UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO 2021
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

SAÚDE COLETIVA
INSTRUÇÕES
•

Verifique se este Caderno corresponde ao Programa de Residência ao qual você se candidatou e se ele
contém trinta questões objetivas (questões de 01 a 30) e duas questões dissertativas (questões 31 e 32).
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.

•

Você dispõe de quatro horas (4h) para realizar a prova, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da
folha de respostas das questões objetivas e à transcrição das questões dissertativas.

•

Para cada questão objetiva, existe apenas uma alternativa correta.

•

Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o
documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (
) na folha de
respostas.

•

Não assine nem coloque seu nome na Folha de Respostas Dissertativas. Assine no campo específico para
tal fim (parte destacável do rodapé da página), atendendo, conforme Edital, ao procedimento de
desidentificação das questões dissertativas.

•

Qualquer identificação do candidato na Folha de Respostas Dissertativas, fora do espaço destacável, como
o registro de nome ou do número de inscrição, implicará a anulação da resposta às questões dissertativas.

•

Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar as respostas das questões objetivas na folha
de respostas e para responder as questões dissertativas na Folha de Respostas Dissertativas.

•

Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, revistas,
folhetos, impressos de qualquer natureza ou anotações; nem será permitido o uso de telefone celular,
transmissor/receptor de mensagem ou quaisquer equipamentos eletrônicos.

•

Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova
ao mesmo tempo.

•

O candidato somente poderá se retirar da sala uma hora (1h) após seu início. Se quiser levar o Caderno de
Questões, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início.
O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.

•

Os candidatos terão direito de permanecer na sala até que o último candidato conclua a prova, desde que
permaneçam em silêncio.

•

As folhas de respostas são a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-as ao fiscal da sala, sob pena de
exclusão do Concurso.

Nome do(a) candidato(a)

Número de inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

01. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, em relação às Residências
em Área Profissional e Multiprofissional.
( ) A Lei 11.129/2005 institui a Residência em
Área Profissional e Multiprofissional em
Saúde e a define como modalidade de
ensino de pós-graduação stricto sensu.
( ) A Residência em Área Profissional e
Multiprofissional em Saúde é uma
modalidade de formação, voltada para a
educação em serviço e destinada às
categorias profissionais que integram a
área de saúde, incluindo a médica, além de
Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação
Física,
Enfermagem,
Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina
Veterinária,
Nutrição,
Odontologia,
Psicologia, Serviço Social e Terapia
Ocupacional.
( ) A Residência é um programa de
cooperação intersetorial que favorece a
inserção
qualificada
dos
jovens
profissionais da saúde no mercado de
trabalho, particularmente em áreas
prioritárias do Sistema Único de Saúde. Os
residentes recebem Bolsa de Educação
pelo Trabalho, em valor isonômico à Bolsa
de Residência Médica, com valor bruto
mensal atual de R$ 3.330,43 e executam
carga horária de 60 horas semanais, em
regime de dedicação exclusiva.
( ) O modelo de ensino em serviço orienta-se
por princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde, a partir das realidades locais e
regionais, que atendam às necessidades
socioepidemiológicas
da
população
brasileira.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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02. Considere as afirmações abaixo, sobre a
Política de Promoção de Equidade em Saúde,
levando em conta a promoção da equidade
como um desafio para a gestão e para o
cuidado em saúde no SUS.
I - No campo da saúde coletiva, as condições
de desigualdade persistentes, embora
sujeitas à mudança, são chamadas de
iniquidades.
II - Para combater as iniquidades, o Ministério
da Saúde e as demais esferas de gestão do
SUS vêm implementando políticas de
promoção da equidade, com o objetivo de
diminuir as vulnerabilidades a que certos
grupos populacionais estão mais expostos,
e que resultam de determinantes sociais
da saúde como os níveis de escolaridade e
de renda, as condições de habitação, o
acesso à água e ao saneamento, a
segurança alimentar e nutricional, a
participação da política local, os conflitos
interculturais e os preconceitos com o
racismo, a homofobia e o machismo.
III- Na prática, as políticas de promoção de
equidade
em
saúde
configuram
dispositivos políticos, pois o acesso ao
sistema de saúde é igualitário e universal,
o que garante a todas as populações,
mesmo as mais vulnerabilizadas, um
acesso resolutivo, em tempo oportuno e
com qualidade, às ações e serviços de
saúde.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

