionais de Atenção à Saúde no Brasil” é INCORRETO afirmar: 

a) O Relatório Dawson, elaborado pelo Ministério de Saúde do Reino Unido em 

1920, é considerado um dos primeiros documentos a utilizar o conceito de Atenção 

Primária à Saúde em uma perspectiva de organização sistêmica regionalizada e 

hierarquizada de serviços de saúde, por nível de complexidade e sob uma base geográfica 

definida; 
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b) As concepções do Relatório Dawson influenciaram a criação do sistema nacional 

de saúde britânico em 1948, que por sua vez passou a orientar a reorganização dos 

sistemas de saúde em vários países do mundo; 

c) Outro marco histórico da atenção primária à saúde é a Declaração de Alma-Ata, 

cidade da URSS, onde em 1978 se realizou a “Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde”; 

d) Outra iniciativa que deve ser destacada é a criação da Fundação Estatal Saúde da 

Família (FESF) em 1960 após extinção de contrato internacional que a mantinha desde 

1942. 

e) No Brasil, desde o surgimento dos Centros de Saúde Escola nos anos 1920 até a 

atualidade, assistimos a várias tentativas de se organizar a APS; 

 

Questão 19) De acordo com o texto “Política Nacional de Atenção Básica no Brasil: uma 

análise do processo de revisão (2015–2017)” é INCORRETO afirmar: 

a) Buscando revisar a posição da ESF na organização da rede de Atenção à Saúde, 

incorporar novos programas de fortalecimento da APS, como PMAQ e REQUALIFICA 

e consolidar uma APS forte, em 2011 houve uma primeira revisão da PNAB; 

b) Na linha do tempo de construção da APS brasileira, os primeiros cuidados 

primários remontam à Reforma Carlos Chagas, com a criação, em 1920, de postos de 

profilaxia rural voltados ao combate a endemias e epidemias de agravos prioritários à 

época; 

c) A partir da década de 80, experiências de organização dos cuidados primários 

foram desenvolvidas em todo o país e serviram como precursoras de ações e programas 

governamentais instituídos pelo Estado brasileiro e inspirados em modelos de APS de 

países como Canadá, Cuba, Suécia e Inglaterra; 

d) Com a instituição e a implementação das diversas ações, percebeu-se, então, a 

necessidade de elaborar uma política nacional que não apenas agrupasse as distintas 

iniciativas, mas revisasse muitas delas, com vistas a definir prioridades e otimizar os 

gastos públicos; 

e) Da publicação da PNAB 2011 até os dias atuais, diversos programas e ações foram 

modificados ou instituídos na atenção básica, como o Programa Mais Médicos, as ações 

e instrumentos para consolidação da integração ensino serviço, as ações de regulação 

vinculadas ao Telessaúde Brasil Redes, dentre outras. 

 

Questão 20) De acordo com o texto “Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB)”, é INCORRETO afirmar: 

a) A partir de meados dos anos 1980 passaram a ser desenvolvidas experiências 

municipais esparsas e de integração universidade-serviços com base na atenção primária; 

b) Na criação do PSF cada equipe foi constituída por um médico generalista, um 

enfermeiro, um ou dois técnicos de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários. 

Inicialmente, cada ESF era responsável por até 4.500 pessoas; com o passar dos anos esse 

número foi diminuindo para 4.000 e 3.000; 

c) Os agentes de endemias que já atuavam em ações focadas de combate ao mosquito 

da dengue, só vieram a desenvolver ações ampliadas de vigilância em saúde a partir da 

década de 2010, com o incentivo do Ministério da Saúde para a integração destes juntos 

às Equipes de Saúde da Família; 
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d) Em 2008, visando o atendimento das reinvindicações do conjunto das demais 

categorias profissionais de saúde foram implementados os Núcleos de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) formados por profissionais de saúde das mais diferentes áreas e 

especialidades; 

e) Com a descentralização do sistema público de saúde, gradualmente, os municípios 

brasileiros passaram a responsabilizar-se pela atenção à saúde de seus habitantes, o que 

constituiu uma enorme mudança do ponto de vista institucional, gerencial, político e 

financeiro. 

 

 

 


