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PROCESSO SELETIVO PARA CANDIDATOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE 

DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA O PERÍODO 

LETIVO DE 2018-2019, REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO 

PARÁ. 

 

2
a
 Etapa Prova Objetiva 

 

OBS: 2
a
       -                                                                                            

candidato, a mão, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a utilização de qualquer tipo 

de material de consulta e a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que 

tenha solicitado condição especial, em função de deficiência que impossibilite a redação pelo próprio. 

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões de número 01 até o número 06. 

 

Texto 1 - Quais os principais objetivos da PNSIPCFA e por que ela foi criada? 
A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo da Floresta e Águas tem o objetivo de promover a 

saúde das populações do campo e da floresta por meio de ações e iniciativas que reconheçam as especificidades de 

gênero, geração, raça, etnia e orientação sexual, visando o acesso aos serviços de saúde, à redução de riscos e 

agravos decorrentes dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas e à melhoria dos indicadores de saúde e da 

qualidade de vida. Entre seus objetivos específicos se destacam: garantir o acesso aos serviços de saúde com 

resolutividade, qualidade e humanização, incluindo as ações de atenção básica, as especializadas de média e alta 

complexidade e as de urgência e de emergência, de acordo com as necessidades e demandas apontadas pelo perfil 

epidemiológico da população atendida; reduzir os acidentes e agravos relacionados aos processos de trabalho no 

campo e na floresta, particularmente o adoecimento decorrente do uso de agrotóxicos e de mercúrio, do risco do 

trabalho no campo, na floresta e águas e da exposição contínua aos raios ultravioleta; contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida das populações do campo e da floresta, incluindo articulações intersetoriais para promover a saúde, 

envolvendo ações de saneamento e meio ambiente; e reconhecer e valorizar os saberes e as práticas tradicionais de 

saúde dessas populações, respeitando suas especificidades. 

Souto K. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e Águas avança na percepção 

da saúde na ótica da determinação social [entrevista na internet]. Recife (PE): Portal DSS Nordeste; 2014 Jun 26. 

Entrevista concedida a Maira Baracho. Disponível em: http://dssbr.org/site/entrevistas/politica-nacional-de-saude-

integral-das-populacoes-do-campo-da-floresta-e-aguas-avanca-na-percepcao-da-saude-na-otica-da-determinacao-

social/ 

 

1. A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo da Floresta e Águas (PNSIPCFA) foi 

criada em 2011. 

NÃO é objetivo da PNSIPCFA: 

a. Promover a saúde da população do campo; 

b. Falar sobre os agravos de saúde decorrentes do uso de agrotóxicos; 

c. Reconhecer as especificidades de gênero, geração, raça, etnia e orientação sexual; 

d. Criar hospitais exclusivos para a população do campo, da floresta e das águas em centros urbanos; 

e. Promover articulações intersetoriais. 

 

2. Não é um exemplo de promoção de saúde. 

a. Construir microssistemas de água; 

b. Criar hortas comunitárias; 

c. Fazer tratamento de quimioterapia no hospital; 

d. Pratica de exercícios físicos; 

e. Seguir uma dieta balanceada e saudável. 

 

3. É exemplo de ação intersetorial: 

a. Trabalho de equipe entre professoras da Escola e Agentes Comunitários de Saúde na comunidade 

b. Trabalho da Equipe da Estratégia Saúde da Família Rural, 
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c. Comitê Intergestor Bipartite da Secretaria de Saúde Municipal e Estadual; 

d. O trabalho do Conselho Municipal de Saúde; 

e. O trabalho do Conselho Nacional de Saúde. 

 

4. Correlacione as colunas 

1. Promoção de Saúde 

2. Prevenção das doenças e proteção da saúde 

3. Recuperação da saúde 

I. Ações específicas voltadas para controlar os riscos e a exposição às doenças 

II. Ações que buscam atuar sobre os determinantes sociais do processo saúde-doença 

III. Ações que evitam a morte de pessoas doentes e evitam ou reduzem sequelas: atua sobre os danos, envolvendo 

diagnóstico e tratamento. 

