
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2011

•  05 / FEVEREIRO / 2012  •

CARGO:  FONOAUDIÓLOGO

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 3 de Informática, 2 de Atualida-
des e 20 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de
decorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de transcor-
ridas 2 (duas) horas do início da mesma.

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;

b) assine no local indicado;

c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.

• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

• Preencha assim:  
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LÍNGUA   PORTUGUESA

TEXTO 1 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 01,
02 E 03.

5 razões que fizeram a TAM tropeçar no terceiro
trimestre

São Paulo – A TAM acumulou prejuízo líquido de
619,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2011,
revertendo o lucro de 733 milhões de reais somado
um ano antes. Várias razões levaram a companhia a
registrar resultado negativo no período. Segundo a
TAM, o efeito câmbio, que totalizou despesas de 1,3
bilhão de reais no terceiro trimestre, no entanto, foi
uma das principais. Veja, a seguir, 5 motivos que jus-
tificam o prejuízo da TAM no terceiro trimestre:

1) A apreciação do dólar foi determinante nos
resultados financeiros da TAM. No terceiro
trimestre do ano, as perdas cambiais gera-
ram despesas extras à companhia de 1,3
bilhão de reais, pois impactaram diretamen-
te a dívida que a TAM possui em moeda ame-
ricana. No mesmo período de 2010, a em-
presa havia somado receita de 345,2 milhões
de reais devido à valorização do real.

2) No terceiro trimestre também, a Infraero re-
cebeu da TAM o equivalente a 37 milhões
de reais. O montante refere-se à cobrança
das diferenças do peso máximo de decola-
gem de anos anteriores. Segundo a compa-
nhia, o pagamento é não-recorrente, ou seja,
não deve se repetir nos próximos trimes-
tres.

3) Além do gasto não-recorrente, as despesas
operacionais da TAM também cresceram no
terceiro trimestre. No período, os gastos
atingiram a cifra de 2,7 bilhões de reais, alta
de 22,5% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2010. A alta está relacionada ao au-
mento das despesas com pessoal, manuten-
ção, serviço de terceiros, tarifas de pouso e
depreciação.

4) Além do prejuízo líquido, o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização
da TAM foi menor no terceiro trimestre, ten-
do impacto direto na margem. No período,
o ebitda  totalizou 739,1 milhões de reais,
queda de 13,1% na comparação com o mes-
mo trimestre do ano anterior. A margem
ebitda caiu 6,9 pontos percentuais, para
22,3%.

5) Os gastos com combustíveis cresceram 34%
no terceiro trimestre, somando mais de 1,1
bilhão de reais. Além do aumento de 21%
do preço médio por litro, a companhia tam-
bém aumentou em quase 10% o volume de
combustível consumido no período, devido
a mais horas voadas.

Adaptado de:    5 razões que fizeram a
TAM  tropeçar  no  terceiro trimestre.  Disponível em:

E- EXAME.COM. - 10/11/2011- Daniela Barbosa.
<http://exame.abril.com.br/negocios/

empresas/noticias/5-razoes-que-fizeram-a-tam-
tropecar-no-terceiro-trimestre>.

Acesso em: 10 nov. 2011.

Questão 01) No texto sobre a TAM, afirma-se que
seus prejuízos no terceiro trimestre de 2011 tive-
ram inúmeros motivos.  Assinale a alternativa em
que todas as opções estão corretas.

1) Questões cambiais (perdas).

2) Aumento do preço do combustível.

3) Pagamento efetuado à Embraer (dívida).

4) Expansão das despesas operacionais.

5) Tarifas mais baixas das concorrentes.

A) 1 e 5

B) 2 e 3

C) 3 e 4

D) 1 e 2

E) 2 e 5

Questão 02) Marque a alternativa que correspon-
de às lacunas.

Não gosto de andar ____ pé,  portanto irei ____
Curitiba de TAM. Como sempre há turbulência, estarei
cara ____ cara com o perigo.  Depois regressarei ____
terra natal.

A) à, a, a, a.

B) a, à, à, a.

C) a, a, à, à.

D) a, a, a, à.

