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Prova B 
 
Cargo: Encarregado Administrativo de Unidade de Saúde 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 04 
 
Em homenagem ao título mundial conquistado há 30 anos, o 
Flamengo lançou sua nova camisa. Com visual moderno e 
estilizado, o modelo traz um símbolo no peito com a inscrição 
“Campeão do Mundo. Tokio, 13 de dezembro 1981”. Mas 
houve quem prestasse atenção apenas no erro da grafia de 
“Tokio”. Segundo a norma culta, na qual se basearam mídia e 
as zombarias da Internet, o certo seria “Tóquio”. O pequeno 
deslize, no entanto, não parece tão terrível assim perto da 
grafia de “Nova York”, por exemplo, que alguém poderia objetar 
ser ou “Nova Iorque” ou “New York” (em inglês). Mas o pior 
estava por vir. A empresa que fabrica os uniformes alegou que 
a camisa fazia parte de uma coleção comemorativa “poliglota”, 
e que as primeiras versões da coleção seriam a espanhola 
(Tokio), a inglês (Tokyo), a japonês e, só depois, a brasileira 
(“Tóquio”). Ainda que o “poliglota” seja relativo a somente 
quatro países, por que nas quatro edições da camisa a data e o 
nome do título continuaram em português? (Revista Língua 
Portuguesa ano 5, n°67, maio de 2011) 

 
01. Subentende-se pelo texto que: 
a) A nova camisa do Flamengo acabou despertando, no 

brasileiro, o espírito normativista da língua portuguesa. 
b) A nova camisa do Flamengo causou polêmica, mas o 

brasileiro levou em consideração, pois a camisa fazia parte 
de uma comemoração poliglota. 

c) A nova camisa agradou a torcida do Flamengo pelo fato de 
ela estar disseminando a língua portuguesa para outros 
países. 

d) A repercussão sobre o “erro” de grafia mostrou que o 
brasileiro não entende nada das regras normativas da 
língua portuguesa. 

 
02. Infere-se a respeito do texto que: 
a) A empresa que fabricou as camisetas levou em conta a 

grafia de “Nova York”. 
b) A forma “Tokio” não é considerada um erro, pois é o termo 

usado em inglês, porém a gramática normativa também 
leva em consideração a grafia de “Tóquio”.  

c) Palavras como “quilômetro”, “Nova Iorque” e “Tóquio” estão 
grafadas erroneamente de acordo com a gramática 
normativa. 

d) O brasileiro está se mostrando um purista da língua 
portuguesa ao manifestar-se contra grafias como “Tóquio”. 

 
03.  O sujeito da frase “Em homenagem ao título mundial 
conquistado há 30 anos” é: 
a) simples. 
b) composto. 
c) indeterminado. 
d) inexistente. 

 
04. As palavras: 
I. TÍTULO e TERRÍVEL são acentuadas pela mesma regra 
II. PORTUGUÊS e INGLÊS apresentam encontros 
consonantais 
III. PIOR e COLEÇÃO apresentam encontro vocálico 
IV. MÍDIA e TÓQUIO são acentuadas pela mesma regra. 
a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas. 
b) Estão corretas as afirmativas I, II, III apenas. 
c) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
d) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 
 
O texto seguinte refere-se às questões 05 a 08 
 
 
 
 

Neologismo Verde 
 
“Não é hora de ser pragmático, é hora de ser sonhático”, 

declarou a ex-senadora Marina Silva durante seu discurso de 
desfiliação do Partido Verde (PV), realizado no começo de 
julho. (...) Esse meio-termo, que o discurso político muitas 
vezes exige para safar-se de contradições, encontra-se 
exemplarmente desenvolvido pelo neologismo de Marina. 
Porém, quem acompanha os altos e baixos da política, sabe 
que a incursão da ex-senadora no terreno das palavras inéditas 
não é bem uma novidade. Rogério Magri, ministro dos 
transportes na era Collor, é até hoje lembrado pelo seu 
“imexível”. O orador Rui Barbosa, por sua vez, é considerado o 
inventor da palavra “egolatria”, hoje já devidamente 
dicionarizada. Além disso, neologismos como “delubizar”, 
“mensalão”, “valerioduto”, entre dezenas de outras que 
inundam o noticiário, são prova cabal de que o mundo da 
política está sempre demandando novos termos que deem 
conta de seus escândalos e desdobramentos. (Revista Língua 
Portuguesa, ano 6, n°70, agosto, 2011) 