Está correta a correlação 

a. 1 - I; 2 -  II; 3 – III 

b. 1- III; 2 – I; 3 – II 

c. 1 – I; 2 – III, 3; II 

d. 1 – II; 2 – I; 3 – III 

e. 1 – III; 2 – II; 3 – I 

 

5. Assinale verdadeiro o falso nas seguintes afirmações sobre os determinantes sociais da saúde no Oeste do 

Pará 

i. A ausência de saneamento básico impacta na qualidade de vida dos moradores do Oeste do Pará. 

ii. O uso de agrotóxicos impacta na qualidade de vida dos moradodes do Oeste do Pará. 

iii.  A baixa renda e escolaridade não tem impacto na saúde dos moradores do Oeste do Pará. 

a. V, V, F 

b. V, F, F 

c. F, V, F 

d. Todas são falsas 

e. Todas são verdadeiras 

 

6. Sobre as Equipes de Saúde da Família Ribeirinha e Fluvial é correto dizer: 

a. Só existem nos Municípios da Amazônia Legal; 

b. Não são previstas no Plano Nacional de Atenção Básica de 2017; 

c. São compostos por Agentes Comunitário de Saúde que moram perto da Unidade Básica de Saúde de referência; 

d. São específicas de regiões com acesso via fluvial que necessitam de embarcação; 

e. Não é diferente das Equipes de Saúde da Família do meio urbano. 

 

7. Sobre a forma de participação da população no Sistema Único de Saúde é correto afirmar: 

a. A participação é unicamente via eleição para munícipios, estados e governo federal; 

b. As Conferências de Saúde e o Conselho de Saúde são exemplos da forma de participação; 

c. A participação é feita em caráter consultivo; 

d. Os Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde podem ser deliberativos; 

e. As conferências de saúde ocorre anualmente. 

 

8. Assinale a única alternativa correta sobre os princípios do SUS. 

a. É composto pelos princípios de universalidade, inequidade e integridade; 

b. É composto pelos princípios da universalidade, equidade e caridade; 

c. É composto pelos princípios de universalidade, igualdade e fraternidade; 

d. É composto pelos princípios de universalidade, equidade e integralidade; 

e. É composto pelos princípios de gratuidade, equidade e integralidade. 

 

9. Em relação à da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas – 

PNSIPCFA assinale a ÚNICA alternativa correta: 

a. Foi elaborada intencionando unicamente facilitar o acesso de comunidades ribeirinhas aos serviços de saúde; 
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b. Surgiu a partir de Projeto de Lei de iniciativa popular; 

c. Foi elaborada intencionando unicamente facilitar o acesso de comunidades camponesas;  

d. Surgiu para promover equidade em saúde a comunidades do campo, da floresta e das águas, devido a dificuldade 

encontrada por certos grupos sociais para acessar ações e serviços de saúde; 

e. Foi elaborada intencionando unicamente facilitar o acesso de comunidades das periferias das grandes cidades.  

 

Leia o texto abaixo e responda as questões de número 10 e 11. 

Texto 2 - Interdisciplinaridade em saúde é tema transversal nas ações da Unidade Saúde-Escola da UFSCar 

Duas ou mais disciplinas que interagem entre si e integram seus saberes em torno de um objetivo comum. Essa é a 

definição de interdisciplinaridade que pode ser aplicada em diversas áreas como Saúde, Exatas, Humanas e 

Biológicas, além de interfaces criadas em outras esferas do conhecimento. 

Na Unidade Saúde- Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a interdisciplinaridade no 

cuidado em saúde é fundamental e traz benefícios não só para os profissionais e estagiários como também para os 

usuários atendidos e seus familiares. 

“A vida do ser humano é algo extremamente complexo; envolve o corpo, a mente, a psique e a espiritualidade. E, 

diante desta complexidade, seria ingênuo pensar que é possível cuidar das necessidades de saúde, a partir de apenas 

uma área do conhecimento”, destaca Maria Tereza Ramalho, terapeuta ocupacional da USE, reforçando a 

importância da abordagem interdisciplinar nos atendimentos e tratamentos. 

