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Um terço da população apresentará algum tipo de dor crônica durante a vida. À medida que vivemos 

mais, cresce o número de pessoas com dores na coluna, articulações, doenças reumáticas, câncer, 
degenerações ou inflamações nos órgãos internos e outros problemas que podem provocar dores crônicas. 

Dor é uma sensação que surge quando há ameaça de dano aos tecidos. Senti-la é fundamental para 
manter a integridade do organismo.  

(...) 
Quando um tecido é traumatizado, ocorre liberação local de substâncias químicas, imediatamente 

detectadas pelas terminações nervosas. Estas disparam um impulso elétrico que corre até a parte posterior 
da medula espinal (...).  Para se ter uma ideia da velocidade de transmissão do impulso elétrico, é só pensar 
no tempo decorrido entre encostarmos a mão num objeto quente e nos afastarmos dele. 

(...) 
Por outro lado, o organismo precisa da dor para defender-se, mas o processo não pode ser 

perpetuado. 
Com a finalidade de impedir que a dor persista mais tempo do que o necessário, os sinais que chegam 

ao cérebro – e se tornam conscientes – vão estimular a liberação de substâncias chamadas endorfinas (por 
sua semelhança à morfina) e encefalinas, que inibem a propagação do impulso elétrico. 

O mecanismo de inibição da dor é tão importante para a sobrevivência do organismo quanto o circuito 
responsável pela percepção dela. Se não fosse por esse processo, a dor de um pequeno corte persistiria 
enquanto durasse a cicatrização. 

Dores crônicas podem ser devidas tanto a desordens do sistema responsável pela percepção quanto 
da inibição da dor. A fibromialgia, por exemplo, uma doença debilitante causadora de dores musculares 
crônicas, muitas vezes não diagnosticada pelos médicos, é tida hoje como consequente a um desarranjo 
nos mecanismos de inibição da dor. 

É um erro considerar a dor crônica como uma versão prolongada da aguda. Quando os sinais de dor 
são gerados repetidamente, os circuitos neurológicos sofrem alterações eletroquímicas que os tornam 
hipersensíveis aos estímulos e mais resistentes aos mecanismos inibitórios da dor. Disso resulta uma 
espécie de “memória dolorosa”, guardada na medula espinal. 

Estudos recentes têm demonstrado que essa “memória dolorosa” está ligada a mediadores químicos 
muito semelhantes aos envolvidos no processo intelectual de memorização. 

O conhecimento detalhado desses mediadores levará à descoberta de analgésicos mais potentes e 
com menos efeitos colaterais. 

Os circuitos nervosos responsáveis pela dor crônica são tão diferentes daqueles associados à dor 
aguda, que muitos autores propõem nomes diferentes para caracterizar os dois processos: eudinia, para as 
dores agudas; e maledinia, para as crônicas. 

Dor crônica é uma doença debilitante com consequências nefastas à condição física, psicológica  e 
para o comportamento. Seus portadores desenvolvem depressão, deficiências  psicomotoras, lembranças e 
sensações de perda que, muitas vezes, guardam pouca relação com o quadro doloroso. 

Tais sintomas costumam ser interpretados como característicos de patologias psiquiátricas, quando, na 
verdade, refletem apenas a semelhança que existe entre dor e memória. 

 
(Disponível em http://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/dor-cronica/.Adaptado) 
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COM BASE NA LEITURA DO TEXTO, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE 
AS QUESTÕES DE 01 A 08. 
 

01. O texto revela, sobretudo, que: 
 

A) o organismo não deveria sentir dor. 
B) a medicina tem tido avanços na descoberta de analgésicos potentes contra a dor crônica. 
C) a dor crônica resulta de sinais repetidos que geram uma “memória dolorosa”. 
D) o mecanismo de inibição da dor não funciona nos casos de dores crônicas. 
 
02. A principal oposição do texto é relativa aos termos: 
 

A) endorfinas X encefalinas.  
B) dor aguda X dor crônica.  
C) patologias psiquiátricas X circuitos nervosos.  
D) quadro doloroso X processo de memorização. 
 