V – F – V – F.
V – F – F – V.
V – V – F – F.
F – V – V – F.
F – F – V – V.
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03. Considere as afirmações abaixo, sobre a
Atenção Básica.
I - É organizada, executada e gerenciada
pelas comissões intergestoras bipartites e
programada
de
acordo
com
as
necessidades e as demandas do território,
considerando os determinantes e os
condicionantes de saúde, e proibindo a
exclusão por qualquer motivo.
II - É o conjunto de ações de saúde
individuais, familiares e coletivas que
envolvem promoção, prevenção, proteção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação,
redução de danos, cuidados paliativos e
vigilância em saúde, desenvolvida por
meio de práticas de cuidado integrado e
gestão qualificada, realizada com equipe
multiprofissional e dirigida à população em
território definido, sobre as quais as
equipes
assumem
responsabilidade
sanitária.
III- É a principal porta de entrada e centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde,
coordenadora do cuidado e ordenadora
das ações e serviços disponibilizados na
rede.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

04. Considere as recomendações abaixo, para a
garantia da coordenação do cuidado, da
ampliação do acesso e da resolutividade das
equipes que atuam na Atenção Básica.
I - População adscrita por equipe de Atenção
Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF)
de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada
dentro do seu território, o que garante
princípios e diretrizes da Atenção Básica.
Podem
existir,
além
dessa
faixa
populacional, outros arranjos de adscrição,
conforme vulnerabilidades, riscos e
dinâmica comunitária.
II - Duas equipes por UBS (Atenção Básica ou
Saúde da Família), capazes de atingir seu
potencial resolutivo.
III- Uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou
de Atenção Básica (eAB) é responsável por
toda população, em municípios ou
territórios com menos de 3.500 habitantes.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.
........ refere-se à taxa de manifestação de uma determinada doença. Utiliza-se para medir a taxa de
ocorrência de uma doença em um determinado período, lidando com o número de novos casos
diagnosticados em uma população, durante um período específico. Além disso, fornece informações
sobre o risco de as pessoas serem acometidas pela doença e é muito importante no estudo de suas
causas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Epidemia
Incidência
Prevalência
Proporção populacional
Risco relativo
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06. Considere os objetivos da vigilância epidemiológica da COVID-19, descritos abaixo.
I - Identificar precocemente a ocorrência de casos da COVID-19 e estabelecer critérios para a
notificação e o registro de casos suspeitos em serviços de saúde, públicos e privados.
II - Monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade por COVID-19, além de monitorar as
características clínicas e epidemiológicas do vírus SARS-CoV-2.
III- Estabelecer as medidas de prevenção e controle e realizar a comunicação oportuna e transparente
da situação epidemiológica no Brasil.
Quais estão corretos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

07. Considere o gráfico extraído do boletim epidemiológico do RS referente à COVID-19 e, a seguir,
assinale a alternativa correta.
Incidência cumulativa por 100.000 habitantes de hospitalizações, internações em UTI e óbitos por
SRAG, confirmados para Covid -19, segundo faixa etária, 2020, RS.

(A) A faixa etária de 0 a 9 anos apresentou as menores incidências de hospitalizações e óbitos por
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), confirmada para COVID-19.
(B) A maior incidência de internação em UTI ocorreu na faixa etária entre 70 e 79 anos.
(C) A letalidade por SRAG, confirmada para COVID-19, na faixa etária acima dos 80 anos, é a única
que supera a incidência de internações em UTI.
(D) A maior incidência de hospitalização por COVID-19 deu-se entre 70 e 79 anos.
(E) A baixa preocupação dos jovens entre 20 e 29 anos com a pandemia justifica-se pela menor
letalidade por SRAG, confirmada para COVID-19.
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08. É importante analisar o conceito de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da
população estão relacionados com sua situação de saúde.
Assim, os fatores sociais, econômicos, culturais, etnicorraciais, psicológicos e comportamentais que
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são entendidos como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

agravos decorrentes do estilo de vida.
análises de situações de saúde.
contextos epidemiológicos.
determinantes sociais em saúde.
processos de saúde e doença.