E) à, à, à, à.
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Questão 03) A partir da leitura do Texto 1, publi-
cado pela Revista Exame, é correto inferir que:

A) a TAM saiu prejudicada devido a paralisações dos
seus funcionários devido aos baixos salários.

B) os funcionários da TAM reclamaram, na justiça
trabalhista, pelo excesso de trabalho e horas mal
dormidas.

C) a Infraero indenizou a TAM, que efetuou o repas-
se da indenização a quem de direito.

D) a TAM é a companhia aérea que mais teve preju-
ízo no Brasil em 2011.

E) a TAM sofreu prejuízo enorme, de aproximada-
mente 620 milhões.

TEXTO 2 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 04,
05 E 06.

Poema tirado de uma notícia de jornal
(Manuel Bandeira)

João Gostoso era carregador de feira-livre e mo-
rava no morro da Babilônia num barracão sem núme-
ro

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novem-
bro

Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e

morreu afogado.

Questão 04) Leia as afirmativas, opte por FALSO e
VERDADEIRO e indique a alternativa correta.

1) O poema acima trata da saga de um herói
anônimo.

2) A palavra dançou pode ter um sentido lite-
ral e também um figurado.

3) João Gostoso era um ser dionisíaco.

4) O poema remete à prosa jornalística.

5) O texto de Bandeira é marcado pela
ambiguidade.

A) V - V - V - V - F.

B) F - V - F - V - F.

C) F - F - V - F - V.

D) F - F - F - F - F.

E) V - V - V - V - V.

Questão 05) Pelo contexto, verifica-se que:

1) O morador era da classe média emergente.

2) O cenário é de contrastes.

3) Pode-se fazer uma associação do local em
que mora João com os jardins suspensos da
Babilônia.

4)  O Bar tem tal nome homenageando as data
em que ele morreu.

5) João estava comemorando.

São afirmativas FALSAS:

A) 1 e 2.

B) 2 e 3.

C) 4 e 5.

D) 2 e 4.

E) 3 e 5.

Questão 06) No texto de Bandeira, qual a classe
gramatical que mais se destaca?

A) Substantivo.

B) Preposição.

C) Pronome.

D) Adjetivo.

E) Verbo.

Questão 07) A limitação de idade para a inscrição
em concurso público evidencia flagrante inconstitu-
cionalidade, pois veicula discriminação abusiva em
virtude da vedação constitucional de diferença de cri-
tério de admissão por motivo de idade, salvo se tal
limitação justificar-se pela natureza das atribuições
do cargo a ser preenchido.

Marque a assertiva correta.

A) Afirma-se que a admissão, por concurso público,
deveria ser revogada, pois fere os estatutos cons-
titucionais.

B) O texto trata da inconstitucionalidade da limita-
ção de idade, para inscrição em qualquer con-
curso público, em qualquer caso.

C) O cargo a ser preenchido não foi levado em con-
sideração quando a lei foi revogada, daí sua in-
constitucionalidade.

D) A lei que trata de concursos públicos e inscrição
para eles deveria ser revogada, visto que fere to-
dos os estatutos constitucionais.

E) No texto, afirma-se que há exceção, em se tra-
tando da limitação de idade, para inscrição em
concurso público.
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Questão 08) Assinale a alternativa em que há
palavra(s) grafada(s) INCORRETAMENTE.

A) Inconçútil, constituição, constituitidor, constitu-
cional.

B) Flagrante, fragrante, fragrância, fragoroso.

C) Discriminação, discreto, discricionário, discrepân-
cia.

D) Ebitda, emitida, emissão, imersão.

E) Admissão, admissional, admitido, demissionário.

Questão 09) Observe as palavras em destaque, na
sequência em que aparecem, e assinale a afirmati-
va correta em relação a elas.

A limitação de idade para a inscrição é inconstitu-
cional, pois a lei é a mesma para todos.

Ele disse que aprovaria, salvo se tal limitação fosse
obrigatória.

A) Sentido explicativo; sentido condicional.

B) Sentido participativo; sentido explicativo.

C) Sentido temporal; sentido afirmativo.

D) Sentido condicionante; sentido participativo.

E) Sentido proporcional; sentido aditivo.

Questão 10) Marque a alternativa correta.