 
05. Pelas considerações trazidas no texto subentende-se que: 
a) A ex-senadora Marina Silva fez uma brincadeira com a 

palavra “sonhador”, em contraposição à palavra 
“pragmático”, criando um termo que seria a síntese de 
ambas. 

b) A ex-senadora Marina Silva cometeu um disparate ao igualar 
uma palavra à outra. 

c) A ex-senadora Marina Silva mesclou as duas palavras, mas 
sem propósitos definidos para atribuir-lhe um significado. 

d) A ex-senadora Marina Silva não entende nada de 
neologismos e deveria pensar melhor antes de dizer 
qualquer infâmia. 

 
06. Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
compreendeu em relação ao texto “Neologismo Verde”. 
a) A ex-senadora inventou essa palavra para dicionarizá-la 

mais tarde a exemplo de Rui Barbosa com sua palavra 
“egolatria”. 

b) O universo da política brasileira está sempre criando e se 
reciclando para dar conta de tantas palavras inventadas. 

c) Os neologismos funcionam como uma resposta de que a 
política brasileira necessita deveras desses termos para 
explicar tantos escândalos e desdobramentos. 

d) Os neologismos funcionam como uma maneira de enganar a 
população brasileira que está sempre à mercê dos políticos 
corruptos. 

 
07. No que se refere ao processo de formação de palavras, 
está correto o que se afirma em: 
a) SONHÁTICO e  DESFILIAÇÃO são formados por sufixação 

apenas. 
b) EXEMPLARMENTE  apresenta sufixo formador de advérbio. 
c) DELUBIZAR e VALERIODUTO são formadas por 

composição. 
d) IMEXÍVEL é formada por parassíntese. 
 
08. O plural de “esse meio-termo” é: 
a) esses meio-termos. 
b) esse meios-termo. 
c) esses meios-termos. 
d) esses meio-termo. 
 
09. Leia atentamente o texto: 
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http://www.releituras.com.br/ratodesebo22.asp 
 
Pode-se inferir do texto que: 

a) As ratas não sabiam o que era PAH, por isso ficaram bravas 
com o rato. 

b) As ratas entenderam PAH como um convite do rato para 
uma relação sexual. 

c) As ratas conheciam o livro PAH e por não gostarem dele 
recusaram o convite do rato. 

d) PAH é um livro que ensina a fazer sexo, como o indiano 
Kama Sutra. 

 
10. Sobre a linguagem usada nos quadrinhos da questão 
anterior, podemos afirmar que: 
a) predomina a norma culta, pois o rato é um leitor muito culto. 
b) predominam os jargões, pois se trata de um rato versado em 

literatura. 
c) Predomina o nível coloquial, enfatizando o contexto da 

história e dos personagens. 
d) Há um equilíbrio entre a norma culta e a coloquial. 

 
11. Observe os quadrinhos: 

 

 
 
 
 http://www.releituras.com.br/ratodesebo23.asp  
 

I. Ocorre discurso direto na fala da rena no primeiro balão. 
II. Ocorre discurso indireto na fala da rena no segundo balão. 
III. Só há discurso direto em todos os balões. 
IV. No último balão ocorre discurso indireto livre. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III, IV 
b) II, III, IV 
c) I, IV 
d) I, II 

12. No segundo balão do quadrinho “Ele não explicou muito 
bem porquê não pode vir” e no ´último balão “Lembra de mim” , 
o escritor cometeu deslizes gramaticais. Assinale a frase em 
que eles foram corrigidos: 
a) Ele não explicou muito bem porque não pode vir./ Lembrou a 

mim? 
b) Ele não explicou muito bem por quê não pôde vir. Lembrou-

se de mim? 
c) Ele não explicou muito bem por que não pôde vir. Lembrou-

se de mim? 
d) Ele não explicou muito bem porquê não pôde vir. Lembrou-

me? 
 
