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PROVA DE APROVEITAMENTO 
 
01- Entre os anos de 1500 a 1889, no contexto da saúde pública no Brasil, prevaleceram as chamadas 
“Doenças Importadas”, trazidas pelos colonizadores e imigração, dentre elas: 
 
(A) AIDS, cólera e tuberculose 
(B) DSTs, hanseníase e vitiligo 
(C) lepra, varíola e malária 
(D) cólera, varíola e AIDS 
(E) malária, hanseníase e febre amarela 
 
02- A doença que dizimou grande parte da população no estado de São Paulo, entre os anos de 1889 a 
1904 foi a: 
 
(A) AIDS 
(B) gripe espanhola 
(C) dengue 
(D) febre amarela 
(E) varíola 
 
03- O ocupante da Diretoria Geral de Saúde Pública durante a Revolta da Vacina, em 1904, era o: 
 
(A) Dr. Oswaldo Cruz 
(B) Dr. Geraldo de Paula Souza 
(C) Dr. Emílio Ribas 
(D) Dr. Carlos Chagas 
(E) Dr. Adolfo Lutz 
04- O idealizador, no Brasil, dos Centros de Saúde foi o: 
 
(A) Dr. Oswaldo Cruz 
(B) Dr. Geraldo de Paula Souza 
(C) Dr. Emílio Ribas 
(D) Dr. Carlos Chagas 
(E) Dr. Adolfo Lutz 
 
05- Sobre os IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, é incorreto afirmar que: 
 
(A) substituíram as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões 
(B) desorganizaram o sistema previdenciário das CAPs 
(C) diferentes das CAPs, os IAPs eram de gestão pública exclusiva 
(D) os recursos foram capitalizados pelo governo em investimentos na indústria 
(E) os recursos provinham do governo, patrões e empregados 
 
06- As chamadas “Medicina de Grupo” começaram a surgir no governo de: 
 
(A) Getúlio Vargas 
(B) Eurico Gaspar Dutra 
(C) Humberto Castelo Branco 
(D) Ernesto Geisel 
(E) Juscelino Kubistchek 
 
07- Os IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, foram substituídos em 1966 pelo INPS, cuja sigla 
significava: 
 
(A) Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social 
(B) Instituto Normatizador da Previdência e Serviço Social 
(C) Instituto Nacional de Previdência e Serviço Social 
(D) Instituto Normatizador da Previdência e Assistência Social 
(E) Instituto Nacional de Previdência Social 
 
08- No início dos anos 80, a luta pela redemocratização impulsionou a Saúde como um Direito Popular, 
através do movimento denominado: 



 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2022 

 

 
(A) Conferência de Alma-Ata 
(B) Revolta da Vacina 
(C) Reforma Sanitária 
(D) Ações Integradas em Saúde 
(E) V Conferência Nacional de Saúde 
 
09- Sobre os Conselhos de Saúde, é incorreto afirmar que: 
 
(A) possuem constituição majoritária de profissionais de saúde 
(B) são organizados nas três esferas administrativas 
(C) possuem caráter deliberativo 
(D) renovam-se a cada 02 anos 
(E) atuam no controle da execução da política de saúde 
 
10- A Emenda Constitucional 29 (EC 29) estabeleceu que a contrapartida municipal de investimentos em 
saúde seria de: 
 
(A) mínimo de 5% do orçamento 
(B) mínimo de 12% do orçamento 
(C) mínimo de 15% do orçamento 
(D) 12% do orçamento, mais a variação do PIB Nacional  
(E) 15% do orçamento, mais a variação do PIB Nacional  
 
11. A articulação dos serviços de saúde  já existentes em uma região remete ao princípio organizativo 
do SUS da: 
 
(A) equidade 
(B) hierarquização 
(C) participação popular 
(D) regionalização  
(E) universalidade  
 
12- Considerando a hierarquização proposta no SUS e os graus de complexidade dos serviços de 
saúde, um exemplo de serviço de saúde enquadrado no nível terciário de complexidade seria: 
 
(A) um hospital regional 
(B) uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 
(C) um hospital geral, tipo Santa Casa 
(D) um ambulatório de especialidades médicas  
(E) um pronto-socorro 
 
12 – QUESTÃO ANULADA 
 
13- A RRAS 07, Rede Regional de Atenção à Saúde 07, a qual está inserido o município de Mongaguá, é 
formada pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRSs): 
 
(A) IV - Santos e XVI - Sorocaba 
(B) IV - Baixada Santista e XVII - Taubaté 
(C) XII - Registro e XVII - Taubaté 
(D) IV - Baixada Santista e XII - Registro 
(E) IV - Santos e XVII - Taubaté 
 
14- São municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde IV, DRS IV da Baixada Santista: 
 
(A) Santos, Registro, Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, Cubatão, Bertioga 
(B) Santos, São Vicente, Registro, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, Cubatão, Bertioga 
(C) Santos, São Vicente, Praia Grande, Registro, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, Cubatão, Bertioga 
(D) Santos, São Vicente, Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, Registro, Guarujá, Cubatão, Bertioga 
(E) Santos, São Vicente, Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, Cubatão, Bertioga 
 
15- Os indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) são: 
 
(A) longevidade, demografia, renda 
(B) longevidade, educação, segurança 
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(C) longevidade, educação, renda 
(D) educação, renda, segurança 
(E) educação, renda, demografia 
 
16. Sobre a Atenção Primária à Saúde, ao constituir-se como Porta de Entrada no SUS, é incorreto 
afirmar que: 
 
(A) permite o referenciamento direto aos serviços terciários em saúde 
(B) permite estabelecer o vínculo entre a equipe de assistência à saúde e comunidade 
(C) possibilita a coordenação do cuidado  
(D) possibilita a continuidade do cuidado 
(E) fortalece a integralidade enquanto princípio doutrinário do SUS  
 