1) Doa-se livros para o concurso.

2) Faz dez anos que ele elabora provas para
concursos.

3) Os Estados Unidos é um país constituciona-
lista.

4) 1% dos candidatos não aprovaram as regras
do concurso.

5) Eu, tu e ele participaremos do movimento
contra a discriminação.

A) Apenas 1 e 2 estão corretas.

B) Apenas 3 e 4 estão corretas.

C) Apenas 2 e 5 estão corretas.

D) Apenas 3 e 5 estão corretas.

E) Apenas 1 e 4 estão corretas.

MATEMÁTICA

Questão 11) Uma quantia de R$ 3000,00 foi divi-
dida em duas partes de modo que a primeira apli-
cada a juros simples, a uma taxa de 4% ao mês,
durante seis meses, rendeu o mesmo juro que a
segunda aplicação a 2% ao mês, durante 8 meses.
O valor de cada aplicação é:

A) R$ 1500,00 e R$ 1500,00

B) R$ 1200,00 e R$ 1800,00

C) R$ 1250,00 e R$ 1750,00

D) R$ 1300,00 e R$ 1700,00

E) R$ 1400,00 e R$ 1600,00

Questão 12) Quantos são os anagramas da pala-
vra BRASIL, começando por B e terminando por L?

A) 20

B) 21

C) 22

D) 24

E) 720

Questão 13) Duas esferas tangentes exteriormen-
te e tangentes a um plano  α  nos pontos A e B
têm raios iguais a 9cm e 4 cm. A distância entre os
pontos A e B é :

A) 9 cm

B) 10 cm

C) 12 cm

D) 13 cm

E) 15 cm
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Questão 14) A embalagem de um vidro de perfu-
me é igual a uma pirâmide de base hexagonal de
aresta igual a 4cm e de altura 10cm. Para colocar
este perfume, construiu-se uma caixa de papelão
na forma de um prisma hexagonal regular de ares-
ta da base igual a 6cm e de altura 15cm. Aproxi-
madamente, o volume de espaço vazio que fica
nesta caixa quando o perfume está dentro dela,
em cm3, é:

A) 1785

B) 1377

C) 969

D) 518

E) 408

Questão 15) Os lados consecutivos de um
paralelogramo ABCD medem 8 m e 12 m e formam
um ângulo de 60º. A menor diagonal, em metros,
é:

A)

B)

C)

D)

E)

INFORMÁTICA

Questão 16) Um computador (ou sistema compu-
tacional) é dito seguro se este atende a três requi-
sitos básicos relacionados aos recursos que o com-
põem:

A) confidencialidade, integridade e disponibilidade.

B) acesso autorizado, integração e disponibilidade.

C) confidência, integração e disponibilidade.

D) acesso autorizado, integridade e uniformidade.

E) confidência, integridade e uniformidade.

Questão 17) Quando um mesmo email é enviado
para vários destinatários, sendo que para um de-
les com cópia oculta, o que acontece?

A) O email fica invisível na caixa postal do destina-
tário da cópia oculta e só ele pode lê-lo.

B) O destinatário do email com cópia oculta não
pode vê-lo.

C) Uma cópia do email fica oculta na caixa postal
do emitente.

D) Os demais destinatários do email não devem
fornecê-lo ao destinatário da cópia oculta.

E) Os demais destinatários do email não sabem que
uma cópia oculta foi enviada.

Questão 18) Para acessar a internet através de
uma rede sem fio, um computador deve possuir:

A) várias portas USB ativas e configuradas.

B) interface wireless ativa e configurada.

C) interfaces wireless e bluetooth e uma porta
fireware, todas ativas e configuradas.

D) uma porta fireware ativa e configurada.

E) interface wireless e uma conexão RJ45, ambas
ativas e configuradas.
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CONHECIMENT OS
ESPECÍFICOS

Questão 21) No que diz respeito à localização, é
possível dizer que a cóclea é:

A) póstero-superior ao vestíbulo.

B) ântero-inferior ao vestíbulo.

C) ântero-superior ao vestíbulo.

D) lateral ao vestíbulo.

E) n.d.a.

