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1- Em conformidade ao que dispõe o Decreto nº. 7508/11 que regulamenta a Lei nº 

8.080/1990, relacione itens com as afirmações a seguir. 
I. Comissões Intergestores. 

II. Rede de Atenção à Saúde. 
III. Portas de Entrada. 
IV. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 
(  ) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
(  ) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, 
com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
( ) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras 
da gestão compartilhada do SUS. 
( ) Estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento 
preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as 
posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. 

Assinale a alternativa correta. 
a) 1, 2, 3, 4 
b) 1, 2, 4, 3 
c) 3, 1, 2, 4 
d) 2, 3, 1, 4 
e) 3, 2, 1, 4 

 
2- A portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a portaria, são atribuições comuns a 
todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica: 

I. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe 
II. Participar do acolhimento dos usuários 

III. Realizar a gestão das filas de espera 
IV. Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas 

sensíveis à Atenção Básica 
V. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

UBS 
Assinale a alternativa correta 
a) I, III e IV estão corretos 
b) II, III e  V estão corretos 
c) I, II, III estão corretos 
d) II, IV, V estão corretos 
e) Todos os itens estão corretos 
 

3-  A portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. Sobre as diretrizes da 
Atenção Domiciliar descritas nesta portaria, assinale a alternativa incorreta: 
a) Ser estruturada de acordo com os princípios de ampliação e equidade do acesso, 

acolhimento, humanização e integralidade da assistência, na perspectiva da Redes de 
Atenção à Saúde. 



b) Estar incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de atenção à 
saúde. 

c) Adotar linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras baseadas nas 
necessidades do usuário, reduzindo a fragmentação da assistência e valorizando o trabalho 
em equipes multiprofissionais e interdisciplinares. 

d) Estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, do usuário, da família e 
do(s) cuidador(es). 

e) Propor práticas clínicas baseadas nas prioridades loco regionais dos profissionais e gestores. 
 
4- De acordo com a portaria nº 825, de 25 de abril de 2016, o Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD) tem como objetivos, exceto: 
a) Redução da demanda por atendimento hospitalar. 
b) Redução do período de permanência de usuários internados. 
c) Humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários.  
d) Desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais. 
e) Referenciamento se necessário de pacientes a unidade hospitalar de sua região de saúde. 

 
5-  Sobre as funções da Atenção Básica nas Redes de Atenção a Saúde, assinale a 

alternativa incorreta: 
a) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 

descentralização e capilaridade. 
b) Identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes 

tecnologias de cuidado individual e coletivo. 
c) Ofertar ações de alta densidade tecnológica, com vistas a redução de problemas agudos. 
d) Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e 

organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde. 
e) Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando 

as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde. 
 
6- A portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece diretrizes do SUS e da RAS a 

serem operacionalizados na Atenção Básica. Assinale a alternativa que não corresponde a 
uma diretriz. 

a) Territorialização 
b) Cuidado centrado na pessoa 
c) Integralidade 
d) Resolutividade 
e) Longitudinalidade do cuidado 

 
7-  A portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. A portaria sustenta que 
os Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) são formados por Equipes Multiprofissionais de 
Atenção Domiciliar (EMAD) tipo 1 ou tipo 2; e por Equipe Multiprofissional de Apoio 
(EMAP). Segundo a legislação supra citada, assinale a alternativa [profissão] que não 
pertence a composição mínima da EMAD tipo 1 e tipo 2. 
a) Médico  
b) Enfermeiro 
c) Odontólogo 
d) Assistente social 
e) Auxiliares ou técnicos de enfermagem 

 
8- Em epidemiologia, define-se incidência de um transtorno como: 

a. o número total de casos de um transtorno na população em determinado período. 
b. o número de casos por área assistida. 
c. o número de casos novos de um transtorno em determinada população. 
d. a relação entre os óbitos provocados por um transtorno e a renda média da população. 
e. a relação entre o número de casos novos e o número total de casos de uma doença. 



 
9- A utilização da epidemiologia nos serviços de saúde é fundamental para uma boa prática 

profissional, com vistas ao estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a 
orientação programática. Sobre a epidemiologia é correto afirmar que: 
a. fornece uma cesta de ferramentas específicas para a mudança organizacional. 
b. está relacionada com o planejamento orçamentário e financeiro. 
c. possibilita a participação da comunidade na gestão do SUS. 
d. está centrada nos estudos de capacidade de oferta dos serviços de saúde.  
e. permite conhecer, acompanhar e definir as causas dos problemas de saúde de uma 

população. 
 
10 - Segundo a portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, poderão ser consideradas, ainda, 
atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, 
assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento 
específico e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, 
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. 
I - aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir 
doenças e agravos; 
II - realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos 
diagnosticados de diabetes mellitus;  
III- aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar;  
IV - realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou 
soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente cobre a ferida; 
V - orientação e apoio, em domicílio, para a correta administração da medicação do paciente em 
situação de vulnerabilidade. 
Assinale a alternativa correta 

a) I, III e IV estão corretas. 
b) Somente o item V esta correto. 
c) Somente os itens III e V estão corretos. 
d) I, II, III e V estão corretos 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
 


