Medicina de Família e da Comunidade
1 - Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação dos serviços ofertados
na Atenção Básica serão orientadores para a sua organização nos municípios
garantindo o acesso universal aos serviços de saúde, a assistência integral e a
discriminação positiva na oferta do cuidado.
Em acordo com as diretrizes da Atenção Básica, avalie as asserções que se
seguem e a relação proposta entre elas.
I-

A

territorialização

e

Adstrição

permitem

o

planejamento,

a

programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais
e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na
situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas
e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto,
adstritos a ele.
PORQUE...
II-

Considera-se território a unidade geográfica única, de construção
descentralizada do SUS na execução das estratégias destinadas à
vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde.
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma
justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições falsas.
c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa
correta da I.
d) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição
verdadeira.

2 - Criança de 2 anos de idade comparece à sua Unidade Básica de Saúde para
puericultura e seu médico de família identifica ausência de fala e interação social

escassa. Mudou-se recentemente para o bairro e é sua primeira consulta. O
médico realiza o atendimento, solicita atendimento prioritário com fonoaudiologia
e terapia ocupacional, exame de acuidade visual, auditiva e avaliação
neurológica a serem realizados no nível secundário. Após um mês, retorna com
os exames e avaliações: diagnóstico de “Autismo” e tratamentos iniciados.
O fato de essa criança ter tido acesso a todos os serviços de saúde de que
precisou, exemplifica a seguinte diretriz da Atenção Básica:

a) Cuidado centrado na pessoa
b) Longitudinalidade do cuidado
c) Resolutividade
d) Ordenar as redes.

3 - A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência
acumulada por um conjunto de atores envolvidos historicamente com o
desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como
movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de
governo.
Em relação ao financiamento das ações de Atenção Básica, podemos afirmar,
EXCETO:
a) O financiamento da Atenção Básica é bipartite e com detalhamento
apresentado pelo Plano Municipal de Saúde garantido nos instrumentos
conforme especificado no Plano Nacional de gestão do SUS.
b) No âmbito federal, o montante de recursos financeiros destinados à
viabilização de ações de Atenção Básica à saúde compõe o bloco de
financiamento de Atenção Básica (Bloco AB) e parte do bloco de
financiamento de investimento e seus recursos deverão ser utilizados
para o financiamento da Atenção Básica.

c) Os repasses dos recursos aos municípios são efetuados em conta aberta
especificamente para este fim, de acordo com a normatização geral de
transferências de recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde.
d) O financiamento federal para as ações de Atenção Básica, deverá ser
composto por recursos per capita que levem em consideração aspectos
sociodemográficos e epidemiológicos.

4 - Criança de 8 anos é trazida ao ambulatório de saúde mental para “pegar um
atestado médico dizendo que tem transtorno psiquiátrico, pois a mãe precisa
justificar na escola o seu mau desempenho”. Durante o atendimento, são
verificados: desnutrição, negligência parental, verminose, micose de pele e
agendada consulta psiquiátrica para mãe, pois é alcoolista e poderá ser incluída
no programa de combate ao alcoolismo. Criança é referenciada para sua
Unidade Básica de Saúde e para o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e
Atenção Básica (Nasf-AB) para acompanhamento por nutricionista e psicóloga.
É realizada psicoeducação para verminoses, micoses e desnutrição. A
vacinação atrasada é feita no mesmo dia.
Com relação às diretrizes do Nasf-AB, podemos afirmar, EXCETO:
a) Busca-se que essa equipe seja membro orgânico da Atenção Básica,
vivendo integralmente o dia a dia nas UBS e trabalhando de forma
horizontal e interdisciplinar com os demais profissionais, garantindo a
longitudinalidade do cuidado e a prestação de serviços diretos à
população.
b) Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por
categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que
atuam na Atenção Básica.
c) Compartilham saberes, práticas intersetoriais e de gestão do cuidado em
rede e

realizam educação permanente e gestão de coletivos nos

territórios sob responsabilidade das equipes.
d) Constituem-se como serviços com unidades físicas independentes ou
especiais, de livre acesso para atendimento individual ou coletivo (estes,
quando necessários, identificados no trabalho conjunto com as equipes).

5 - Em acordo com a Portaria 2.436/2017 que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do
componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais,
de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas.
Sobre as responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal, marque a
alternativa INCORRETA:
a) Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de
acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população,
utilizando instrumento de programação nacional vigente.
b) Estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas
equipes que atuam na Atenção Básica de acordo com as necessidades de
saúde das pessoas, mantendo vinculação e coordenação do cuidado.
c) Fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação
da comunidade no exercício do controle social.
d) Selecionar e contratar os profissionais que compõem as equipes
multiprofissionais de Atenção Básica e garantir a remuneração pelo governo
federal, em conformidade com a legislação vigente.