Questão 22) A respeito da fisiologia da audição,
leia as proposições abaixo.

I) A estimulação das estruturas do ouvido in-
terno pode ser feita através das vibrações
que a energia sonora provoca nos ossos do
corpo humano, particularmente, nos ossos
do crânio.

II) Ao se estudar audiologia não é necessário
conhecer como o estímulo sonoro é produ-
zido.

III) A amplitude do deslocamento da membra-
na basilar varia conforme a frequência e a
intensidade do estímulo sonoro. Se este é
mais agudo, o deslocamento maior ocorre
na região apical da cóclea, se é grave, o des-
locamento maior ocorrerá na região basal
da cóclea.

É correto o que se afirma em:

A) II, apenas.

B) I, II e III.

C) I, apenas.

D) III, apenas.

E) II e III, apenas.

Questão 23) Os achados imitanciométricos das
patologias otosclerose, otite média crônica serosa,
disjunção da cadeia ossicular, disfunção tubária e
normalidade são, respectivamente, representados
por:

A) AS, B, AD, C e A.

B) B, AS, AD, C e A.

C) C, AD, AS, B e A.

D) A, AD, AS, C e B.

E) AS, B, C, AD e A.

ATUALIDADES

Questão 19) Em outubro de 2011, foi aprovado no
senado o substitutivo do senador Vital do Rêgo
que institui novos critérios para a divisão dos re-
cursos provenientes da exploração de petróleo. O
projeto divide os royalties do petróleo por todas
as unidades da Federação, e não somente para os
estados e municípios produtores de petróleo. Com
relação à exploração de petróleo do pré-sal, assi-
nale a alternativa que faz referência apenas aos
estados produtores.

A) São Paulo e Rio de Janeiro.

B) Bahia e São Paulo.

C) Rio de Janeiro e Espírito Santo.

D) São Paulo e Espírito Santo.

E) Paraná e Bahia.

Questão 20) Sobre a ocupação feita por alunos em
prédios da USP, em novembro de 2011, coloque (V)
para verdadeiro e (F) para falso e em seguida assi-
nale a alternativa que corresponde à sequência
correta.

(    ) A apreensão, pela PM, de três estudantes
que portavam maconha dentro da Cidade
Universitária da USP, em outubro do ano
passado, foi o estopim para denunciar o que,
segundo os manifestantes, representa a
truculência da Polícia Militar no câmpus.

(    ) Os manifestantes querem a renovação do
convênio firmado entre a USP e a Polícia
Militar para fazer a segurança na Cidade
Universitária.

(    ) O uso de drogas dentro da Cidade Universi-
tária da USP, na Zona Oeste de São Paulo,
faz parte dos pedidos dos manifestantes.

(    ) Faz parte dos pedidos dos manifestantes a
retirada de processos administrativos e cri-
minais movidos contra alunos e funcioná-
rios pela USP.

A) V, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) F, F, F, V.

D) V, F, F, V.

E) F, V, V, V.
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Questão 24) Podem ser citados para a avaliação
audiológica objetiva os seguintes exames:

A) bing, weber e S.A.L.

B) audiometria tonal, audiometria vocal e imitanci-
ometria.

C) imitanciometria, emissões otoacústicas e audio-
metria de respostas evocadas no tronco cerebral.

D) eletrococleografia, emissões otoacusticas e
schwabach.

E) estado estável, pesquisa do limiar de inteligibili-
dade de fala e BERA.

Questão 25) Quando as funções alteradas do pro-
cessamento auditivo são reconhecimento das ca-
racterísticas acústicas dos sons, das substituições
fonêmicas e/ou grafêmicas, do fechamento, da fi-
gura-fundo e da atenção auditiva, nos referimos
ao déficit:

A) de associação auditiva.

B) de integração auditiva.

C) de organização da saída.

D) de decodificação auditiva.

E) não – verbal.

Questão 26) O indivíduo com déficit de organiza-
ção de saída tem dificuldade em:

A) identificar e/ou utilizar as características supras-
segmentais de um enunciado, em resgatar e emi-
tir palavras que exprimam seus pensamentos e
sentimentos com exatidão e em usar meios al-
ternativos de comunicação.