17- A composição mínima de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família é formada por: 
 
(A) médico generalista e/ou especialista em SF/enfermeiro generalista e/ou especialista em SF/agente de 
combate a endemias/agente comunitário de saúde 
(B) médico pediatra/enfermeiro generalista e/ou especialista em SF/auxiliar ou técnico de 
enfermagem/agente comunitário de saúde 
(C) médico generalista e/ou especialista em SF/enfermeiro especialista em obstetrícia/auxiliar ou técnico 
de enfermagem/agente comunitário de saúde  
(D) médico generalista e/ou especialista em SF/enfermeiro generalista e/ou especialista em SF/auxiliar 
ou técnico de enfermagem/agente comunitário de saúde 
(E) médico generalista e/ou especialista em SF/enfermeiro generalista e/ou especialista em SF/auxiliar 
ou técnico de enfermagem/agente de combate a endemias  
 
18- Sobre a equipe de Estratégia de Saúde da Família (eESF), é incorreto afirmar que: 
 
(A) deve objetivar o cadastramento de 100% da população adscrita 
(B) um máximo de 750 pessoas são referenciadas a um ACS 
(C)  3000 pessoas em média ficam sob a responsabilidade de assistência por uma eESF 
(D) cada equipe é composta por no mínimo 12 ACS 
(E) o grau de vulnerabilidade do território não influencia a forma de atuação da Eesf 
 
18 – QUESTÃO ANULADA 
  
19- São princípios do SUS que norteiam a operacionalização da Atenção Básica (AB): 
 
(A) universalidade, participação social, equidade 
(B) universalidade, integralidade, participação social 
(C) universalidade, integralidade, equidade 
(D) integralidade, regionalização, equidade 
(E) integralidade, participação social, regionalização 
 
20- São consideradas Situações de Riscos, as quais poderão se defrontar os ACS durante as Visitas 
Domiciliares, exceto:: 
 
(A) crianças com frequências escolares regulares 
(B) pessoas em situações de violência 
(C) recém-nascidos com peso menor que 2,5kg 
(D) gestantes sem pré-natal 
(E) acamados 
 
21- Como parte do processo de trabalho dos ACSs, através das Visitas Domiciliares é possível, exceto: 
 
(A) conhecer os principais problemas de saúde dos moradores daquela residência 
(B) recomendar a prática da automedicação 
(C) identificar famílias que necessitam de acompanhamento mais frequente ou especial 
(D) orientar quanto ao uso de medicamentos 
(E) registrar as atividades e dados relevantes para abastecimento dos sistemas nacionais de informação 
 
22- São elementos que compõem o processo de comunicação: 
 
(A) emissor, ruído, feedback, receptor 
(B) emissor, mensagem, feedback, receptor 
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(C) emissor, mensagem, ruído, receptor 
(D) emissor, mensagem, canal, receptor 
(E) emissor e receptor 
 
23- Sobre os benefícios em dar feedback dentro do processo de comunicação, é incorreto afirmar que: 
 
(A) reduz-se a incerteza 
(B) enfraquece-se as relações 
(C) resolve-se problemas 
(D) melhora-se a qualidade do trabalho 
(E) cria-se clima de confiança 
 
24- Os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidos por cada sociedade constituem a definição 
de: 
 
(A) ética 
(B) feedback 
(C) dilema 
(D) moral 
(E) cultura 
 
25- São princípios da ética profissional no ambiente de trabalho, exceto: 
 
(A) responsabilidade na execução das tarefas 
(B) iniciativa em buscar soluções 
(C) trabalhar sem objetivos de alcançar resultados 
(D) atualizar-se constantemente e continuamente 
(E) ambição na busca do crescimento profissional e pessoal 
 
26- O termo Empatia significa: 
 
(A) capacidade de se comprometer com o outro 
(B) capacidade de se recuperar das adversidades 
(C) expressar com atos e palavras o verdadeiro sentimento 
(D) não julgar as pessoas pelo que sentem, falam, pensam ou fazem 
(E) capacidade de se colocar no lugar do outro 
 
27- Durante a entrevista em uma Visita Domiciliar, o ACS deverá demonstrar, exceto: 
 
(A) indiferença 
(B) disponibilidade 
(C) coerência 
(D) aceitação incondicional 
(E) empatia 
 
28- O termo Resiliência significa: 
 
(A) capacidade de se comprometer com o outro 
(B) capacidade de se recuperar das adversidades 
(C) expressar com atos e palavras o verdadeiro sentimento 
(D) não julgar as pessoas pelo que sentem, falam, pensam ou fazem 
(E) capacidade de se colocar no lugar do outro 
 
29- São objetivos específicos da adoção da Territorialização em Saúde, exceto: 
 
(A) reconhecer a área de abrangência 
(B) mapear áreas de atuação que transcendam a microárea de atuação 
(C) identificar acessibilidades e barreiras 
(D) conhecer infraestrutura e recursos sociais da área 
(E) identificar perfis demográfico, epidemiológico, socioeconômico e ambiental 
 
30- Sobre o exame preventivo Papanicolau, é incorreto afirmar que: 
 
(A) deve ser realizado em toda mulher acima de 15 anos   
(B) na faixa etária recomendada, deve ser realizado anualmente 
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(C) deve ser realizado com 48 horas de abstinência sexual 
(D) medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais devem ser suspensos em 48 horas antes da 
coleta 
(E) não deve ser realizado quando a mulher estiver menstruada 

 

 

 

Mongaguá, 17 de agosto de 2022. 
 
 