09. Considere as afirmações abaixo, sobre as Redes de Atenção à Saúde.
I - As Redes de Atenção à Saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde,
vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e
interdependente, o que permite ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população,
coordenada pela atenção primária à saúde prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo
certo, com a qualidade certa, de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e
econômicas por essa população.
II - Uma análise dos sistemas de atenção à saúde, feita numa perspectiva internacional, mostra que
eles são dominados pelos sistemas fragmentados, que são voltados para atenção às condições
agudas e às agudizações de condições crônicas, o que, por consequência, resulta na incapacidade
de prestar uma atenção contínua à população. Não há evidências de que as Redes de Atenção à
Saúde podem melhorar a qualidade clínica, os resultados sanitários, a satisfação dos usuários, e
reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde.
III- As Redes de Atenção à Saúde constituem-se de três elementos: a população, a estrutura
operacional e o modelo de atenção à saúde.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

10. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as alternativas que correspondem aos objetivos da Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra.
( ) Garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular nas
regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços de saúde.
( ) Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as
interseções com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente
dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social.
( ) Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da exclusão do quesito
cor, em todos os instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os
conveniados ou contratados pelo SUS, para evitar o racismo institucional.
( ) Definir e pactuar, com as três esferas de governo, indicadores e metas para a promoção da
equidade etnicorracial na saúde, além de incluir as demandas específicas da população negra nos
processos de regulação do sistema de saúde suplementar.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V – F.
V – V – F – V.
V – V – F – F.
F – V – F – V.
F – F – V – F.
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11. Considere as afirmações abaixo, em relação
aos determinantes sociais de saúde.
I - As iniquidades em saúde são causadas
pelas condições sociais em que as pessoas
nascem, crescem, vivem, trabalham e
envelhecem, as quais recebem a
denominação de determinantes sociais da
saúde.
II - A boa saúde exige a existência de um
sistema de saúde universal, abrangente,
equitativo, efetivo, ágil, acessível e de boa
qualidade.
Também
depende
do
envolvimento com outros setores, já que
ações políticas coordenadas e intersetoriais
são comprovadamente eficazes.
III- Dar a cada criança e sua família o melhor
começo possível na vida, inclusive (e
principalmente) em termos educacionais, é
fundamental para reduzir as desigualdades
em saúde em todo seu curso da vida, pois
indivíduos com pouca escolaridade e
carentes de competências e habilidades
específicas para o trabalho estão à
margem
da
sociedade
e
têm
oportunidades de vida reduzidas.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

12. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, sobre as políticas e
programas de saúde no Brasil, relacionadas
com o combate da tuberculose e com as ações
de enfrentamento para esse grave problema
de saúde pública.
( ) A tuberculose é uma doença de
transmissão aérea, que ocorre a partir da
inalação de aerossóis contendo bacilos
oriundos das vias aéreas das pessoas com
tuberculose ativa.
( ) Todos
os
casos
de
coinfecção
tuberculose/HIV devem ser notificados,
devido à alta taxa de mortalidade pela
coinfecção, embora no Brasil a tuberculose
não exija notificação compulsória.
( ) A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV
deve ser dispensada para todos os
usuários com tuberculose que sejam
bacilíferos.
( ) O tratamento diretamente observado é
realizado, no Brasil, somente nos centros
de referência, estando habilitado para a
realização desse tratamento médicos,
enfermeiros e assistentes sociais.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – V.
V – V – F – V.
V – F – F – F.
F – F – V – F.
F – F – V – V.
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13. Sobre
as
Práticas
Integrativas
e
Complementares em Saúde, considere as
afirmações abaixo.
I - A dança circular/biodança consta na lista
de
procedimentos
da
produção
ambulatorial do SUS.
II - A Ayurveda é uma abordagem terapêutica
de origem indiana, segundo a qual o corpo
humano é composto por cinco elementos
– éter, ar, fogo, água e terra –, os quais
compõem o organismo, os estados
energéticos
e
emocionais
e,
em
desequilíbrio,
podem
induzir
ao
surgimento de doenças.
III- O Sistema RedesFito é um dos
componentes do Sistema Nacional das
Redes de Inovação em Medicamentos da
Biodiversidade, criado para organizar a
produção de fitoterápicos e controlar a
distribuição no SUS para as unidades
básicas de saúde.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.
14. Considere a definição abaixo.
Tecnologia de intervenção em saúde que faz
parte dos recursos terapêuticos da medicina
tradicional chinesa e estimula pontos
espalhados por todo o corpo, ao longo dos
meridianos, por meio da inserção de finas
agulhas filiformes metálicas, visando à
promoção, à manutenção e à recuperação da
saúde, bem como à prevenção de agravos e
doenças.
A definição apresentada acima corresponde a
que prática?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ayurveda.
Acunpuntura.
Pranayama.
Chi gong.
Iridologia.
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15. O Programa Saúde na Hora foi lançado pela
Secretaria de Atenção Primária à Saúde do
Ministério da Saúde, em 2019.
Sobre esse programa, considere as afirmações
abaixo.
I - Busca ampliar o acesso aos serviços
Atenção Primária à Saúde, por meio
funcionamento das Unidades Básicas
Saúde (UBS) ou Unidades de Saúde
Família (USF) em horário estendido.

de
do
de
da

II - Institui a obrigatoriedade de farmacêutico
nos serviços de Atenção Primária, com
funcionamento de 60 horas.
III- Visa diminuir filas em unidades de pronto
atendimento e emergências hospitalares.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

16. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
seguintes afirmações sobre a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS).
( ) O Programa de Qualificação de Operadoras
é uma inciativa desenvolvida pela ANS
para avaliação do desempenho das
operadoras de planos de saúde.
( ) A ANS disponibiliza taxas de partos
cesáreos por operadora de plano de saúde.
( ) A ANS disponibiliza o índice geral de
reclamações, que tem como principal
finalidade apresentar um termômetro do
comportamento das operadoras do setor
no atendimento aos problemas apontados
pelos beneficiários.
( ) A ANS disponibiliza a média
permanência
por
Autorização
Internação Hospitalar.

de
de

A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – F – V.
V – V – V – V.
V – F – F – F.
F – F – V – F.
F – F – F – V.
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17. Como parte da política de transparência e com
a finalidade institucional de promover a defesa
do
interesse
público
na
assistência
suplementar à saúde, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) disponibiliza a
ferramenta ANS Tabnet.
Considere as afirmações abaixo, sobre as
informações disponíveis para tabulação nesse
sistema.
I - O sistema disponibiliza a taxa de cobertura
de planos de saúde por Unidades
Federativas.
II - O sistema não permite consulta do
quantitativo
de
atendimentos
de
beneficiários no SUS, tendo em vista que o
SUS é universal.
III- O sistema não disponibiliza receitas e
despesas das operadoras, apesar de
apresentá-las com registro ativo e razão
social.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

18. Considere as seguintes afirmações em relação
ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES) e ao Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunizações.
I - O código do CNES é a identificação
nacional dos estabelecimentos de saúde,
objetivando identificar univocamente uma
instituição.
II - O Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunizações possibilita o
controle do estoque de imunobiológicos,
necessário aos administradores que têm a
incumbência de programar sua aquisição e
distribuição.
III- O Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunizações possibilita o
acompanhamento de cobertura vacinal por
Unidades da Federação.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

19. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações sobre as políticas de saúde, frente
ao cenário de adoecimento nacional, relacionadas à saúde da mulher.
( ) A infecção genital por Papilomavírus Humano (HPV) é muito frequente e, na maioria das vezes,
não causa doença.
( ) O câncer do colo do útero é causado principalmente pelo Papilomavírus Humano (tipos
oncogênicos).
( ) O exame Papanicolau, utilizado para a detecção de lesões precursoras do câncer do colo do útero,
é um procedimento hospitalar.
( ) A vacina do HPV, implementada no calendário vacinal, está disponível na rede pública de saúde
para meninas e meninos.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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V – F – F – F.
V – V – F – V.
V – V – V – F.
F – F – V – F.
F – F – V – V.
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20. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações
abaixo,
relacionadas
ao
financiamento na saúde.
( ) A Constituição Federal de 1988 determina
que as três esferas de governo – federal,
estadual e municipal – financiem o Sistema
Único de Saúde (SUS), gerando receita
necessária para custear as despesas com
ações e serviços públicos de saúde.
( ) A Lei Complementar n° 141, de 13 de
janeiro de 2012, estabelece que a União
aplicará, anualmente, em ações e serviços
públicos
de
saúde,
o
montante
correspondente ao valor empenhado no
exercício financeiro anterior, acrescido de,
no mínimo, o percentual correspondente à
variação nominal do Produto Interno Bruto
(PIB), ocorrida no ano anterior ao da lei
orçamentária anual.
( ) O portal da transparência do Governo
Federal, no que tange à saúde,
disponibiliza o orçamento atualizado e o
total de despesas executadas anualmente.
( ) A subárea, entre aquelas associadas à
saúde, que mais recebe recursos é a de
suporte profilático e terapêutico, conforme o
portal da transparência do Governo Federal.

21. Considere as afirmações abaixo, em relação ao
enfrentamento da Doença por Coronavírus
(Covid-19) no Brasil.
I - O Ministério da Saúde divulga boletins e
informes epidemiológicos específicos da
população indígena, visando apresentar os
números disponíveis sobre a Covid-19 na
população
indígena
atendida
pelo
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
e também propiciar uma interpretação da
situação epidemiológica por Distrito
Sanitário Especial Indígena.
II - A rede pública de saúde teve sua estrutura
de assistência intensiva ampliada com
novos ventiladores pulmonares.
III- Leitos de UTI para o tratamento exclusivo
de paciente com Covid-19 foram
habilitados na rede hospitalar.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – V – V.
F – F – V – F.
V – F – F – F.
V – V – V – F.
F – F – F – V.

22. Em relação às recomendações de cuidados com as gestantes, visando à prevenção da transmissão
vertical de infecções e suas sequelas, considere as seguintes afirmações.
I - As gestantes com HIV que apresentem imunossupressão grave e/ou outras coinfecções devem
ser acompanhadas em serviços especializados.
II - As gestantes constituem grupo prioritário na vacinação contra o vírus Zika, visando prevenir a
microcefalia.
III- A gestante, após a confirmação da infecção pelo HIV, deve realizar o teste de carga viral do HIV
e o início da medicação em até 90 dias, que é considerado o prazo para a janela imunológica da
transmissão vertical.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
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23. A Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra é uma resposta do Ministério
da Saúde às desigualdades em saúde que
acometem essa população e o reconhecimento
de que as suas condições de vida resultam de
injustos processos sociais, culturais e
econômicos, presentes na história do País.

24. Considere as seguintes afirmações sobre a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).

Sobre esse tema, considere as afirmações
abaixo.

I - A ANVISA proíbe o uso e a importação de
produto derivado de Cannabis para
tratamento de saúde por pessoa física,
para uso próprio, mesmo com prescrição
de profissional legalmente habilitado,
devido à falta de evidência científica.

I - A Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra define que o racismo
institucional constitui-se na produção
sistemática da segregação etnicorracial,
nos processos institucionais, manifestado
por meio de normas, práticas e
comportamentos discriminatórios adotados
no cotidiano de trabalho, resultantes de
ignorância, falta de atenção, preconceitos
ou estereótipos racistas.

II - A venda de medicamentos de tarja
amarela, isentos de prescrição, será
proibida, devido a estudos recentes que
evidenciaram a capacidade de gerar
sequelas de muitos medicamentos isentos
de prescrição. Conforme a Resolução RDC
n° 98/2016, com prazo até dezembro/2021
para entrar em vigor, toda a medicação de
tarja amarela necessitará de prescrição
médica, farmacêutica, odontológica ou de
enfermeiro.