03. O uso da vírgula em “À medida que vivemos mais, ...” (linhas 1-2) é regido pela mesma circunstância 
que ocorre em: 
 

A) “... o organismo precisa da dor para defender-se, mas o processo não pode ser perpetuado.” (linhas 12-13) 
B) “Seus portadores desenvolvem depressão, deficiências psicomotoras, lembranças ...”. (linha 36) 
C) “Se não fosse por esse processo, a dor de um pequeno corte ...”. (linha 18) 
D) “A fibromialgia, por exemplo, ...”. (linha 21) 
  
04. O autor do texto faz uso de relações semânticas, por meio de sinônimos, conforme se verifica no item: 
 

A) “O mecanismo de inibição da dor é tão importante para a sobrevivência do organismo quanto o circuito 
responsável pela percepção dela. Se não fosse por esse processo, a dor de um pequeno corte 
persistiria enquanto durasse a cicatrização.” (linhas 17-18-19) 

B) “O conhecimento detalhado desses mediadores levará à descoberta de analgésicos mais potentes e 
com menos efeitos colaterais.” (linhas 30-31) 

C) “É um erro considerar a dor crônica como uma versão prolongada da aguda. Quando os sinais de dor 
são gerados repetidamente ...”. (linhas 24-25) 

D) “Quando um tecido é traumatizado, ocorre liberação local de substâncias químicas, imediatamente 
detectadas pelas terminações nervosas.” (linhas 7-8) 

 

05. Considerando os casos de concordância que regem a norma culta, avalie as afirmações a seguir: 
 

1- A flexão do verbo refletir em: “Tais sintomas costumam ser interpretados como característicos de 
patologias psiquiátricas, quando, na verdade, refletem apenas a semelhança ...” (linhas 38-39) é 
devidamente justificada pelo sujeito com o qual concorda: patologias. 

2- Em: “... muitos autores propõem nomes diferentes para caracterizar os dois processos: eudinia, para as 
dores agudas; e maledinia, para as crônicas.” (linhas 33-34) se houvesse a troca do termo sublinhado pelo 
verbo ter, haveria o registro: muitos autores têm. 

3- A concordância do verbo em: “Um terço da população apresentará algum tipo de dor crônica durante a 
vida.” (linha 1) pode ser compreendida a partir do número da fração. 

 

O correto está em: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
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06. Verifica-se a ocorrência do acento indicador da crase em uma locução adverbial como em: 
 

A) “À medida que vivemos ...” (linha 1) 
B) “... levará à descoberta de analgésicos ...” (linha 30) 
C) “... associados à dor aguda ...” (linhas 32-33) 
D) “... nefastas à condição física ...” (linha 35) 
 
07. Sobre os elementos textuais presentes no artigo de Drauzio Varella, analise os itens abaixo: 
 

1- Pela mesma regra de acentuação, os termos crônicas, reumáticas e câncer levam o acento gráfico de 
intensidade na sílaba tônica. 

2- Os substantivos dor e cérebro não teriam as mesmas terminações caso fossem registrados no plural. 
3- As palavras destacadas em: “Com a finalidade de impedir que a dor persista mais tempo do que o 

necessário, os sinais que chegam ao cérebro – e se tornam conscientes – vão estimular a liberação de 
substâncias chamadas endorfinas (por sua semelhança à morfina) e encefalinas, que inibem a 
propagação do impulso elétrico.” são paroxítonas. (linhas 14-15-16) 

 

O correto está em: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 2, apenas. 
 
08. O item cuja substituição do termo em destaque resulte em uma antonímia é: 
 
A) “Dor é uma sensação que surge quando há ameaça de dano aos tecidos. Senti-la é fundamental ...” 

(linha 4) = indispensável. 
B) “É um erro considerar a dor crônica como uma versão prolongada da aguda.” (linha 24) = equívoco. 
C) “Dor crônica é uma doença debilitante ...” (linha 35) = esgotante.  
D) “Quando um tecido é traumatizado, ocorre liberação local de substâncias ...” (linha 7) = retenção. 
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MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA    
    

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 09 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO 
ENUNCIADO. 
    

09. Durante a reforma de alguns setores, a diretoria de um Hospital resolveu trocar o piso da sala de 
cirurgias, que possui formato retangular, com 12 m de comprimento e 15 m de largura. Se o metro 
quadrado da lajota custa R$ 45,00, para lajotar esse piso, a diretoria gastará: 

 

A) R$ 8.100,00. 
B) R$ 7.800,00. 
C) R$ 7.200,00. 
D) R$ 6.900,00. 
 