6 - A Política Nacional de Atenção Básica contempla diversos tipos de equipes,
a saber: Equipe Saúde da Família (eSF), Equipe de Atenção Básica (eAB),
Equipe de Saúde Bucal (eSB), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e
Atenção Básica (Nasf-AB), Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde
(EACS).
Com relação à Equipe da Atenção Básica (eAB), podemos afirmar, EXCETO:
a) As equipes deverão ser compostas minimamente por médicos
preferencialmente da especialidade medicina da família e comunidade,
enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares
e/ou técnicos de enfermagem.

b) A gestão municipal poderá compor equipes de Atenção Básica (eAB) de
acordo com características e necessidades do município e estas equipes
podem posteriormente se organizar tal qual a ESF.
c) A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá
ser de 10(dez) horas, com no máximo 3 (três) profissionais por categoria,
e somar no máximo 30 horas/ semanais.
d) O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos
profissionais das equipes e os horários e dias de funcionamento devem
ser organizados de modo que garantam amplo acesso, o vínculo entre as
pessoas e profissionais, a continuidade, coordenação e longitudinalidade
do cuidado.

7 - As ações de Vigilância em Saúde estão inseridas nas atribuições de todos os
profissionais da Atenção Básica e envolvem práticas e processos de trabalho.
Para tanto, é fundamental a integração do trabalho entre Atenção Básica e
Vigilância em Saúde.
Em relação à Vigilância em Saúde na Saúde da Família, indique se as assertivas
abaixo são verdadeiras(V) ou falsas(F).
I.

Desenvolver ações de prevenção de doenças e agravos em todos os
níveis de acepção (primária, secundária, terciária e quaternária), que
priorizem determinados perfis epidemiológicos e os fatores de risco com
a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças,
agravos e complicações preveníveis, evitar intervenções desnecessárias
e iatrogências e o uso racional de medicamentos.

II.

A ficha de notificação compulsória deverá ser preenchida pelo profissional
médico bem como a condução da investigação dos casos suspeitos ou
confirmados de doenças, agravos e outros eventos de relevância para a
saúde pública.

III.

O conceito de Vigilância em Saúde inclui, exclusivamente, a vigilância e
controle das doenças transmissíveis e a vigilância das doenças e agravos
não transmissíveis.

IV.

A integração das ações de Vigilância em Saúde com a Atenção Básica,
pressupõe a organização dos processos de trabalho da equipe, a

integração das bases territoriais, rediscutindo as ações e atividades dos
agentes comunitários de saúde e do agente de combate às endemias,
com definição de papéis e responsabilidades.
A sequência correta para I, II, III, IV é:
a) V- V- F – F
b) V- V- V – F
c) V- F – F - V
d) F- F - V – V

8 - O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90,
define que “o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de
saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede
regionalizada e hierarquizada”.
Baseado na descritiva acima, assinale alternativa INCORRETA:
a) Considera-se regiões de saúde como um recorte espacial estratégico
para fins de planejamento, organização e gestão de redes de ações e
serviços de saúde em determinada localidade.
b) As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e
serviços

de

saúde

com

configurações tecnológicas

e

missões

assistenciais iguais, articulados de forma suplementar e com base
territorial.
c) Para que a Atenção Básica possa ordenar a RAS, é preciso reconhecer
as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade,
organizando-as em relação aos outros pontos de atenção à saúde.
d) As RAS são conjunto de ações e serviços de saúde, articulados em níveis
de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade
da assistência, fortalecendo o planejamento ascendente.

9 - É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde
nas UBS como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção

Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família
ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de
organização da Atenção Básica.
São itens necessários à implantação desta estratégia, EXCETO:
a) A existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no SCNES vigente
que passa a ser UBS de referência para a equipe de agentes comunitários
de saúde.
b) O número de ACS (agente comunitário de saúde) e ACE (agente de combate
à endemias) deverá ser definido de acordo com o número de ruas definidas
no território, conforme legislação vigente.
c) O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a
equipe de agentes comunitários, por cada membro da equipe; composta por
ACS e enfermeiro supervisor.
d) Cada ACS deve realizar ações previstas nas regulamentações vigentes e
nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população
não ultrapasse 750 pessoas.