13. Os livros de Matemática e Anatomia custavam muito caro! 
........... é para minha filha e .......... para meu filho.  Mas não sei 
como fazer para comprá-los, pois não tenho dinheiro agora. 
A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 
a) este – esse. 
b) aquele – esse. 
c) esse – aquele. 
d) este – aquele. 
 
14. Assinale a alternativa em que os verbos estejam de acordo 
com a norma culta: 
a) Nós lhe daremos o recado assim que o virmos e o 

avisaremos de que a testemunha interveio favoravelmente 
no seu caso. 

b) Os astecas não só conheciam o banho a vapor, tão prezado 
na Europa, como mantiam o hábito de banhar-se 
diariamente. (Superinteressante) 

c) É necessário que você reavenha aquele dinheiro. 
d) Um grupo de defesa dos direitos civis ameaçou intervir se o 

juiz ir adiante com seu plano de aprovar o pedido de 
cassação. 

 
15. A frase “Foi preciso que uma revista publicasse uma 
matéria para que a sala ganhasse a estética atual.” Só não 
equivale a: 
a) Foi precisa a publicação de uma matéria na revista para que 

a sala ganhasse a estética atual. 
b) Foi preciso uma revista publicar uma matéria para a sala 

ganhar a estética atual. 
c) Foi precisa publicação de uma matéria na revista para a sala 

ganhar a estética atual 
d) A publicação de uma matéria na revista foi necessária a fim 

de a sala ganhar a estética atual. 
 

16. Está correta a pontuação em: 
a) Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o 

navio, se é que assim se pode designar uma onda, que 
rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

b) Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o 
navio, se é que assim se pode designar uma onda que, 
rugindo e uivando pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

c) Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o 
navio se é que assim se pode designar uma onda que 
rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

d) Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o 
navio, se é que assim se pode designar uma onda que 
rugindo e uivando, pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Assinale a alternativa correta sobre a Resolução SS-20 de 
22 de fevereiro de 2006: 
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a) Determina como sendo de notificação compulsória as 
doenças constantes de relação elaborada pelo Ministério da 
Saúde. 

b) Atualização da lista de doenças de notificação compulsória 
em todo território nacional. 

c) Atualização da lista de doenças de notificação compulsória 
em todo estado de São Paulo. 

d) Atualização das diretrizes do Sistema Único de Saúde.  
 
18. São doenças de Notificação Compulsória no Estado de São 
Paulo: 
I) Intoxicações por agrotóxicos, leishmaniose tegumentar 
americana, leptospirose 
II) Leishmaniose visceral americana, malaria, peste, raiva 
humana 
III) Rubéola, sarampo, hipertensão arterial, sífilis congênita 
IV) Tétano neonatal, tracoma, tularemia, tuberculose 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
19. Assinale a alternativa correta relacionada à Lei Eloy 
Chaves: 
a) Lei de criação das CAPs – Caixa de Aposentadorias e 

Pensões. 
b) Lei de criação das CAPs – Centro de Associados e 

Pensionistas. 
c) Lei de criação das CAPs – Comissão de aposentados e 

pensionistas. 
d) Lei de criação das CAPs – Capacitação da atenção primária. 

 
20. Em 1960, foi criado o INPS,  que era um modelo: 
a) De segurança administrativa e prestação de serviços 

médicos. 
b) De habitação e saneamento. 
c) Simplesmente de prestação de serviços médicos. 
d) De seguro social e prestação de serviços médicos. 

 
21. Em 1964, com o advento da ditadura militar, o governo 
aumenta o controle, extingue as CAPs, e IAPs,  e estabelece o 
Complexo Previdenciário, que tinha um sistema próprio. 
Assinale a alternativa que descreva corretamente o que era 
esse sistema próprio: 
a) Formado por uma rede de hospitais e unidades de saúde de 

propriedade da previdência. 
b) Formado por uma rede de hospitais terceirizados 
c) Formado por uma rede de unidades de saúde do trabalhador 
d) Formado por uma  rede de hospitais regionais 