10. Um congresso sobre saúde foi realizado no teatro de um centro de convenções, com capacidade para 
760 pessoas. O preço do ingresso foi estabelecido em R$ 30,00 por pessoa, porém os organizadores 
do evento decidiram ceder alguns ingressos gratuitamente. Assim, para arrecadar a mesma quantia 
prevista inicialmente com a venda de todos os ingressos, o preço unitário foi aumentado para R$ 40,00. 
Conclui-se, então, que o número de ingressos cedidos gratuitamente foi de: 

 

A) 380. 
B) 350. 
C) 210. 
D) 190. 

 

11. Preocupados com a preservação do meio ambiente, os moradores de um conjunto residencial 
resolveram plantar árvores nos dois lados da rua principal, que possui 380 m de extensão, de modo 
que cada árvore ficasse a igual distância uma da outra e que a primeira árvore ficasse bem no início e a 
última no final, em cada lado da rua. Para tanto, eles plantaram 42 mudas de árvores nos dois lados da 
rua. Nestas condições, a distância entre uma árvore e outra ficou em: 

 

A) 20,0 m. 
B) 19,0 m. 
C) 17,0 m. 
D) 15,6 m. 

 

12. Para comemorar o aniversário de um colega, alguns Agentes Comunitários de Saúde resolveram 

organizar um lanche. Para isso, foram ao supermercado e compraram: 
4

3  de kg de presunto, a          

R$ 18,00 o quilo; 0,75 kg de salame, a R$ 20,00 o quilo; 
2

1
1  kg de queijo, a R$ 14,00 o quilo e 

2

1  kg 

de peito de peru, a R$ 21,00 o quilo. O total gasto no supermercado foi: 
 

A) R$ 48,00. 
B) R$ 54,00. 
C) R$ 60,00. 
D) R$ 64,00. 
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13. Um grupo de turistas dirigiu-se a um posto de saúde para se vacinar contra gripe e febre amarela. Ao 
final, ficou registrado que: 39 turistas haviam se vacinado contra febre amarela, 28 contra gripe e 18 
contra as duas doenças. O número de pessoas desse grupo de turistas era: 

 

A) 49. 
B) 59. 
C) 67. 
D) 85. 

 

 

14. Um Agente Comunitário de Saúde contribui mensalmente com R$ 125,00 para um plano de saúde, o 
que corresponde a 8% de seu salário. Nessas condições, o salário desse agente é de: 

 

A) R$ 1.725,50. 
B) R$ 1.624,25. 
C) R$ 1.562,50. 
D) R$ 1.495,50. 

 
15. A composição química de cada comprimido de um medicamento é: 
 

� 250 mg de óxido de sódio, 
� 320 mg de hidróxido de alumínio, 
� 120 mg de hidróxido de ferro, 
� 150 mg de açúcar. 

        
A massa desse comprimido, em gramas, é de: 

 

A) 0,084. 
B) 0,84. 
C) 8,4. 
D) 84. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

    

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO 
ENUNCIADO. 
    

16. Em relação a “equidade”, é correto afirmar que: 
 

1- esse termo é antônimo de “igualdade”. 
2- é um direito que as pessoas têm aos serviços de saúde, de forma igualitária. 
3- significa tratar desigualmente os desiguais. 
4- é um princípio de justiça social. 
 

O correto está apenas em: 
 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 3 e 4. 
 
17. Ao visitar uma família, o Agente Comunitário de Saúde identificou uma pessoa com 60 (sessenta) anos, 
60 kg de peso e 1,50 m de altura. Calcule o Índice de Massa Corporal (IMC) e identifique o estado 
nutricional dessa pessoa, dentre as alternativas abaixo: 
 

A) baixo peso. 
B) peso adequado. 
C) sobrepeso. 
D) obesidade. 
 
18. Sobre as Leis Orgânicas de Saúde (LOS), é correto afirmar que a Lei: 
 

A) 8.080/90 dispõe que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício, excluindo os deveres das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

B) 8.080/90 estabelece que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

C) 8.142/90 trata da Conferência de Saúde, que deve reunir-se a cada 2 anos, com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e decidir sobre as diretrizes da política de 
saúde. 

D) 8.142/90 trata da composição do Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, cujo órgão 
colegiado será composto exclusivamente pelos prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
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19. No que se refere ao cadastramento familiar e territorial, são atribuições do Agente Comunitário de 
Saúde: 
 

1- realizar o cadastramento das famílias na sua microárea de atuação. 
2- consolidar e analisar os dados obtidos no cadastramento. 
3- realizar mapeamento das Unidades de Saúde existentes no Estado onde atua. 
4- realizar o cadastramento de todas as pessoas doentes na sua área de atuação e em áreas próximas. 
 