Para ela, os benefícios da interdisciplinaridade chegam a todos os envolvidos, desde a equipe de cuidados até os 

pacientes e suas famílias. “A interdisciplinaridade implica necessariamente estar com o outro e, nesse contexto, 

ambos ou todos tendem a ser transformados, alguns em maior, outros em menor grau. Na interdisciplinaridade ocorre 

a troca, o encontro, a partilha, sendo possível compartilhar conhecimentos entre os estagiários e profissionais de 

diferentes áreas, o que possibilita um atendimento mais qualificado”, garante Ramalho. 

Além disso, a terapeuta ocupacional da USE destaca que a interdisciplinaridade tem sido apontada por especialistas 

em saúde coletiva como uma das soluções para o descompasso entre a formação dos novos profissionais e as 

necessidades dos usuários do sistema de saúde.[...] 

Reportagem: Interdisciplinaridade em saúde é tema transversal nas ações da Unidade Saúde-Escola da UFSCar. 

Disponível em: http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=347786  

 

10. De acordo com o texto, assinale a ÚNICA alternativa correta sobre Interdisciplinaridade:  

a) a Interdisciplinaridade é aplicada unicamente área da saúde; 

b) a Interdisciplinaridade não contribui para a compreensão e resolução de problemas em saúde; 

c) pode ser aplicada à diversas áreas, inclusive a Saúde; 

d) não pode ser aplicada à diversas áreas, muito menos à Saúde; 

e) a Interdisciplinaridade não é aplicável a nenhuma área do conhecimento. 

 

11. De acordo com o texto, assinale a ÚNICA alternativa incorreta sobre Interdisciplinaridade:  

a) a Interdisciplinaridade é aplicável a diversas áreas do conhecimento; 

b) a Interdisciplinaridade traz benefícios não só para os profissionais; 

c) Na interdisciplinaridade ocorre troca, o encontro, a partilha, sendo possível compartilhar conhecimentos;  

d) a Interdisciplinaridade contribui para a compreensão e resolução de problemas em saúde; 

e) a Interdisciplinaridade não contribui para a compreensão e resolução de problemas em saúde. 

 

12. Assinale as alternativas que contém as palavras corretas para completar, na ordem, as lacunas do texto a 

seguir: 

Com foco na _______________ em saúde das populações do campo, da floresta e das águas e visando ao acesso com 

qualidade às ações e aos serviços de saúde e ao fortalecimento do SUS, tendo como proposta subsidiar os gestores e 

os profissionais de saúde para o redirecionamento de estratégias e práticas de cuidado, foi instituído, no âmbito do 

SUS, o Plano Operativo da PNSIPFCA, pactuado _________________ (CIT), por meio da Resolução nº 3, de 6 de 

dezembro de 2011, no qual é firmado o compromisso entre os gestores federal, estaduais, municipais e do Distrito 

Federal em implementar a ________ no País. 

Retirado de: A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas e o 

Ambiente. IN. Saúde e ambiente para as populações do campo, da floresta e das águas / Ministério da Saúde, 

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=347786


 

 
 

Universidade Federal do Oeste do Pará 
Instituto de Saúde Coletiva 

Processo Seletivo para Especialização em Saúde da Família e Comunidade 

 4 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2015, p. 12.  

a) promoção de equidade; na Comissão Intergestores Tripartite; PNSIPCFA;  

b) atenção básica; PNSIPCFA; na Comissão Intergestores Tripartite; 

c) na Comissão Intergestores Tripartite; PNSIPCFA; Resolução nº 3, de 6; 

d) Resolução nº 3, de 6; PNSIPCFA; na Comissão Intergestores Tripartite; 

e) PNSIPCFA; ações e serviços; Resolução nº 3. 