10 - O financiamento federal para as ações de Atenção Básica deverá ser
composto por: recursos per capita, recursos que estão condicionados à
implantação de estratégias e programas da Atenção Básica, recursos
condicionados à abrangência da oferta de ações e serviços, recursos
condicionados ao desempenho dos serviços de Atenção Básica e recursos de
investimento.
Com relação à suspensão do repasse de recursos do Bloco da Atenção Básica,
o Ministério da Saúde suspenderá o repasse destes recursos aos municípios e
Distrito Federal quando:
I) Não houver alimentação regular, por parte dos municípios e do Distrito
Federal, dos bancos de dados nacionais de informação.
II) Ocorrer a inconsistência no Sistema de cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) por duplicidade de profissional,

ausência de profissional da equipe mínima ou erro no registro , conforme
normatização vigente.
III) Não envio de informação (produção) por meio de Sistema de Informação
da Atenção Básica vigente por três meses consecutivos, conforme
normativas específicas.
IV) A suspensão do repasse de recursos é irrevogável e será mantida mesmo
se adequações forem realizadas; um novo processo de credenciamento
deverá ser instaurado.
Analise as assertivas e marque a alternativa CORRETA:
a) Existem duas assertivas corretas.
b) Todas as assertivas estão erradas.
c) Apenas uma assertiva está errada.
d) Existem duas assertivas erradas.

11 - A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica
– AB e Atenção Primária à Saúde – APS, nas atuais concepções, como termos
equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas
na Portaria nº 2.436/2017, a qual estabelece as diretrizes para a organização do
componente Atenção Básica, na rede de Atenção à Saúde – RAS.
Com base nas informações acima, podemos afirmar, EXCETO:
a)

A Atenção básica é a única porta de entrada e centro de comunicação da

RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços
disponibilizados na rede.
b)

A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as

pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território,
considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
c)

A Atenção Básica é o conjunto da ações de saúde individuais, familiares

e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em
saúde, desenvolvidas por meio de cuidado integrado e gestão qualificada.

d)

A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua

estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
12 - Considere que você tenha sido designado médico(a) para compor uma
equipe de saúde da família (ESF) com área de abrangência de 3.500 habitantes.
Compõem esta equipe: enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e
agente comunitário de saúde (ACS). Sua primeira tarefa ao chegar será a de,
juntamente com o restante da equipe, fazer o planejamento das atividades a
serem desenvolvidas a partir do diagnóstico local de saúde.
Sobre a equipe saúde da família, podemos afirmar que:
A.

Esta equipe busca favorecer uma reorientação do processo de trabalho

com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde
das pessoas e coletividades.
B.

Nesta equipe , há obrigatoriedade de carga horária de 40(quarenta) horas

semanais para todos os profissionais de saúde membros da ESF, com exceção
do médico que poderá fazer 20h semanais. Dessa forma, apenas o médico pode
estar vinculado a mais de uma ESF, no SCNES vigente.
C.

O número de agentes comunitários de saúde (ACS) por equipe deverá ser

definido

de

acordo

com

base

populacional,

critérios

demográficos,

epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local.
D.
os

Podem fazer parte da equipe, o agente de combate às endemias (ACE) e
profissionais

de

saúde

bucal:

cirurgião-dentista,

preferencialmente

especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
A respeito das afirmativas acima, marque as assertivas CORRETAS:
a)

A e B estão certas.

b)

B e C estão erradas.

c)

A e C estão certas.

d)

A, C e D estão certas.

13 - Sr. João, 52 anos, compareceu a sua Unidade Básica de Saúde, pois estava
com dor forte no peito. Seu Médico de Família diagnosticou Infarto Agudo do

Miocárdio e prontamente chamou a ambulância para seu transporte ao serviço
de emergências (feito contato telefônico com o médico plantonista). Neste
serviço, foram realizados os procedimentos iniciais e, em seguida, transferido
para a Unidade Coronariana, pois havia indicação de implantação de Stent. A
equipe de plantão realizou o procedimento e 5 dias após, Sr. João estava na
enfermaria, aguardando alta. O fato de o Sr. João ter tido acesso a todos os
serviços de saúde de que precisou, exemplifica qual princípio do Sistema Único
de Saúde:
a)

Universalidade

b)

Integralidade

c)

Hierarquização e Regionalização

d)

Descentralização

14 - Indicadores de saúde são parâmetros utilizados internacionalmente com o
objetivo de avaliar e de ter subsídios para o planejamento em saúde para uma
população. São dados utilizados nas ciências epidemiológica que ajudam nos
diagnósticos de situações sanitárias, assim como na previsão de agravos em
saúde e nas possibilidades de intervenções para evitar que os mesmos
aconteçam. Em relação estes indicadores, assinale a alternativa INCORRETA:
a) São os dados que alimentam os sistemas de vigilância epidemiológica
nacional como o DATASUS.
b) São dados originados nos atendimento dos três níveis de atenção a saúde.
c) Apenas o sistema público de saúde é responsável por alimentar o sistema de
vigilância epidemiológica.
d) O indicadores não são interpretados de forma isolada, precisam ser
analisados de forma conjunta para poder se realizar um diagnóstico eficaz da
realidade.