II - A política reconhece que as mulheres
negras grávidas morrem mais de causas
maternas que as brancas; e que as
crianças negras morrem mais por doenças
infecciosas e desnutrição que as brancas.
III- A
política
reconhece
que,
comparativamente às mães negras, um
percentual muito expressivo de mães
brancas realizam sete ou mais consultas
durante o pré-natal.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

III- O Certificado Internacional de Vacinação é
o documento expedido gratuitamente pela
ANVISA que comprova a vacinação contra
doenças para fins de viagens ao exterior.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

25. Considere as doenças ou agravos abaixo.
I - Acidente
por
animal
botulismo e febre amarela.

peçonhento,

II - HIV, hepatites virais e diabetes mellitus.
III- Leishmaniose tegumentar americana,
hipertensão arterial e hanseníase.
Quais são de notificação compulsória no país?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

UFRGS – RIS/2021 – SAÚDE COLETIVA

26. Em 2010, o Ministério da Saúde apresenta a
Política Nacional de Saúde Integral de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBT) para ser implementada no
Sistema Único de Saúde (SUS). A Política
documenta avanços históricos, mas também
reconhece fragilidades e necessidade de
enfrentar toda discriminação e exclusão social
para defesa do direito à saúde.
Em relação a essa temática, assinale com V
(verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.
( ) A política aponta que a discriminação por
orientação sexual e por identidade de
gênero incide na determinação social da
saúde, no processo de sofrimento e
adoecimento decorrente do preconceito e
do estigma social reservado a lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais.
( ) A política proíbe o uso indiscriminado e
sem orientação de hormônios femininos e
silicone industrial por transexuais e
travestis, devido ao reconhecimento de
desfechos resultantes dessas práticas,
como ocorrência de acidente vascular
cerebral, flebites, infarto do miocárdio
entre outros agravos, resultando em
mortes ou sequelas importantes.
( ) A política apresenta outras questões para
além da assistência à saúde como a união
civil, o reconhecimento das famílias
homoparentais, a redução da violência, a
garantia
dos
direitos
sexuais
e
reprodutivos, entre outras situações de
desigualdades de direitos.
( ) A política reconhece que, apesar do amplo
acesso ao exame preventivo do câncer de
colo de útero entre lésbicas e mulheres
bissexuais, configurando cobertura acima
de 70%, existe discriminação no
atendimento dessas mulheres nos serviços
de saúde.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – V – F.
V – F – V – V.
F – V – F – V.
V – F – V – F.
F – V – F – F.
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27. Considere a descrição abaixo.
Pressupõe a continuidade da relação de
cuidado, com construção de vínculo e
responsabilização
entre
profissionais
e
usuários ao longo do tempo e de modo
permanente e consistente, acompanhando os
efeitos das intervenções em saúde e de outros
elementos na vida das pessoas, evitando a
perda de referências e diminuindo os riscos de
iatrogenia
que
são
decorrentes
do
desconhecimento das histórias de vida e da
falta de coordenação do cuidado.
A descrição acima refere-se a qual diretriz da
Política Nacional de Atenção Básica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Longitudinalidade do cuidado.
Cuidado centrado na pessoa.
Resolutividade.
Coordenação do cuidado.
Hierarquização da rede.

