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CONCURSO PÚBLICO                  VESPERTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS (EDITAL 001/2012)                                        
PROVA OBJETIVA                                                                                                          NÍVEL SUPERIOR                                                                                                                        
 

CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

FISIOTERAPEUTA

 

 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – FISIOTERAPEUTA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto-base para responder às questões de 01 a 04. 
Soneto do maior amor (Vinicius de Morais) 

 
Maior amor nem mais estranho existe  
Que o meu, que não sossega a coisa amada  
E quando a sente alegre, fica triste  
E se a vê descontente, dá risada.  
 
E que só fica em paz se lhe resiste  
O amado coração, e que se agrada  
Mais da eterna aventura em que persiste  
Que de uma vida mal-aventurada.  
 
Louco amor meu, que quando toca, fere  
E quando fere vibra, mas prefere  
Ferir a fenecer - e vive a esmo  
 
Fiel à sua lei de cada instante  
Desassombrado, doido, delirante  
Numa paixão de tudo e de si mesmo. 

Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=136. Acesso em 02/05/2012 às 23:12 

 
01. Comparando o que se espera de amor idealizado ao que se passa com o amor retratado no poema, 
conseguimos estabelecer uma relação: 
a) De convergência. 
b) Paradoxal. 
c) De complementaridade. 
d) De concordância. 
 
02. Só NÃO se pode dizer que o amor referido no poema: 
a) Fica triste ao ver a coisa amada alegre. 
b) Quando o coração amado o resiste, fica em paz. 
c) Se agrada da vida mal-aventurada mais que da eterna aventura em que persiste.  
d) Dá risada ao ver a coisa amada descontente. 
 
03. O pronome “lhe”, no quinto verso do poema, é um elemento coesivo que retoma:  
a) A coisa amada. 
b) O amor. 
c) O eu-lírico. 
d) A risada. 
 
04. “Fiel à sua lei de cada instante(...)”. Pode-se afirmar que o vocábulo sublinhado, morfologicamente, 
pode ser classificado como: 
a) Um artigo indefinido. 
b) Um pronome demonstrativo. 
c) Um pronome relativo. 
d) Um pronome possessivo. 

 
Texto-base para responder às questões de 05 a 08. 

Harvard e MIT anunciam cursos on-line gratuitos 
Por meio da parceria, chamada de EdX, serão oferecidos cursos e vídeos para estudantes de todo o 
mundo. Investimento será de 30 milhões de dólares 
 

A Universidade Harvard e o MIT (Massachusetts Institute of Technology), ambos nos Estados Unidos, 
anunciaram nesta quarta-feira a criação de uma plataforma on-line de educação que vai oferecer cursos 
gratuitos para estudantes de todo o mundo. Após concluir o curso, batizado EdX, o estudante poderá pagar uma 
taxa, cujo valor ainda não foi divulgado, para receber um certificado. A data de lançamento não foi divulgada, 
mas as instituições prometem colocar os cursos no ar no segundo semestre deste ano (outono no hemisfério 
norte). 

Além de cursos personalizados, o software deve apresentar testes, vídeos de aulas e ferramentas que 
permitam a colaboração e integração dos alunos. As instituições pretendem investir 30 milhões de dólares no 
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projeto, que não tem fins lucrativos. Eventualmente, outras universidades poderiam oferecer cursos usando suas 
marcas na EdX. 

Drew Faust, reitora de Harvard, afirmou, durante coletiva de lançamento, que a intenção não é apenas 
tornar o conhecimento mais acessível, mas também saber mais sobre como os alunos aprendem e, assim, poder 
ensiná-los de forma mais eficaz. "Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o 
acesso à educação e fortalecer ensino e aprendizagem", disse a reitora, segundo comunicado oficial de Harvard. 
"O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos." 

O software deve mostrar, por exemplo, quanto tempo os alunos gastam fazendo um exercício ou 
assistindo a um curto vídeo. Dessa forma, os professores saberiam quais as lições que requerem mais 
dedicação e um tempo de aprendizagem maior. Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve 
fornecer dados preciosos e estatisticamente significativos sobre educação. 