 

13. Tomando por base o texto da questão 12, assinale a alternativa correta: 

a) O foco central da PNSIPCFA é combater venda ilegal de armas; 

b) O foco central da PNSIPCFA é aprimorar a política macroeconômica e as relações internacionais no campo, nas 

florestas e nas águas; 

c) O foco central da PNSIPCFA é promover o uso racional de medicamentos; 

d) O foco central da PNSIPCFA não é a promoção de equidade em saúde; 

e) O foco central da PNSIPCFA é a promoção de equidade em saúde, especificamente, das populações do campo, 

da floresta e das águas.    

 

14. Tomando por base o texto da questão 12, assinale a alternativa incorreta: 

a) a PNSIPCFA intenciona promover e equidade em saúde às populações do campo, da floresta e das águas;    

b) a PNSIPCFA é uma política transversal; 

c) a PNSIPCFA é promovida a partir da intersetorialidade com outros programas governamentais; 

d) um dos principais atos normativos que estabelece a PNSIPCFA é a Resolução nº 3, de 6 de dezembro de 2011; 

e) na PNSIPCFA inexiste a preocupação com a promoção da equidade em saúde às populações do campo, da 

floresta e das águas.     

 

15. Assinale as alternativas que contém as palavras corretas para completar, na ordem, as lacunas do texto a 

seguir: 

Cabe ressaltar que __________ é uma política transversal e apresenta ________ cuja operacionalização requer 

planos contendo estratégias e metas sanitárias e sua execução requer desafios e compromissos de todos nós, gestores 

e sociedade civil e da articulação com outras políticas que promovam melhorias nas condições de vida e saúde dessas 

populações. Uma estratégia importante a ser considerada é o aprimoramento da gestão e das práticas de cuidado, 

além do processo de regionalização de acordo com as especificidades e necessidades locais. Outra estratégia 

__________ com outros programas governamentais, com objetivo de promover e potencializar ações e serviços de 

saúde mais efetivos para essas populações. 

 

Retirado de: A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas e o 

Ambiente. IN. Saúde e ambiente para as populações do campo, da floresta e das águas / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2015, p. 12.  

a) a PNSIPCFA; um conjunto de diretrizes; é a intersetorialidade; 

b) é a intersetorialidade; um conjunto de diretrizes; o PRONERA; 

c) a PNSIPCFA; o PRONERA; é a intersetorialidade; 

d) PNSIPCFA; ações e serviços; Resolução nº 3; 

e) Resolução nº 3; PNSIPCFA; ações e serviços. 

 

Leia o texto e responda às questões de 16 a 18 perguntas abaixo: 

Texto 3 - Sistema de Informação em Saúde 

Conceito: Como em qualquer outra atividade, no setor saúde a informação deve ser entendida como um redutor de 

incertezas, um instrumento para detectar focos prioritários, levando a um planejamento responsável e a execução de 

ações de que condicionem a realidade às transformações  necessárias. 

Planejamento é um processo de tomada de decisões que, com base na situação atual, visa a determinação de 

providências a tomar objetivando atingir uma situação futura desejada.  

A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em Saúde -SIS como um mecanismo de coleta, 

processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os 
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serviços de saúde. Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além da análise, a 

divulgação, e inclusive recomendações para a ação.   

No novo modelo de assistência à saúde, é preciso reverter a atual situação de centralização de dados, de limitação do 

uso dos mesmos, da demora com que são analisados e que retornam para o nível local, idealizando um novo sistema 

em que os dados passem a ser analisados no próprio município, gerando de forma oportuna subsídios para o 

planejamento e para as ações em saúde, bem como de ações para a melhoria da qualidade dos dados.   

Sistemas de Informação em Saúde. Disponível em :< 

http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/artigos/Sistemas_de_Informacao/SistemasInformacaoSaude.pdf

> disponível em: 17/03/2018. 

 

16. Qual o objetivo de um Sistema de Informação em Saúde? 

a. Centralizar os dados sobre a assistência à saúde; 

b. Promover a descentralização de dados, evitando a demora nas análises destes dados; 

c. Evitar que os dados sobre a saúde das pessoas sejam divulgados; 

d. Organizar, vigiar e guardar os dados sem divulgar para sociedade; 

e. Nenhumas das alternativas. 