15 - Ao iniciar os trabalhos em uma ESF (Estratégia Saúde da Família), a médica
da equipe, observou ter um número elevado de pacientes do sexo masculino,
com idade entre 40 e 60 anos em sua área de abrangência, que não realizavam
o exame preventivo. Para trabalhar a Política de Saúde do Homem, seria preciso

realizar algumas alterações de funcionamento desta equipe de saúde da família
e foi sugerido a extensão do horário de atendimento em dois dias da semana
para que essa população, em idade laboral, pudesse ter o acesso ao serviço
garantido.
Baseado no funcionamento das Unidades Básicas de Saúde:
I.

Caberá ao gestor municipal realizar análise de demanda do território e

ofertas das UBS para mensurar sua capacidade resolutiva, adotando medidas
necessárias para ampliar o acesso, a qualidade e resolutividade das equipes.
I.

Recomenda-se que as UBS tenham seu funcionamento com carga horária

mínima de 40/semanais, no mínimo 5(cinco) dias da semana e nos 12 meses do
ano, possibilitando acesso facilitado à população.
II.

Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados através de

instâncias de participação social, desde que atendam expressamente a
necessidade da população, observando, sempre que possível, a carga horária
mínima.
III.

A oferta de ações e serviços na Atenção Básica devem considerar

políticas e programas prioritários, as diversas realidades e necessidades dos
territórios e das pessoas, em parceria com o controle social.
Assinale a alternativa correta:
a)

Todas as assertivas são verdadeiras.

b)

As assertivas I e II são verdadeiras

c)

As assertivas I e III são verdadeiras

d)

Apenas a assertiva IV é verdadeira.

Morfologia Médica
16 – A uniformização da linguagem é requisito para a comunicação
interprofissional. Em anatomia, a “Nômina Anatômica” rege os termos correntes.

Conceitos de posição, relação, movimento, planos e eixos são essenciais ao
conhecimento anatômico. Assinale a correta:
a) Uma estrutura é mais medial quanto mais se aproxima do plano mediano.
b) Um ponto intermédio recebe esse nome quando se situa entre a uma
estrutura mais superior e outra mais inferior.
c) Um ponto médio recebe esse nome em pois se situa entre uma estrutura
mais medial e outra mais lateral.
d) O plano sagital divide o corpo humano (ou parte dele) em partes superior
e inferior.

17 – Assinale a incorreta:
a) O nervo espinhal é formado a partir da união entre uma raiz anterior e
uma raiz posterior da medula espinhal.
b) Os neurônios pré-sinápticos do sistema nervoso simpático são, via de
regra, mais curtos que os neurônios pós-sinápticos.
c) Um conjunto de fibras nervosas no sistema nervoso central é chamado de
trato.
d) Um conjunto de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central é
chamado de nervo.

18 – A vascularização do corpo humano um complexo sistema formado por
artérias, veias, vasos linfáticos e as subdivisões dessas estruturas. Em relação
ao sistema cardiocirculatório, assinale a falsa:
a) A artéria colateral ulnar superior anastomosa-se com a artéria recorrente
ulnar anterior.
b) A artéria femoral localiza-se medialmente em relação ao nervo femoral.
Já a veia femoral está lateral em relação ao ligamento lacunar.
c) É comum haver vasos linfáticos em fundo cego. O conteúdo linfático é
drenado para o sistema venoso e o principal conduto que desemboca no
sistema venoso é o ducto torácico.
d) O ramo deltoideo da artéria toracoacromial acompanha a veia cefálica no
sulco deltopeitoral. A artéria toracoacromial é um ramo da artéria axilar.

19 – Assinale a verdadeira:
a) O músculo flexor superficial dos dedos, inervado pelo nervo ulnar, realiza
a flexão da articulação interfalangiana distal.
b) O músculo reto anterior da coxa, inervado pelo nervo obturador interno,
realiza a flexão do joelho.
c) O músculo semitendíneo, inervado pelo nervo femoral, realiza a flexão do
joelho.
d) O músculo braquial, inervado tanto pelo nervo musculocutâneo quanto
pelo nervo radial, realiza a flexão do cotovelo.

20 – Assinale a falsa:
a) Pelo conceito de lateralidade, uma estrutura pode ser, ao mesmo tempo,
medial em relação a um ponto e lateral em relação a outro ponto. O plano
mediano é um plano sagital.
b) Um plano transversal que passe pelo terço distal do braço divide os
músculos bíceps braquial, braquial e tríceps e partes superior e inferior.
Divide ainda os nervos musculocutâneo, radial, mediano, ulnar.
c) Um plano transversal permite relacionar estruturas das seguintes
maneiras: superior / inferior; lateral / medial.
d) Para que um músculo realize movimento de uma articulação, esse
músculo deve cruzar a referida articulação.