"A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora 
aliada", afirmou Alan Garber, provost de Harvard (cargo ligado à reitoria). "Nosso objetivo é educar 1 bilhão de 
pessoas", completou Anant Argawal, diretor do laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do 
MIT. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/harvard-e-mit-anunciam-cursos-on-line-gratuitos. Acesso em: 
06/05/2012 às 23:45. 

 

05. Após a leitura do texto só NÃO se pode afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard oferecerá cursos na modalidade on-line para estudantes de todo o mundo. 
b) O software que permitirá a realização dos cursos também integrará os alunos. 
c) A intenção única deste investimento é tornar o conhecimento mais acessível. 
d) Educação à distância e Ensino presencial podem ser aliados. 
 
06. Ainda sobre o texto, pode-se afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard só e de modo exclusivo oferecerá cursos na modalidade on-line. 
b) As instituições farão um grande investimento que, para eles, terá retorno financeiro significativo. 
c) Harvard será a única instituição a utilizar o EdX. 
d) O software visa otimizar o processo ensino-aprendizagem. 
 
07. O trecho “batizado EdX” (linha 3) exerce função sintática de: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo do sujeito. 
 
08. Assinale a alternativa que NÃO contém um exemplo de discurso direto contido no texto: 
a) O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos. 
b) Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o acesso à educação e fortalecer 
ensino e aprendizagem. 
c) A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora aliada. 
d) Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve fornecer dados preciosos e estatisticamente 
significativos sobre educação. 
 
Texto-base para responder às questões 09 e 10. 

 
Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira86.htm 

 
09. O humor da tirinha decorre do fato de:  
a) A Mônica fazer uma afirmação ao espelho, o que o irritou. 
b) O espelho considerá-la como a mais linda de todas as meninas, o que a envaideceu mais. 
c) A Mônica fazer uma pergunta abrangente e receber uma resposta contextualizada, o que a frustrou. 
d) O espelho não considerar ser de Mônica, o que lhe traz certa liberdade. 
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10. A primeira aparição do vocábulo “Espelho” no primeiro quadrinho da tira pode ser classificada, 
sintaticamente, como: 
a) Um adjunto adnominal. 
b) Um sujeito. 
c) Um aposto. 
d) Um vocativo. 
 
LEGISLAÇÃO 
11. Acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara de Vereadores, integrada por nove (09) Vereadores 
representantes do povo, eleitos no Município em pleito direto pelo sistema proporcional. 
b) Concluída a posse, é procedida a Eleição da Mesa Diretora, por voto censitário, pelo período de um ano, cujos 
membros são de imediato empossados. 
c) No término de cada período legislativo, exceto no último da Legislatura, são eleitas a Mesa, as Comissões 
Permanentes para o período seguinte e a Comissão Representativa que atua durante o recesso. 
d) A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu Presidente, a um terço (1/3) dos seus membros, à 
Comissão Representativa ao Prefeito, quando o interesse da administração o exigir. 
 
12. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, autoriza, em certos casos, a acumulação 
remunerada de cargos públicos, devendo haver compatibilidade de horário, bem como respeitar o teto 
remuneratório. Diante dessas considerações, é vedado o acúmulo remunerado de cargos públicos: 
a) De dois cargos de professor. 
b) De um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
c) De dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada. 
d) De dois cargos de técnico ou científico. 
 
13. Com base no texto abaixo, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, após três anos de efetivo exercício, adquire a 
estabilidade o servidor nomeado por concurso público. O servidor estável só perderá o cargo: 
I – Em virtude de sentença judicial, mesmo sem ter sido transitada em julgado. 
II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
14. Aduz a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, que a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental, verificada em inspeção médica denomina-se: 
a) Recondução. 
b) Readaptação. 
c) Reversão. 
d) Reintegração. 
 
15. Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, constitui indenização ao servidor: 
a) Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas. 
b) Gratificação natalina. 
c) Adicional noturno. 
d) Diárias. 
 