O correto está apenas em: 
 

A) 1 e 3. 
B) 2 e 4. 
C) 1 e 2. 
D) 1 e 4. 
 
20. Os Agentes Comunitários de Saúde, no exercício de suas atividades, utilizam-se de conceitos tais 
como: 
 

1- territorialização é uma ferramenta metodológica que possibilita o reconhecimento das condições de 
vida e da situação de saúde da população de uma área de abrangência. 

2- área de abrangência das famílias adscritas a cada unidade básica é a menor unidade espacial da base 
territorial do sistema de saúde. 

3- as microáreas são correspondentes aos Setores do Censo do IBGE no qual os limites são respeitados 
e/ou superpostos de maneira que a base territorial é comungada e conhecida, possibilitando a 
agregação dos dados censitários com os epidemiológicos. 

4- microárea é a menor unidade espacial da base territorial do sistema de saúde. 
 

O correto está apenas em: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 2 e 4. 
 
21. Como critérios operacionais para a definição das prioridades que devem ser abordadas, são utilizados 
indicadores epidemiológicos e indicadores socioeconômicos e culturais. Tais indicadores são instrumentos 
utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde e deles faz parte: 
 

A) índice de cobertura vacinal em crianças menores de dois anos. 
B) proporção de crianças com baixo peso ao nascer e sobrepeso. 
C) aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade dos bebês. 
D) óbito de crianças menores de dois anos por diarreia ou infecção respiratória aguda. 
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22. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) visa avaliar 
a satisfação do usuário, o acesso, a utilização e a qualidade dos serviços prestados à população por meio 
do desempenho das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). Os objetivos do PMAQ são: 
 

1- melhorar o atendimento pré-natal; acompanhar doentes crônicos, reduzir o tempo de espera por 
consulta e dispensar adequada atenção à saúde do idoso.  

2- ampliar a capacidade das gestões federal, estaduais e municipais. 
3- aumentar recursos para as Unidades Básicas de Saúde. 
4- melhorar o atendimento prestado, a infraestrutura e a disponibilidade de medicamentos. 
 

O correto está em: 
 

A) 1, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
 
23. No que se refere aos órgãos que exercem a direção única do Sistema Único de Saúde (SUS), escreva 
V ou F, caso cada uma das afirmativas seja VERDADEIRA ou FALSA. 
 

(      ) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde. 

(      ) Ministério da Saúde, no âmbito da União. 
(      ) Secretaria de Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. 
(      ) Secretaria de Saúde, no âmbito dos Municípios. 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V, F, V, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, V, V, V. 
 
24. A municipalização do sistema de saúde trouxe mudanças importantes nos sistemas de informação, 
porque os municípios são a base de produção da maioria das informações hoje utilizadas por todos os 
níveis de gestão do SUS. Nesse aspecto, estabeleça a relação entre os principais sistemas de informação, 
identificados na 1ª coluna, e os indicadores referidos na 2ª coluna. 
 

1ª coluna                              2ª coluna 
                                     
( 1 ) SIM                              (     ) Morbidade hospitalar.                
( 2 ) SINASC                       (     ) Estudos de mortalidade. 
( 3 ) SIH                              (      ) Acompanhamento dos agravos sob notificação.      
( 4 ) SINAN                         (      ) Monitoramento da saúde da criança. 

 

A sequência correta de numeração da 2ª coluna, de cima para baixo, é a seguinte: 
 

A) 1, 3, 2, 4. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 2, 1, 4, 3. 
D) 4, 2, 3, 1. 
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25. Toda e qualquer situação que comprometa o desenvolvimento físico e emocional da criança ou do 
adolescente, em decorrência da ação ou omissão dos responsáveis da sociedade ou Estado, ou até 
mesmo em face do seu próprio comportamento, constitui-se em situação de risco. Dentre as alternativas 
abaixo, identifique o tipo de situação de risco considerada mais frequente: 
 

A) abandono. 
B) negligência. 
C) alcoolismo. 
D) violência doméstica.  
 