B) organizar, sequencializar, planejar e/ou emitir res-
posta.

C) integrar estímulos auditivos com estímulos vi-
suais e/ou tácteis.

D) aplicar as regras da língua à informação auditiva
de entrada.

E) tarefas nas quais terá que reconhecer e discrimi-
nar sons.

Questão 27) A intensidade vocal é um parâmetro
físico ligado, diretamente, a(o):

A) frequência da vibração das pregas vocais.

B) tempo máximo de fonação.

C) ressonância nasal.

D) pressão subglótica da coluna aérea, mais especi-
ficamente, da resistência que a glote oferece à
passagem do ar.

E) frequência fundamental da voz, que muda du-
rante toda a vida.

Questão 28) As Alterações Estruturais Mínimas
são classificadas em três categorias:

A) assimetrias laríngeas, amplitude das vibrações e
fechamento glótico.

B) onda da mucosa, amplitude das vibrações e fe-
chamento glótico.

C) simetria dos movimentos, periodicidade das vi-
brações e amplitude das vibrações.

D) fechamento glótico, assimetrias laríngeas e alte-
rações da cobertura das pregas vocais.

E) assimetrias laríngeas, desproporções glóticas e
alterações da cobertura das pregas vocais.

Questão 29) Os músculos que se ligam ao osso
hioideo e o suspendem em sua posição, podem ser
denominados:

A) músculos profundos do dorso.

B) músculos ântero laterais.

C) músculos supra-hioideos.

D) músculos infra-hioideos.

E) músculos cricoaritenoideos.

Questão 30) Em relação às alterações da lingua-
gem infantil, leia as proposições abaixo.

I) Distúrbios específicos de linguagem corres-
pondem àquelas crianças que apresentam
dificuldade quanto ao desenvolvimento ade-
quado da linguagem propriamente dita,
uma vez que outros aspectos do desenvol-
vimento não estão prejudicados a ponto de
justificarem o atraso de linguagem.

II) As disfasias caracterizam-se como distúrbi-
os importantes e duráveis das capacidades
linguísticas, provavelmente, de natureza
congênita. São também denominadas
“afasias congênitas” ou de “desenvolvimen-
to”.

III) Distúrbios de linguagem infantil adquiridos
correspondem às perdas ou alterações de
funções linguísticas já constituídas em ra-
zão de lesão ou dano cerebral.

É correto o que se afirma em:

A) II, apenas.

B) I, II e III.

C) III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) II e III, apenas.
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Questão 31) Quando falamos dos aspectos prag-
máticos da linguagem, estamos nos referindo a(o):

A) necessidade de ter uma razão para comunicar-
se, isto é, deve ter uma intenção.

B) conteúdo a ser comunicado.

C) sintaxe e morfologia.

D) fonologia.

E) sintaxe, morfologia e fonologia.

Questão 32) Algumas anomalias orais estão asso-
ciadas a defeitos da fala, são elas: palato ogival,
mordida aberta, espessura do rebordo alveolar na
região ântero superior, grau de protrusão, severi-
dade da rotação de dentes e diastemas. Todos es-
tes problemas afetam os fonemas:

A) fricativos, além de /r/, /l/, /t/ e /d/.

B) oclusivos.

C) fricativos e velares.

D) linguopalatais.

E) oclusivos nasais.

Questão 33) A respeito da mastigação, leia as pro-
posições abaixo.

I) No processo de mastigação, o núcleo motor
do trigêmeo recebe impulsos provenientes
do córtex cerebral, via trato cortiço bulbar,
e ativa os músculos abaixadores da mandí-
bula para que a boca se abra e ocorra a en-
trada do alimento. A partir disso, são
ativados os músculos elevadores da mandí-
bula.

II) No estágio de transporte I, em que o ali-
mento é levado para as faces oclusais pos-
teriores, o músculo masseter está ativo, en-
quanto o geniohioideo apresenta baixos ní-
veis de atividade.

III) A informação de consistência do alimento,
que é transmitida ao sistema nervoso cen-
tral, modifica também o padrão básico de
movimentos.

É correto afirmar que:

A) I, II e III estão corretas.

B) apenas II e III estão corretas.