 

17. Como deve ser entendido o conceito de Informação no setor da saúde? 

a. Como uma forma de acesso, por parte dos usuários quanto às condições de atendimento no Sistema de Saúde; 

b. Como um catalisador de dados que possam contribuir para com a melhoria da assistência à saúde da 

comunidade; 

c. Como um instrumento de análise e divulgação das transformações ocorridas nos dados que são coletados em 

cada uma das Unidades de Saúde; 

d. Como mecanismos de manter privado os dados para não realizar ações de acordo com a realidade para realizar 

as transformações  necessárias; 

e. Nenhumas das alternativas. 

 

18. Qual o processo que leva à transformação dos dados em um Sistema de Informação no setor da Saúde? 

a. Coleta, processamento, análise e transmissão da informação; 

b. Planejamento, organização, operação e avaliação dos serviços em saúde; 

c. As duas alternativas anteriores estão corretas; 

d. Realizar de modo privativo a avaliação dos serviços de saúde; 

e. Nenhuma das alternativas. 

 

Leia o texto abaixo e responda a questão de número 19. 

Texto 4 - Principais Subsistemas de Informação em Saúde. 

Além dos grandes bancos de dados gerados por atividades de outros setores (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA e etc.) e estudos amostrais realizados por 

universidades e outras instituições, o Sistema de Informação em Saúde - SIS é composto por diferentes Subsistemas, 

que produzem uma enorme quantidade de dados referentes à atividades setoriais em saúde, gerando grandes bancos 

de dados nacionais, dos quais se destacam: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE, SISTEMA 

DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIMENTO, SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE AGRAVOS SOB 

NOTIFICAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR. 

Texto adaptado de: Sistemas de Informação em Saúde. . Disponível em:< 

http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/artigos/Sistemas_de_Informacao/SistemasInformacaoSaude.pdf

> disponível em: 17/03/2018. 

19. Relacione os subsistemas de Informação com seus respectivos eventos e usos. 

Sistemas: 

1. SIM 

2. SINASC 

3. SINAN 

4. SIH 

Eventos e usos: 

I. Informação Hospitalar 

http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/artigos/Sistemas_de_Informacao/SistemasInformacaoSaude.pdf
http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/artigos/Sistemas_de_Informacao/SistemasInformacaoSaude.pdf
http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/artigos/Sistemas_de_Informacao/SistemasInformacaoSaude.pdf
http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/artigos/Sistemas_de_Informacao/SistemasInformacaoSaude.pdf
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II. Nascido vivo 

III. Óbito 

IV. Agravos sob notificação. 

V. Acompanhamento dos agravos sob notificação, surtos, epidemias, etc. 

VI. Monitoramento Da Saúde Da Criança, Vigilância a criança de risco. 

VII. Morbidade hospitalar, gestão hospitalar, custeio de atenção hospitalar.  

VIII. Estudos da mortalidade, vigilância de óbitos.  

 

Marque a alternativa que corresponde ao sistema, eventos e usos: 

a. 1 - III e VIII  

b. 2 - II e VII 

c. 3 - I e IV 

d. 4 - IV e VI 

e. 1 - IV e V 

 

Leia o texto abaixo e responda a questão de número 20 até a 25. 

Texto 5 - Estratégia Saúde da Família 
Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com 

maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade 

e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-

efetividade. Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família 

– eSF) composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família 

e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de 

enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de 

Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal. Mais informações sobre as atribuições das equipes de Saúde da Família, assim como de cada profissional, 

você encontra nos itens 4.3 e 4.4 da Política Nacional de Atenção Básica. É prevista, ainda, a implantação da 

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para a 

reorganização inicial da atenção básica com vistas à implantação gradual da ESF ou como uma forma de agregar os 

agentes comunitários a outras maneiras de organização da atenção básica. Cada equipe de Saúde da Família (eSF) 

deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando 

critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de 

vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser 

a quantidade de pessoas por equipe. Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais. As equipes de Saúde da 

