


||241RESMULT_005_01N731247|| CESPE | CEBRASPE – RESMULT – Aplicação: 2016

• Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada
um deles esteja vinculado, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item
CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos
os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único
documento válido para a correção da sua prova objetiva.

• Em sua prova, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação Hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados
como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser
utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA

O pronto-socorro do único hospital de determinado

município brasileiro está sempre muito cheio porque, além de

atender à população local, pacientes procedentes de outras cidades

mais próximas que fazem parte da região metropolitana do estado

também o procuram para atendimento. Os moradores locais

enfrentam esperas de mais de dez horas para serem atendidos;

muitos desistem e retornam ao seu domicílio sem atendimento.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a

seguir, no que se refere ao cumprimento dos princípios do Sistema

Único de Saúde (SUS) do Brasil.

1 Infere-se do texto que o controle social esteja sendo cumprido

de acordo com os princípios adotados pelo SUS.

2 De acordo com a situação hipotética, é correto afirmar que a

hierarquização está sendo cumprida, apesar de o

pronto-socorro estar excessivamente cheio.

3 Na situação em apreço, a integralidade não foi cumprida.

4 Embora alguns moradores locais esperem mais de dez horas

para serem atendidos, a regionalização está sendo cumprida.

Estudos recentes têm apontado uma possível associação entre a

infecção pelo vírus Zika (transmitido pela picada do Aedes aegypti)

e a ocorrência de microcefalia, o que tem representado um grave

problema de saúde pública no Brasil. Acerca desse tema, julgue os

próximos itens.

5 O diagnóstico ultrassonográfico intrauterino de microcefalia,

considerado medida de prevenção primária, é fundamental para

o planejamento da assistência que a gestante e o neonato

devem receber. 

6 A recomendação para que gestantes utilizem repelentes para

mosquitos representa uma medida de prevenção primária.

7 A remoção de criadouros de mosquitos é uma medida de

promoção da saúde.

8 O acompanhamento multiprofissional das crianças com

diagnóstico de microcefalia engloba ações de fisioterapia e de

terapia ocupacional, classificadas como ações de prevenção

secundária. 

Um integrante de uma aldeia indígena adoeceu, e uma
epidemia rapidamente avançou sobre essa aldeia. Cessada a
epidemia, dos 176 indígenas pertencentes àquela aldeia, restavam
apenas 53 vivos, dos quais 17 aparentemente não haviam sido
afetados.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

9 A taxa de mortalidade dessa doença foi maior que 50%.

10 Na situação em análise, se alguns dos indígenas se tornassem
doentes crônicos, haveria um aumento da taxa de incidência da
doença.

11 Nessa situação, a taxa de incidência da doença, representada
pelo número de afetados dividido pelo número de expostos à
doença, foi superior a 85%.

12 A taxa de letalidade, no caso em análise, é obtida por meio do
resultado da divisão do número de óbitos pelo número de
indivíduos acometidos pela doença.

Foram submetidos a audiometria e exame físico, 500
indivíduos com queixas auditivas. Dessa população, 300 tiveram
confirmação diagnóstica de hipoacusia. Os resultados obtidos
nessas avaliações estão descritos na tabela a seguir.

resultado do exame físico
otorrinolaringológico

hipoacusia

presente ausente

positivo 240 40

negativo 60 160

resultado da audiometria tonal
hipoacusia

presente ausente

positivo 270 60

negativo 30 140

Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.

13 Para o rastreamento de problemas auditivos, o mais indicado
seria o uso de testes mais sensíveis que específicos.

14 A sensibilidade é uma propriedade inerente de cada teste,
entretanto a aplicação de uma avaliação (clínica ou
laboratorial) por profissional não treinado na respectiva técnica
pode alterar essa propriedade.

15 A avaliação da validade de testes é importante para o
planejamento de programas de saúde pública; para isso,
deve-se considerar, além da sensibilidade e da especificidade,
o valor preditivo de cada teste.

16 Considerando que a prevalência de hipoacusia nessa
amostragem seja de 60%, o valor preditivo positivo da
audiometria tonal será comparativamente maior nessa amostra
do que em uma população que apresente menor prevalência de
hipoacusia.

17 A audiometria tonal é mais específica e menos sensível que o
exame físico.
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Julgue os itens subsecutivos, a respeito de estudos científicos

relativos à saúde coletiva. 