 
22. Em 1977 foi criado o SINPAS, onde as ações de 
previdência e assistência médica foram divididas em: 
a) IAPAS – instituto de administração financeira da previdência 

e INAMPS com assistência social  
b) IAPAS – instituto de administração social e INAMPS com 

assistência médica 
c) IAPAS – instituto de administração financeira da previdência 

e INAMPS com assistência medica 
d) IAPAS – instituto de administração de atenção a saúde 

primaria e INAMPS com assistência social 
 

23. Em 1980, com a abertura política, vão se estruturando os 
movimentos em defesa da saúde, com a elaboração do projeto 
PREV-SAÚDE que pregava: 
a) Centralização, implantação de rede de serviços básicos, 

participação popular, integração dos Ministérios da saúde e 
previdência. 

b) Descentralização, implantação de rede de serviços básicos, 
participação popular, integração dos Ministérios da saúde e 
previdência. 

c) Descentralização, implantação de rede de serviços básicos, 
a população ainda não tem direito a participação, 
integração dos Ministérios da saúde e previdência. 

d) Centralização, implantação de rede de serviços básicos, a 
população ainda não tem direito a participação, integração 
dos Ministérios da saúde e previdência. 

 
24. Em que ano foi aprovada a nova Constituição Federal, com 
o lema: Saúde é um direito de todos e dever do estado: 
a) 1981. 
b) 1986. 
c) 1990. 
d) 1988. 
 
25. Na Lei 8080/90 diz seu Art. 13º - A articulação das políticas 
e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, 
em especial, algumas atividades. Assinale a alternativa que 
descreva todas essas atividades:  
a) Alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; 

Vigilância Sanitária em farmacoepidemiologia; recursos 
humanos; ciência e tecnologia; e  saúde do trabalhador. 

b) Saneamento e meio ambiente; Vigilância Sanitária e 
epidemiologica; recursos humanos; ciência e tecnologia. 

c) Alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; 
Vigilância Sanitária e epidemiologia, e  saúde do 
trabalhador. 

d) Saneamento urbano e rural e meio ambiente; Vigilância 
Sanitária e epidemiologia; recursos humanos; ciência e 
tecnologia. 

 
26. Assinale a alternativa correta sobre a lei que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde. 
a) Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. 
b) Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990. 
c) Lei 8070 de 16 de julho de 1990. 
d) Lei 8124 de 19 de dezembro de 1990. 
 
27. Assinale a alternativa que não descreva um principio 
organizativo / operativo do SUS, aqueles pelos quais se 
realizam os princípios doutrinários: 
a) Descentralização: com direção única. 
b) Participação da comunidade: através dos conselhos e 

conferencias de saúde. 
c) Regionalização: com atenção setorial 
d) Hierarquização da rede de serviços  
 
28. Na Seção II Da Competência da Lei 8080 de 19 de 
setembro de 1990, em seu Art. 16. A direção nacional do 
Sistema Único de Saúde descreve algumas de suas 
competências em seu inciso III. Assinale a alternativa incorreta 
quanto a essas competências: 
a) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de 

assistência de alta complexidade. 
b) Definir e coordenar os sistemas de redes de laboratórios de 

saúde publica. 
c) Definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica 

e vigilância sanitária. 
d) Definir e coordenar os sistemas privados. 
 
29. Na Seção II Da Competência da Lei 8080 de 19 de 
setembro de 1990, em seu Art. 17. A direção estadual do 
Sistema Único de Saúde compete: 
I) Promover a descentralização, para os municípios, dos 
serviços e das ações de saúde 
II) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 
Sistema Único de Saúde 
III) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
b) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
c) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
30. Segundo Pereira, 2005, a sistemática predominante de 
raciocínio, em epidemiologia, é própria da lógica indutiva, 
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mediante a qual, partindo-se de certo número de dados, 
estabelece-se uma proposição mais geral e, ainda segundo 
esse autor, os métodos utilizados na epidemiologia são 
encontrados em outras áreas do conhecimento, embora seja 
frequente a referência a métodos epidemiológicos, eles devem 
ser entendidos como certo número de estratégias adaptadas 
para aplicação a situações próprias do estudo da saúde da 
população. Assinale a alternativa incorreta com relação aos 
metodos epidemiológicos: 
a) A identificação do padrão de ocorrência de doenças nas 

populações humanas e dos fatores que não influenciam 
(determinam, condicionam) tem sido reiteradamente 
definida como o objeto de estudo da epidemiologia. 