Família Ribeirinhas e as Unidades Básicas de Saúde Fluviais estão direcionadas para o atendimento da população 

ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense, respectivamente. Considerando as especificidades 

locais, os municípios podem optar entre dois arranjos organizacionais para equipes de Saúde da Família, além dos 

existentes para o restante do País: I. Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR): desempenham a maior parte 

de suas funções em Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas/localizadas nas comunidades pertencentes a 

regiões à beira de rios e lagos cujo acesso se dá por meio fluvial; e II. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): 

desempenham suas funções em Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF). A implantação das equipes de Saúde da 

Família Ribeirinhas e Fluviais segue os mesmos critérios das equipes e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php em: 17/03/2018. 

 

20. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde, como os governos brasileiros definem a mesma? 

a. Como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica; 

b. Como estratégia de publicidade da atenção básica; 

c. Como estratégia de aprendizado da atenção básica; 

d. Como estratégia de discussão e politicas da atenção básica; 

e. Como estratégia de permuta entre a atenção básica e atenção secundária. 

 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php


 

 
 

Universidade Federal do Oeste do Pará 
Instituto de Saúde Coletiva 

Processo Seletivo para Especialização em Saúde da Família e Comunidade 

 7 

 

21. Para atuação da Atenção Básica no país um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe 

multiprofissional (equipe de Saúde da Família – eSF). Qual a composição mínima da eSF? 

a. Médico generalista, ou especialista em ortopedia, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro 

generalista ou especialista em obstetra; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de 

saúde; 

b. Médico generalista, ou especialista em Ginecologia (II) enfermeiro generalista ou especialista em Ginecologia; 

(III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde; 

c. Médico generalista, ou especialista em oftalmologia; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da 

Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde; 

d. Médico generalista, ou especialista em obstetrícia, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde das populações ribeirinhas; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) 

agentes comunitários de saúde; 

e. Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) 

enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e 

(IV) agentes comunitários de saúde. 

 

22. Para atuação da eSF recomenda-se um número de pessoas por equipe e deve ser considerado o grau de 

vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, 

menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. Para atuação cada equipe de Saúde da Família 

(eSF) deve ser responsável por:  

a. Máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de disponibilidade; 

b. Máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade; 

c. Máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de elegibilidade; 

d. Máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de permanência 

local; 

e. Máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios econômicos. 

 

23. Para implantação das equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais são necessários critérios: Quais 

os critérios devem ser seguidos pelas prefeituras?  

a. Seguir os mesmos critérios das equipes de Odontologia e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 

b. Seguir os mesmos critérios das equipes de Ginecologia e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 

c. Seguir os mesmos critérios das equipes ACS e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 

d. Seguir os mesmos critérios das equipes e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 

e. Seguir os mesmos critérios das equipes AIS e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

 

24. As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e as Unidades Básicas de Saúde Fluviais estão direcionadas 

para o atendimento das: 

a. População ribeirinha do Rio Tapajós e Pantanal Mato-Grossense, respectivamente; 

b. População ribeirinha do Rio Amazonas e Pantanal Sul-Mato-Grossense, respectivamente; 

c. População ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Mato-Grossense, respectivamente; 

d. População ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense, respectivamente; 

e. População ribeirinha da Rio Tapajós e Pantanal Sul-Mato-Grossense, respectivamente. 

 

25. Para implantação da Saúde da Família, devem ser consideradas as especificidades locais, por isso os 

municípios podem optar entre dois arranjos organizacionais para equipes de Saúde da Família, além dos 

existentes para o restante do País, marque a alternativa que corresponde aos arranjos. 

a. Equipes de Saúde da Família Terrestre (eSFT); e Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF); 

b. Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR); e Equipes de Saúde da Família (eSF); 

c. Equipes de Saúde da Família Terrestre (eSFT); e Equipes de Saúde da Família (eSF); 

d. Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR); e Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF); 

e. Equipes de Saúde da Família do Planalto (eSFR); e Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF). 

 

Boa Prova! 