28. O SUS opera e/ou disponibiliza um conjunto de
sistemas de informações estratégicas para que
os gestores avaliem e fundamentem o
planejamento e a tomada de decisões, entre os
quais estão o Sistema de Informação
Hospitalar e o Sistema de Informação de
Nascidos Vivos.
Considere as seguintes afirmações em relação
a esses sistemas.
I - O Sistema de Informação Hospitalar
disponibiliza informações sobre média de
permanência por grupo de procedimentos.
II - O Sistema de Informação Hospitalar
permite
consulta
de
informações
estratificadas por atendimentos eletivos e
de urgência, além de outras formas de
caráter de atendimento.
III- O Sistema de Informação de Nascidos
Vivos permite consulta sobre internações
hospitalares por tipos de parto, vaginal e
cesário, e as respectivas informações
sobre média de permanência e média de
custos dessas internações.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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29. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações em relação às pesquisas em saúde
coletiva.
( ) O cálculo amostral, na pesquisa etnográfica, deve considerar a diversidade dos sujeitos.
( ) A observação participante consiste em uma técnica de coleta de dados da pesquisa quantitativa,
muito criticada pela baixa capacidade de generalização dos resultados.
( ) Todas as pesquisas quantitativas transversais necessitam de cálculo amostral para evidenciar a
representatividade da população.
( ) Algumas pesquisas quantitativas utilizam amostras de conveniência.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – V – F.
V – V – F – V.
F – F – F – V.
V – F – V – F.
V – V – V – F.

30. Considere a descrição abaixo.
Estudo epidemiológico observacional em que um grupo de indivíduos, definido a partir de suas
características pessoais, é estratificado conforme a classificação da exposição e acompanhado, ao
longo do tempo, para verificar a incidência de uma enfermidade específica (ou um desfecho).
A descrição acima caracteriza qual dos seguintes tipos de estudos epidemiológicos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ecológico.
Ensaio clínico.
Longitudinal transversal.
Coorte.
Caso-controle.

Instrução: As questões 31 e 32 são de caráter dissertativo e devem ser respondidas a partir das situações
apresentadas abaixo.
O texto final de cada uma de suas respostas deve
- ter extensão mínima de 15 linhas (aquém disso, sua resposta não será avaliada) e máxima de 30
linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços
descontados do cômputo total de linhas;
- ser escrito com caneta esferográfica azul ou preta, em letra legível, de tamanho regular, na Folha
de Respostas Definitiva (você pode utilizar o espaço destinado para rascunho, se assim o desejar, ou
transcrever diretamente suas respostas para a folha definitiva).
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Situação 1
O relatório Global da Organização Mundial de Saúde sobre a tuberculose (TB), divulgado em 14 de
outubro de 2020, mostra que o acesso aos serviços de saúde continua a ser um desafio, principalmente
em tempos de pandemia de Covid-19, sinalizando que as metas globais de prevenção e tratamento
pactuadas na ONU (em 2018) serão perdidas se não houver ações e investimentos urgentes.
Em 2019, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas morreram devido à tuberculose, doença infecciosa
que mais matou em todo o mundo e cerca de 10 milhões de pessoas desenvolveram a doença naquele
ano; porém cerca de 3 milhões não foram diagnosticadas ou não foram oficialmente notificadas às
autoridades nacionais, de acordo com a OMS. A situação é ainda mais preocupante para pessoas com
tuberculose resistente a medicamentos.
A OMS estimou que cerca de 465 mil pessoas foram recentemente diagnosticadas com TB resistente
aos medicamentos em 2019 e, destas, mais de 60% não conseguiram obter acesso ao tratamento.
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31. Considerando que os problemas acima apresentados também ocorrem no Brasil e que diagnóstico e
tratamento estão disponíveis gratuitamente pelo sistema público de saúde, disserte sobre ações
possíveis na saúde e ações intersetoriais para o enfrentamento das questões apresentadas no contexto
do Brasil.
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30.
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Situação 2
Em novembro de 2020, estimativas do Ministério da Saúde apontaram que no Brasil havia mais de 40
amputações de membros inferiores por dia, decorrentes de complicações do diabetes mellitus. Esses
dados referem-se à soma de 10.546 amputações realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) entre
janeiro e agosto de 2020, ao custo de R$ 12,3 milhões.
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32. Considerando que os fatores de risco, os sinais e os sintomas do diabetes são conhecidos, que as
medidas de prevenção são possíveis e que a rede de saúde oferta tratamento gratuito, disserte sobre
cuidados de prevenção primária e secundária que podem ser instituídos no âmbito da atenção básica,
visando evitar o diabetes e suas complicações.
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