b) As Hipóteses epidemiológicas (elemento indispensável de 
qualquer pesquisa científica) deverão relacionar tais fatores 
ou variáveis, orientando a forma com que os dados 
referentes ao agravo e seus fatores condicionantes ou 
determinantes serão associados bem como o contexto 
(marco teórico) em que os resultados encontrados serão 
submetidos à comparação. 

c) Na investigação epidemiológica a identificação da doença 
(definição de caso) tem uma natureza ditada pela 
comparabilidade potencial e uma tendência à padronização, 
ao contrário da clínica que reconhece a individualidade de 
cada paciente. 

d) Os instrumentos de medida e/ou identificação de caso estão 
sujeitos a erros sistemáticos (viés) em função de sua maior 
ou menor sensibilidade (capacidade para identificar um 
maior número de casos incluindo inevitavelmente os falsos 
positivos) e especificidade (capacidade de só incluir casos 
positivos). 

 
31. A Humanização vista não como programa, mas como 
política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras 
do SUS, é entendida como: 
I) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo 
de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; 
Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; 
II) Aumento do grau de co-responsabilidade na produção de 
saúde e de sujeitos; estabelecimento de vínculos solidários e 
de participação coletiva no processo de gestão; 
III) Identificação das necessidades sociais de saúde; mudança 
nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho 
tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção 
de saúde; 
IV) Compromisso com a ambiência, melhoria das condições de 
trabalho e de atendimento. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas I, II e III estão corretas. 
c) As alternativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
32. A humanização do SUS se operacionaliza com : 
I) A troca e a construção de saberes 
II) O trabalho em rede com equipes multiprofissionais 
III) O pacto entre os diferentes níveis de gestão do SUS 
(federal, estadual e municipal), entre as diferentes instâncias de 
efetivação das políticas públicas de saúde (instâncias da 
gestão e da atenção), não sendo assim entre gestores, 
trabalhadores e usuários desta rede. 
IV) O resgate dos fundamentos básicos que norteiam as 
práticas de saúde no SUS, reconhecendo os gestores, 
trabalhadores e usuários como sujeitos ativos e protagonistas 
das ações de saúde. 
V) Construção de redes solidárias e interativas, participativas e 
protagonistas do SUS. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As alternativas I, II e III estão corretas. 
b) A alternativa III esta incorreta. 
c) As alternativas III, IV e V estão corretas. 
d) As alternativas III e IV estão incorretas. 
 
33. São destaques do princípios norteadores da política de 
humanização: 

I) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as 
práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o 
compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o 
respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual 
e às populações específicas (índios, quilombolas, ribeirinhos, 
assentados, etc.); 
II) Fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional,fomentando a transversalidade e a 
grupalidade. 
III) Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e 
comprometidas com a produção de saúde e com a produção 
de sujeitos 
Assinale a alternativa correta 
a) Todas as alternativas estão incorretas. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
 
34. A implementação da Política Nacional de Humanização 
(PNH) pressupõe vários eixos de ação que objetivam a 
institucionalização, difusão desta estratégia e, principalmente, a 
apropriação de seus resultados pela sociedade. Relacionado a 
esses eixos de ação, assinale a alternativa incorreta: 
a) No eixo das instituições do SUS, pretende-se que a PNH 

faça somente parte dos Planos Estaduais e Municipais dos 
vários governos, sendo pactuada na agenda de saúde 
(agenda de compromissos) pelos gestores e pelo Conselho 
de Saúde correspondente; 

b) No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a promoção de 
ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos 
processos de discussão e decisão, fortalecendo e 
valorizando os trabalhadores, sua motivação, o 
autodesenvolvimento e o crescimento profissional; 

c) No eixo do financiamento, propõe-se a integração de 
recursos vinculados a programas específicos de 
humanização e outros recursos de subsídio à atenção, 
unificando-os e repassando-os fundo a fundo mediante o 
compromisso dos gestores com a PNH; 

d) No eixo da atenção, propõe-se uma política incentivadora do 
protagonismo dos sujeitos e da ampliação da atenção 
integral à saúde, promovendo a intersetorialidade. 