26. No Brasil, o debate em torno da promoção da saúde coloca de forma politizada a questão dos 
determinantes sociais da saúde, isto é, identifica-a com a noção de qualidade de vida. Assinale a 
alternativa que não corresponde às estratégias de promoção da saúde no Brasil: 
 
A) medicalização. 
B) intersetorialidade. 
C) políticas para o desenvolvimento sustentável. 
D) desmedicalização. 
 
27. No campo da saúde, a Educação Popular tem sido uma estratégia importante no sentido de: 

A) valorizar o saber científico. 
B) desprezar as iniciativas do doente e de seus familiares. 
C) valorizar os princípios que regem a subjetividade dos atores envolvidos. 
D) impor soluções técnicas restritas a problemas sociais. 
 
28. Estudos realizados na última década dispuseram-se a descobrir quais as doenças que mais afetam os 
brasileiros. Em sua maioria, são doenças crônicas, que poderiam ser evitadas. Considerando dados do 
Ministério da Saúde (Saúde Brasil 2008) as doenças que mais afetam os brasileiros são: 
 
A) obesidade, câncer, AIDS, diabetes, tabagismo, dengue, hepatite C e hipertensão. 
B) etilismo, tabagismo, tuberculose, hipertensão, hanseníase, malária, AIDS e cólera. 
C) epilepsia, câncer, hepatite B, herpes, parasitoses, tabagismo, hanseníase e dengue. 
D) hepatite A, AIDS, obesidade, câncer, etilismo, parasitoses, malária e herpes. 
 
29. Reflita sobre as afirmativas a seguir, a respeito das competências dos Agentes Comunitários de Saúde. 
 
1- Atuam no apoio aos indivíduos e coletivos sociais, identificando as situações mais comuns de risco em 

saúde. 
2- Participam da orientação, acompanhamento e educação popular em saúde, colocando em ação 

conhecimentos sobre a prevenção e solução de problemas de saúde. 
3- Mobilizam práticas de promoção da vida em coletividades e de desenvolvimento das interações sociais. 
4- Realizam atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas 

em saúde nos domicílios e em coletividades.   
 
O correto está em: 
 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4.  
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30. Considere as afirmativas a seguir, referentes ao tema cultura e saúde. 
 

1- Quando falamos em cultura e saúde, estamos defendendo o direito à diversidade nas formas de 
cuidados em saúde. 

2- Precisamos entender que fatores culturais desempenham um papel importante na prática de saúde em 
todos os âmbitos, inclusive no sistema formal de prestação de serviços do SUS. 

3- A doença se limita à alteração biológica pura, sem interferência da construção cultural de uma pessoa. 
4- A cultura influencia o modo como o indivíduo se percebe doente e dá sustentação ao conceito que ele 

tem do sistema de saúde. 
 

O correto está em: 
 

A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4.  
 
31. Analise as afirmativas a seguir, relacionadas ao tema saúde da população e recursos existentes. 
 

1- A priorização de problemas de saúde é sempre uma decisão política dos atores que detêm o poder. 
2- O impacto financeiro e político deve ser considerado na tomada de decisão frente à solução de 

problemas de saúde da comunidade. 
3- Não deve ser considerada a capacidade resolutiva dos serviços de saúde na definição da situação de 

saúde de uma comunidade. 
4- Na definição da situação de saúde devem ser elaborados objetivos desarticulados da política e dos 

planos de saúde vigentes. 
 

O correto está em: 
 

A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4.  
 

32. O Agente Comunitário de Saúde é o elo entre a equipe da Estratégia Saúde da Família e a 
comunidade. Durante suas visitas domiciliares, o ACS tem como função orientar os pais sobre a 
importância da atualização do esquema vacinal dos seus filhos. As vacinas preconizadas pelo Ministério da 
Saúde para crianças quando completam um ano e três meses de vida são as vacinas contra:  
 

A) difteria, tétano, coqueluche e poliomielite. 
B) difteria, tétano, coqueluche e haemophilus influenza tipo B. 
C) paralisia infantil, rubéola, sarampo e caxumba. 
D) sarampo, caxumba, rubéola e haemophilus influenza tipo B. 
 
33. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003) assegura os direitos às pessoas com 
idade igual ou superior a: 
 

A) 55 (cinquenta e cinco) anos. 
B) 60 (sessenta) anos. 
C) 64 (sessenta e quatro) anos. 
D) 65 (sessenta e cinco) anos. 
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34. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) considera crianças e 
adolescentes, respectivamente, pessoas: 
 

A) até doze anos de idade completos e entre treze e dezoito anos de idade. 
B) até onze anos de idade incompletos e entre onze e dezoito anos de idade. 
C) até onze anos de idade completos e entre onze e dezoito anos de idade. 
D) até doze anos de idade incompletos e entre doze e dezoito anos de idade. 
 
35. A mobilização social ocorre quando: 
 

A) várias pessoas se reúnem em uma praça pública para se confraternizar. 
B) em uma manifestação pública, acontecem confrontos. 
C) um grupo de pessoas, comunidade ou sociedade decide e age com um objetivo comum, buscando, 

quotidianamente, resultados decididos e desejados por todos. 
D) existe concentração de pessoas em determinado lugar, por motivos diversos. 
 
36. Sobre o envelhecimento, considere as afirmativas abaixo. 
 

1- O envelhecimento decorre do aumento do metabolismo.  
2- O processo de envelhecimento começa a partir da concepção. 
3- Na pessoa idosa, aumenta o número de células nervosas e diminui a sensibilidade. 
4- O aumento do tamanho do coração é uma das consequências do envelhecimento. 
 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
 
37. A liderança está intimamente relacionada com as competências de comunicação e de transmissão de 
ideias. Considere as afirmativas abaixo, a respeito de cada tipo de líder. 
 

1- Líder carismático é aquele que inspira em seus liderados: confiança, aceitação incondicional, 
obediência espontânea e envolvimento emocional.  

2- Líder coercitivo é aquele que exerce a liderança através da violência, que pode ser verbal ou física. 
3- Líder distributivo é aquele que delega tarefas, sempre controlando, acompanhando de perto e cobrando 

resultados. 
4- Líder educativo é aquele que costuma dar o exemplo. Seus liderados têm uma relação de 

responsabilidade com o trabalho. 
5- Líder inspirador é aquele que raramente precisa dar ordens a seus liderados, que se sentem atraídos 

pela figura do líder e estão dispostos a fazer o que é necessário. 
 

O correto está em: 
 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 3, 4 e 5, apenas. 
C) 2, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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38. O Conselho Municipal de Saúde propõe e acompanha as ações relativas à saúde local, além de 
controlar e fiscalizar o bom uso dos recursos, democratizando as decisões. Para que a composição de 
seus membros seja paritária, em conformidade com a Lei nº 8.142/90, 
 

A) 50% das vagas devem ser ocupadas por usuários e 50% pelos representantes dos governos, 
prestadores e trabalhadores da saúde. 

B) 40% das vagas devem ser ocupadas pelos representantes dos governos, prestadores e trabalhadores 
da saúde e 60% por usuários.  

C) 40% das vagas devem ser ocupadas por usuários e 60% pelos representantes dos governos, 
prestadores e trabalhadores da saúde. 

D) 80% das vagas devem ser ocupadas pelos representantes dos governos, prestadores e trabalhadores 
da saúde e 20% por usuários.  

 
39. A consciência ética nada mais é do que a nossa capacidade de reconhecer no outro a nossa própria 
humanidade. A luta cotidiana pela efetivação dos direitos humanos e de cidadania objetiva a efetivação dos 
nossos próprios direitos como membros da comunidade humana. Quando aceitamos que os direitos de 
uma pessoa sejam violados, do ponto de vista ético, estamos aceitando uma situação que ameaça o direito 
de todos. Portanto, o usuário do SUS tem direito 
 

A) de ser submetido a exames, sem conhecimento e consentimento, nos locais de trabalho (pré-
admissionais ou periódicos), nos estabelecimentos prisionais e de ensino, públicos ou privados. 

B) a atendimento prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica em qualquer Unidade do 
Sistema de Saúde, de sua preferência. 

C) de ter, em situações de urgência/emergência, atendimento de forma incondicional, em qualquer Unidade 
do Sistema de Saúde. 

D) ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais, salvo após a sua morte. 
 
40. Para garantir os direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, ao poder público compete: 
 

1- na área da saúde, a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar; ao 
aconselhamento genético; ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério; à nutrição da 
mulher e da criança; à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco; à imunização, às 
doenças do metabolismo e seu diagnóstico; ao encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de deficiência. 

2- a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação. 
3- a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado. 
4- a adoção de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, desenvolvidos 

com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social. 
 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
 

 

 

 

 

    