C) apenas a III está correta.

D) apenas I e II estão corretas.

E) apenas I e III estão corretas.

Questão 34) Quanto aos problemas de qualidade
vocal associados à ressonância, podemos afirmar
que:

I) O grau de nasalidade da voz depende da
extensão do acoplamento das passagens
nasais para as cavidades oral e faríngea.

II) A hipernasalidade pode resultar da insufi-
ciência de tecido palatino.

III) A hiponasalidade pode ocorrer devido ao
excesso de tecido adenoide, ou o edema do
tecido faríngeo, secundário a reações alér-
gicas.

A) I, II e III.

B) apenas II e III.

C) apenas I e II.

D) apenas a II.

E) apenas I e III.

Questão 35) A criança que apresenta dificuldade
de orientação espacial no uso da folha de papel
pode estar apresentando perturbação da:

A) lateralidade.

B) orientação temporal.

C) orientação corporal.

D) percepção visual.

E) percepção auditiva.

Questão 36) O Aparelho de Amplificação Sonora
Individual é um recurso usado para:

A) correção da perda auditiva.

B) substituição da perda auditiva.

C) redirecionamento da perda auditiva.

D) compensação da perda auditiva.

E) normalização da perda auditiva.

Questão 37) Uma criança de 9 anos, com trocas
entre os grafemas auditivamente semelhantes,
aglutinações e omissões de grafemas, apresenta
na sua comunicação escrita:

A) disgrafia.

B) dificuldade escolar.

C) disortografia.

D) dispráxia.

E) disfasia.
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Questão 38) Na vestibulometria, a prova calórica
realizada a 33°C, a direção do nistagmo no ouvido
normal é para:

A) o lado contralateral.

B) o lado estimulado.

C) para cima.

D) para baixo.

E) não há presença de nistagmo.

Questão 39) A respeito das leis, recomendações e
resoluções instituídas pelo Conselho Federal de
Fonoaudiologia, leia as proposições abaixo.

I) Recomendação CFFa nº 10, de 05 de dezem-
bro de 2009, dispõe sobre o registro de pro-
cedimentos fonoaudiológicos em prontuá-
rios.

II) Lei nº 11.704, de 18 de junho de 2008, insti-
tui o Dia Nacional da Voz.

III) Resolução CFFa nº 231, de 1º de agosto de
1999, altera a redação da Resolução CFFa nº
218, de 20 de dezembro de 1998, que dis-
põe sobre a atuação do fonoaudiólogo de
acordo com a Portaria nº 19, da Secretaria
de Segurança e Saúde no Trabalho, e dá ou-
tras providências.

É correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I, II e III.

Questão 40) O direito à saúde, afirmado na Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
está explicitado na Constituição Federal de 1988,
que define a saúde como direito de todos e dever
do Estado, indicando os princípios e diretrizes
legais do Sistema Único de Saúde (SUS). A Lei
Orgânica da Saúde (Leis n° 8.080/90 e n° 8.142/
90) regulamenta estes princípios, reafirmando a
saúde como direito universal e fundamental do
ser humano. Conforme suas diretrizes não estão
entre eles:

A) garantir atenção à saúde em integração ao Siste-
ma de Seguridade Social, entendido como uma
rede de proteção social às pessoas em todas as
fases da vida.

B) fortalecer o papel regulador do Ministério da Saú-
de em todos os âmbitos nos quais são estabeleci-
das relações com o setor privado, como dos pla-
nos de saúde, indústria farmacêutica e outros,
visando a garantia do direito universal à saúde.

C) assegurar políticas sociais amplas, que assegu-
rem emprego, moradia, segurança, cultura e vida
saudável, articulando-as, por meio de projetos
intersetoriais, com o SUS.

D) criar vínculos dos serviços com os seus profissio-
nais, privilegiando aqueles que possuírem forma-
ção avançada, contando com planos de estudo e
promoções baseadas na meritocracia, criando,
assim, condições para uma efetiva participação
da classe média.

E) criação de uma legislação, amplamente discuti-
da com a sociedade, sobre os direitos dos usuári-
os do SUS, garantindo a disseminação de seu con-
teúdo.