 
35. De acordo com as diretrizes gerais para implementação da 
Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Sensibilizar as equipes de saúde ao problema da violência 

intrafamiliar (criança, mulher e idoso) e à questão dos 
preconceitos (sexual, racial, religioso e outros) na hora da 
recepção e dos encaminhamentos. 

b) Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, 
respeitando a privacidade e promovendo a ambiência 
acolhedora e confortável. 

c) Viabilizar participação dos trabalhadores nas unidades de 
saúde através de colegiados gestores. 

d) Implantar, estimular e fortalecer Grupos de Trabalho de 
Humanização com plano de trabalho a ser definido. 

 
36. Relacionado aos parâmetros para acompanhamento da 
implementação da Política Nacional de Humanização na 
Atenção especializada, assinale a alternativa incorreta: 
a) Garantia de agenda extraordinária em função da análise de 

risco e das necessidades do usuário. 
b) Critérios de acesso: identificados de forma pública, incluídos 

na rede assistencial, com efetivação de protocolos de 
referência e contrareferência. 

c) Otimização do atendimento ao usuário, articulando a agenda 
multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que 
impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação; 

d) Definição de protocolos clínicos, garantindo a diminuição de 
intervenções necessárias e respeitando a individualidade do 
sujeito. 

 
37. Sabendo que uma das prioridades do Pacto pela vida em 
2006 contribuir para a redução da mortalidade por câncer de 
colo do útero e de mama. Assinale a alternativa incorreta: 
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a) Cobertura de 70% para o exame preventivo do câncer do 
colo de útero, conforme protocolo, em 2006. 
b) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme 

protocolo. 
c) Realizar a punção em 100% dos casos necessários, 

conforme protocolo. 
d) Incentivo da realização da cirurgia de alta freqüência técnica 

que utiliza um instrumental especial para a retirada de 
lesões ou parte do colo uterino comprometidas (com lesões 
intra-epiteliais de alto grau) com menor dano possível, que 
pode ser realizada em ambulatório, com pagamento 
diferenciado, em 2006. 

 
38. Sabendo que uma das prioridades do Pacto pela vida em 
2006 é reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil 
por doença diarréica e por pneumonias; assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Reduzir a mortalidade neonatal em 5%, em 2006. 
b) Apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a 

qualificação da atenção as doenças prevalentes. 
c) Reduzir em 30% os óbitos por doença diarréica e 10% por 

pneumonia, em 2006. 
d) Criação de comitês de vigilância do óbito em 80% dos 

municípios com população acima de 80.000 habitantes, em 
2006. 

 
39. O trabalho dos gestores das três esferas de governo e dos 
outros atores envolvidos dentro deste Pacto deve considerar as 
seguintes diretrizes: 
I) Expressar os compromissos entre os gestores do SUS com a 
consolidação da Reforma Sanitária Brasileira, explicitada na 
defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde 
estabelecidos na Constituição Federal. 
II) Desenvolver e articular ações, no seu âmbito de 
competência e em conjunto com os demais gestores, que 
visem qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde como 
política pública. 
III) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos 
limites institucionais do SUS. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão incorretas. 
d) Somente as alternativa II e III estão corretas. 
 
40. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar: 
I) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e 
desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como 
um direito; 
II) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos 
limites institucionais do SUS; 
III) Ampliação e fortalecimento das relações com os 
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da 
saúde e cidadania; 
IV) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários 
do SUS; 
V) Regulamentação da EC nº 29 pelo Congresso Nacional, 
com aprovação do PL nº 01/03, já aprovado e aprimorado em 
três comissões da Câmara dos Deputados; 
VI) Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das duas  esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas em ações e serviços de 
saúde de acordo com a Constituição Federal.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Somente as alternativas I, II, IV e VI estão corretas. 
c) Somente as alternativas III, V e VI estão corretas. 
d) Somente a alternativa VI esta incorreta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 