INFORMÁTICA 
16. Utilizando o Microsoft Word 2010, em Português, qual é o efeito produzido pelo conjunto de teclas 
Ctrl + S (mantém pressionada a tecla Ctrl e tecla S) em um texto selecionado? 
a) Seleciona o texto para aplicar a formatação. 
b) Substitui o texto selecionado por outro texto. 
c) Sublinha o texto selecionado. 
d) Salva o texto selecionado em um arquivo. 
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17. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite atribuir um nome a um ponto 
específico de um documento? 
a) Marcador. 
b) Seletor. 
c) Indicador. 
d) Hiperlink. 
 
18. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite alternar as páginas entre os 
layouts Retrato e Paisagem? 
a) Nova página. 
b) Quebra de página. 
c) Margens. 
d) Orientação. 
 
19. Qual é o recurso do Microsoft Excel 2010, em Português, que permite alinhar o texto à parte inferior 
da tela? 
a) Alinhar Embaixo. 
b) Sublinhar. 
c) Incluir rodapé. 
d) Centralizar. 
 
20. Qual é a finalidade da função “Direita” quando aplicada a uma planilha do Microsoft Excel 2010, em 
Português? 
a) Executa uma ação para as células da direita da célula selecionada. 
b) Faz o alinhamento à direita de um texto selecionado. 
c) Retorna a parte final direita de um texto, com a quantidade de caracteres informada como parâmetro. 
d) Movimenta para a direita todas as células selecionadas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. Paciente M.C.M, chega ao Pronto Socorro do HRMS com relatos de dispneia, febre, dor no peito, 
tosse produtiva com secreção de cor amarelada. Feita a avaliação médica, foram constatados: no exame 
físico na AP MV+ com roncos em AHTX e extremidades hipoperfundidas; nos exames de sangue 
apresentaram sinais de infecção pelo aumento dos números de leucócitos. Com base nos achados 
clínicos, qual o provável diagnóstico? 
a) Pneumonia. 
b) Atelectasia. 
c) Asma. 
d) Derrame pleural. 
 
22. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a DPOC? 
a) Retenção de dióxido de carbono. 
b) Raio X:  com aumento dos espaços intercostais. 
c) Retificação das cúpulas diafragmáticas. 
d) Hiperventilador crônico. 
 
23. Paciente J. L. M., 67 anos, internado na enfermaria com diagnóstico de H.A.S, DM, A.V.C e atelectasia, 
eupneico, com uso de oxigênio por máscara de Venturi  28% 4 L/M de O2, normocárdico, normotenso, 
normocorado, Escala de Coma de Glasgow: 3 +  4 + 4 = 11, AP MV + diminuído em  BHTXD S/RA , padrão 
ventilatório misto, expansibilidade torácica diminuída em BHTXD, necessitando de cuidados 
fisioterapêuticos. De acordo com a análise clínica, qual a melhor conduta fisioterapêutica a ser adotada? 
a) CPAP. 
b) M.H.B. 
c) Tapotagem. 
d) Drenagem postural. 
 
24. O infarto agudo do miocárdico IAM se dá por: 
a) Interrupção do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, gerando isquemia miocárdica. 
b) Aumento exagerado da PEEP. 
c) Comprometimento da artéria cerebelar. 
d) Aumento do débito cardíaco. 

 
25. São indicações para o uso do suporte ventilatório de vida invasivo para paciente crítico, EXCETO:  
a) Rebaixamento do nível de consciência. 
b) Insuficiência crônica agudizada. 
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c) Paciente com retenção de dióxido de carbono, associado ao esforço respiratório agudo. 
d) Paciente com Pa02 acima de 80 mmhg. 
 
26. Na gasometria arterial, a acidose respiratória se dá por: 
a) – HCO3 elevado com PH elevado. 
b) – HCO3 baixo com PH baixo. 
c) – PCO2 alto com PH baixo. 
d) – PH elevado. 
 
27. Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta estrutura anatômica encontra na tíbia? 
a) Espinha da escápula, côndilo medial, côndilo lateral, maléolo lateral. 
b) Côndilo medial, côndilo lateral, tuberosidade anterior, maléolo medial. 
c) Epicôndilo lateral e medial, cabeça da tíbia, corpo. 
d) Cabeça da tíbia, corpo ou diáfise, maléolo lateral, côndilo medial. 
 
28. Quanto ao desenvolvimento motor normal de uma criança, pode-se dizer que, tentar ficar em pé, 
andar segurando nos móveis, se dá em quais meses? 
a) 6-8 semanas. 
b) 2-4 semanas. 
c) 14-16 semanas. 
d) 10-12 semanas. 
 
29. O sinal clínico decorrente da lesão dos núcleos da base, caracterizado por movimentos lentos, 
involuntários, debatimentos, contorção, com envolvimento maior, frequentemente dos membros 
superiores distais, é denominado: 
a) Hemibalismo. 
b) Balismo. 
c) Coreia. 
d) Atetose. 
 
30. Cotovelo estendido, antebraço em supinação máxima e braço fletido a 45º = flexão contra resistência. 
OBS: terapeuta papa o sulco bicipital durante o teste. Qual alternativa diz respeito ao teste ortopédico 
citado anteriormente? 
a) Speed. 
b) Ober. 
c) Jobe. 
d) Yergason. 
 
31. Sobre os ligamentos cruzado anterior e posterior, assinale a alternativa CORRETA: 
a) LCA, evita a anteriorização da tíbia. 
b) LCP, evita a anteriorização da tíbia. 
c) LCP e LCA, não se cruzam dentro da articulação. 
d) Após 2 meses de pós operatório, o paciente já pode retornar ao esporte sem riscos. 
 
32. São ossos do pé: 
a) Navicular, cuneiformes, calcâneo, piriforme. 
b) Tálus, calcâneo, navicular, cuneiformes. 
c) Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. 
d) Navicular, calcâneo, tálus, osso sesamoides. 
 
33. A Osteoartrite da mão é uma doença degenerativa das articulações, pode ocorrer em uma, várias ou 
todas as articulações da mesma, podendo ser de causa traumática ou inflamatória. Os locais mais 
comuns onde se encontra são: 
a) Base do polegar, interfalangeanas proximal e distal, punho. 
b) Extremidade do polegar, articulação carpoulnar. 
c) Articulações radiocarpal e ulnocarpal. 
d) Interfalangeana medial e punho. 
 
34. O termo laser é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que 
significa amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Dentro da fisioterapia podemos 
encontrar os seguintes tipos de laser: 
a) Hélio-Neônio (He-Ne), Arseneto de Gálio (AsGa), Alumínio-Gálio-Indio-Fósforo (AlGaInP) e Arseneto-Gálio-
Alumínio (AsGaAl), conhecidos como lasers terapêuticos, laser de alta intensidade ou de baixa potência. 
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b) Hélio-Neônio (He-Ne), Arseneto de Gálio (AsGa), Alumínio-Gálio-Indio-Fósforo (AlGaInP) e Arseneto-Gálio-
Alumínio (AsGaAl), conhecidos como lasers terapêuticos, laser de média intensidade ou de baixa potência. 
c) Hélio-Neônio (He-Ne), Arseneto de Gálio (AsGa), Alumínio-Gálio-Indio-Fósforo (AlGaInP) e Arseneto-Gálio-
Alumínio (AsGaAl), conhecidos como lasers terapêuticos, laser de baixa intensidade ou de alta potência. 
d) Hélio-Neônio (He-Ne), Arseneto de Gálio (AsGa), Alumínio-Gálio-Indio-Fósforo (AlGaInP) e Arseneto-Gálio-
Alumínio (AsGaAl), conhecidos como lasers terapêuticos, laser de baixa intensidade ou de baixa potência. 
 