18 Situação hipotética: Uma pesquisa foi realizada, durante um

ano, em escolas públicas do Distrito Federal, com o objetivo

de avaliar a condição de saúde de crianças em idade escolar.

Foram feitos avaliação antropométrica, inquérito alimentar e

coleta de amostra de sangue de todas as crianças e, entre os

resultados, foi constatado que 12% das crianças estudadas

apresentavam anemia. Assertiva: Essa situação hipotética

exemplifica um estudo de coorte.

19 Situação hipotética: Um estudo embasado em estatísticas

populacionais, realizado em um município brasileiro entre o

ano de 2000 e 2015, constatou um aumento da mortalidade por

neoplasia maligna de pâncreas, estando esse aumento

diretamente relacionado ao incremento do consumo de bebidas

alcoólicas nessa população no referido período de tempo.

Assertiva: Nessa situação, as características metodológicas

configuram um estudo transversal.

20 Sabe-se que um estudo realizado para identificar a causa

associada a uma determinada exposição, de realização

relativamente rápida e de baixo custo é representado pelo

estudo de caso-controle. Considere como um exemplo desse

tipo de estudo a identificação em pacientes com diagnóstico de

neoplasia de pulmão, a possibilidade de haver associação com

o hábito de fumar, tendo como controle indivíduos que não têm

esse diagnóstico. Nesse caso, para realizar esse estudo, o

grupo-controle não necessita ser composto por indivíduos

sadios: os indivíduos podem possuir outras doenças, desde que

não etiologicamente ligadas à exposição que esteja sendo

investigada.

21 Situação hipotética: Para serem obtidas informações sobre a

utilidade de exames cardiológicos periódicos, trabalhadores

sadios de uma empresa de mineração foram divididos

aleatoriamente em dois grupos, sendo um deles submetido a

exames cardiológicos periódicos e o outro, não. Após alguns

anos, a incidência de infarto do miocárdio foi avaliada nos

dois grupos. Assertiva: O estudo feito pode ser classificado

como um ensaio clínico.

22 Um exemplo de estudo de coorte é um estudo de longa duração

que busque avaliar os efeitos do consumo de ômega 3, sendo,

para isso, estruturado no acompanhamento clínico de uma

população litorânea que se alimente principalmente de peixe,

em comparação com uma população interiorana cujo hábito

não inclua esse alimento.

Jorge, um paciente de cinquenta e cinco anos de idade,

procurou atendimento em uma unidade básica de saúde (UBS)

próxima à sua moradia, com relato de mal-estar geral. Ele fazia

acompanhamento no grupo de hipertensos dessa mesma UBS. No

acolhimento, a técnica de enfermagem detectou elevação da pressão

arterial desse paciente e o encaminhou para ser atendido pelo

médico da equipe, que prescreveu o anti-hipertensivo e manteve

Jorge sob observação. Após atender outros pacientes, o médico

reavaliou o hipertenso em questão e constatou normalização da

pressão arterial; sendo assim, foi agendada para a semana seguinte

uma consulta médica para investigação das causas da

descompensação pressórica.

No que concerne a esse caso clínico, julgue os itens seguintes.

23 Jorge deveria ter sido encaminhado imediatamente ao serviço

de urgência pela técnica de enfermagem, visto que o período

de espera pela avaliação médica havia exposto o paciente ao

risco de agravamento e à ocorrência de lesão em órgão-alvo;

não competindo à atenção primária o pronto atendimento.

24 A consulta para a avaliação da causa da descompensação

pressórica não poderia ter sido adiada para a semana seguinte,

pois, nesse intervalo de tempo, Jorge corria o risco de ter novo

episódio de agravamento.

25 A atenção primária à saúde utiliza tecnologia de alta

complexidade e baixa densidade. A alta complexidade está

expressa na investigação causal. No caso clínico em análise,

para identificar em quais fatores deverá intervir, visando ao

bom controle pressórico do referido paciente, a equipe

precisará investigar aspectos do hábito de vida do paciente, a

adesão ao tratamento e as condições ambientais.

Julgue os itens a seguir, com relação ao vírus Zika. 

26 O vírus Zika, que provocou a emergência da saúde pública,

trata-se de um caso de endemia nacional.

27 O vírus Zika é uma epidemia que se caracteriza pela

manifestação, em uma coletividade ou região, de um corpo de

casos que excede claramente a incidência prevista. 

28 A contaminação por Zika pode ser considerada, no contexto

das Américas, uma pandemia em andamento.

29 A transmissão autóctone do vírus Zika indica que os agentes

responsáveis são os mosquitos Aedes.
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A fosfoetanolamina, conhecida como “pílula do câncer”,

recentemente causou polêmica após ser apontada como

revolucionária no tratamento de câncer. Com relação a esse assunto,

julgue os itens que se seguem.

30 A demonstração de que o tratamento com fosfoetanolamina

pode funcionar em condições ideais é um indicativo de eficácia

desse medicamento. 

31 Pelo fato de a fosfoetanolamina estar sendo usada por mais de

uma década, não há necessidade de se conduzir estudos

adicionais, sendo suficientes os estudos realizados in vitro e

em ratos.

32 O estudo mais indicado para comprovar a eficácia e segurança

de um medicamento é o estudo de acurácia. 

33 No caso da “pílula do câncer”, recomenda-se a realização de

ensaio clínico randomizado, que possui alta credibilidade como

produtor de evidências. 

34 Caso uma substância não tenha passado oficialmente por

etapas de pesquisa exigidas pela legislação, o ponto de partida

deverá ser o uso de série de casos, por ter baixo custo e ser de

rápida realização. 

Julgue os próximos itens, a respeito de avaliação e monitoramento

em saúde pública. 

35 A abordagem quantitativa envolve inquéritos e outros tipos de

estudos, além de fornecer dados para avaliação de resultados,

porém a principal desvantagem dessa abordagem é que ela não

possibilita calcular uma amostra para coleta de dados. 

36 A análise qualitativa deve ser tão rigorosa quanto a análise

quantitativa para que seja feita a avaliação da continuidade e

da revisão de um programa.

37 Monitoramento é o acompanhamento de rotina de informações

prioritárias e seus efeitos esperados.

38 Avaliação consiste em fazer julgamento de valor a respeito de

uma intervenção, serviço ou qualquer um de seus

componentes, com o objetivo de auxiliar nas tomadas de

decisão.

39 Entre as técnicas de avaliação, a abordagem qualitativa pode

fornecer informações sobre situações sociais, percepções e

motivação dos grupos e pessoas, contudo sua desvantagem

consiste na possibilidade de generalização.

Em relação às avaliações econômicas de saúde, julgue os itens

seguintes.

40 A avaliação econômica em saúde não inclui estudos de

custo-efetividade ou custo-utilidade.

41 A avaliação econômica se fundamenta em técnicas analíticas

formais para comparar diferentes alternativas de ação

propostas, e leva em consideração custos e consequências para

a saúde.

A respeito da Política Nacional de Atenção Básica, julgue os itens

subsequentes.

42 São atribuições comuns a todos os profissionais da saúde

realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de

notificação compulsória e de outros agravos e situações

de importância local.

43 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem parte

da atenção básica, mas não se constituem como serviços com

unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre

acesso para atendimento individual ou coletivo.

44 A atenção básica tem como fundamento possibilitar o acesso

universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada

preferencial da rede de atenção.

45 A atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir

com o funcionamento das redes de atenção à saúde, entre as

quais ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as

redes.

46 Compete às secretarias estaduais de saúde e ao Distrito Federal

destinar recursos municipais e distritais para compor o

financiamento tripartite da atenção básica.

Com relação à saúde no Brasil e ao Sistema Único de Saúde (SUS),

julgue os itens subsecutivos.

47 O objeto do contrato organizativo de ação pública da saúde é

a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde,

sob a responsabilidade dos entes federativos em uma região de

saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da

assistência aos usuários.

48 O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) visa o

acompanhamento das ações e dos resultados das atividades

realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF).

Por esse sistema, obtêm-se informações sobre cadastros de

famílias, condições de moradia e saneamento, situação de

saúde, produção e composição das equipes de saúde. 

49 O pacto pela vida contém como prioridade: a saúde do

trabalhador, a saúde mental e a saúde do homem.

50 O Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIASUS) foi

criado para financiar os atendimentos hospitalares e passou

a processar, além do boletim de produção ambulatorial, a

autorização de procedimento de alta complexidade.