35. O Ultrassom terapêutico é bastante utilizado nas lesões ortopédicas de forma pulsátil ou continuo. 
Dentre os efeitos do ultrassom, pode-se definir que a reação química se dá por: 
a) Catalisador, acelerando as reações químicas e diminuindo a condutibilidade das reações, produzindo um pH 
alcalino pelo aumento da circulação e das trocas. 
b) Catalisador, desacelerando as reações químicas e aumentando a condutibilidade das reações, produzindo um 
pH alcalino pelo aumento da circulação e das trocas. 
c) Catalisador, acelerando as reações químicas e aumentando a condutibilidade das reações, produzindo um pH 
alcalino pelo aumento da circulação e das trocas. 
d) Catalisador, acelerando as reações químicas e aumentando a condutibilidade das reações, produzindo um pH 
ácido pelo aumento da circulação e das trocas. 

 
36. Dentro do tratamento local da úlcera de pressão, podemos incluir os seguintes componentes: 
a) Abridamento, limpeza, não revestimento, abordagem de colonização e infecção, agentes físicos e tratamentos 
cirúrgicos. 
b) Desbridamento, limpeza, revestimento, abordagem de colonização e infecção, agentes químicos e 
tratamentos cirúrgicos. 
c) Abridamento, limpeza, revestimento, abordagem de colonização e infecção, agentes físicos e tratamentos 
cirúrgicos. 
d) Desbridamento, limpeza, revestimento, abordagem de colonização e infecção, agentes físicos e tratamentos 
cirúrgicos. 
 
37. Durante a balneoterapia, o fisioterapeuta realiza condutas com o objetivo de: 
a) Obter uma ferida de queimadura limpa, manter a amplitude de movimento e a mobilidade cutânea, manter as 
contraturas cicatriciais. 
b) Obter uma ferida de queimadura limpa, manter a amplitude de movimento e a mobilidade cutânea, 
proporcionar boa cicatrização pelo alinhamento das fibras. 
c) Obter uma ferida de queimadura limpa, diminuir a amplitude de movimento e a mobilidade cutânea, reduzir as 
contraturas cicatriciais. 
d) Obter uma ferida de queimadura limpa, aumentar a amplitude de movimento logo de início, assim como da 
mobilidade cutânea, manter as contraturas cicatriciais. 
 
38. Sobre as amputações de membros inferiores em pacientes com necessidade deste procedimento 
cirúrgico, assinale a alternativa que diz respeito ao correto nível de amputação: 
a) Symes- desarticulação do tornozelo. 
b) Transmetatársicas- amputação do primeiro, segundo, terceiro metatarsos. 
c) Desarticulação do joelho – retira-se a patela e a fíbula, ficando o fêmur e a tíbia totalmente íntegros. 
d) Desarticulação coxofemoral – retira-se parcialmente o fêmur. 

 
39. Segundo o artigo 200 da Constituição Federal, compete ao SUS: 
a) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de recursos humanos na área 
da saúde, não participando da formação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
b) Ordenar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de recursos humanos na área 
da saúde, não participando da formação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
c) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de recursos humanos na área 
da saúde, participar da formação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
d)Ordenar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de recursos humanos na área 
da saúde, participar da formação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
 
40. Sobre o SUS, podemos afirmar que: 
a) Foi criado pela Constituição Federal de 1987 e regulamentado pelas Leis nº 8080/90 e nº 8.142/90, Leis 
Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da 
população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de 
dinheiro sob qualquer pretexto. 
b) Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais - incluindo os universitários, 
laboratórios, hemocentros, bancos de sangue, além de fundações e institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ - 
Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil. Através do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=169


8 
 

direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS da esfera 
municipal, estadual e federal, sejam públicas ou privadas, contratadas pelo gestor público de saúde. 
c) O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados através de impostos e 
contribuições sociais pagos pela população e compõem os recursos apenas do governo municipal. 
d) Se propõe a promover a saúde apenas à classe baixa, priorizando as ações preventivas, democratizando as 
informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos à sua saúde. O controle da 
ocorrência de doenças, seu aumento e propagação – Vigilância Epidemiológica –, são algumas das 
responsabilidades de atenção do SUS, assim como o controle da qualidade de remédios, de exames, de 
alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao público, onde atua a Vigilância Sanitária. 
 
RASCUNHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




