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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL - RS   

PROCESSO SELETIVO                                                                                          MATUTINO– 11/11/2012 
PROVA OBJETIVA                                                                                    NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

 CARGO:MATUTINO – 18/03/ 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   

 
 

 
 

 

 
 
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. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 

esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão -resposta poderão ser anuladas. 

 
6. Eventuais erros no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento não 

serão registrados em ata, conforme item 4.3.14 do edital.  
 
7. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas. 

 
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 

9. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para a realização da 
Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 

10. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início.  
 
11. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da Prova Objetiva somente 1 (uma) hora 

após o seu início.  
 
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.  

 
13. Os 2 (dois) 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.  
 
14. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 

manter o celular desligar e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio.  
 

15. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas três (3) questões.  
 
Um em cada três estudantes não sabe nem cozinhar um ovo.  

É uma tarefa difícil, afinal. Mas não é o único desafio que os estudantes encaram quando saem da casa dos 
pais. O fim da mamata de ter o almoço pronto e a roupas lavadas sem precisar mexer um dedo os obriga a 
aprender algumas coisas. Mas dá uma trabalheira, a maioria não sabe nem por onde começar…  

Quem investigou as habilidades domésticas dos jovens entre 18 e 25 anos foi a Sainsburys, rede de 
supermercados britânica. Eles perguntaram a 934 pais sobre o estilo de vida dos filhos. E o talento gastronômico 
não é mesmo o forte deles: 33% não sabem cozinhar um ovo, enquanto 50% não conseguem fazer um simples 

macarrão com carne moída. Segundo a pesquisa, alguns calouros chegam até a passar fome no primeiro 
semestre da faculdade.  
E ainda precisam aprender a cuidar de outros problemas: a casa e as roupas. A maioria (50%) não sabe nem 

ligar a máquina de secar, enquanto outros 35% nunca usaram o aspirador de pó. No supermercado, 62% ficam 
perdidos na hora de escolher os produtos de limpeza. Até na hora de pagar contas, a coisa complica: 35% não 
sabem direito o que fazer. 

É, esse negócio de crescer é complicado. Eu sofri um bocado com a comida do bandejão. E você, manda bem 
na cozinha ou conta com o talento de algum amigo? 

http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/acesso em 01 de outubro de 2012 às 20:20h. 

 

1. De acordo com o texto é correto afirmar que  
a) o Maior desafio dos estudantes ao deixar a casa dos pais é preparar a própria refeição.  

b) não ter como pagar as contas é um problema enfrentado por estes jovens.  
c) ao deixar a casa dos pais os jovens tem que aprender a se virar sozinhos.  
d) o maior problema que os jovens encontram é lavar as roupas.  

e) os jovens não encontram problemas ao sair da casa dos pais, pois realizar tarefas domésticas é algo fácil para 
eles. 
 

2. Observe o trecho retirado do texto: ”O fim da mamata de ter o almoço pronto e a roupas lavadas sem 
precisar mexer um dedo...”. 
A palavra destacada não poderia ser substituída, sem que houvesse  perda de sentido, por  

a) moleza. 
b) facilidade.  
c) vida boa.  

d) mordomia.  
e) problema.  
 

3. As palavras relacionadas abaixo foram retiradas do texto e todas são substantivos. Assinale a 
alternativa em que todas as palavras sejam substantivos abstratos.  
a) Filhos, ovo e macarrão.  

b)Jovens, supermercado e vida.  
c) Estudantes, tarefa e casa.  
d) Fome, desafio e talento.  

e) Almoço, roupas e dedo. 
 

Leia o texto abaixo para responder às próximas três (3) questões.  

 
Homens que limpam a casa são mais felizes. 
Carol Castro 26 de setembro de 2012.  

 
Que sucesso de pesquisa. Preste atenção, leitor. Se você divide um teto com a sua namorada, ou esposa, e 
costuma deixar as tarefas de lavar a louça, passar a roupa e arrumar a cama sempre para ela, é melhor mudar 

de atitude. Pelo seu próprio bem.  
A recomendação vem de um estudo da Universidade Umeå, na Suécia, que acompanhou a vida de 723 pessoas 
ao longo de 26 anos. Os homens que não dividiam os afazeres domésticos com a parceira sofriam mais 

problemas psicológicos, como ansiedade, nervosismo, e problemas de concentração. Até sofriam com 
palpitações cardíacas (que é a sensação de sentir o coração parar por um segundo). Já aqueles que topavam 
fazer metade dos serviços eram mais tranquilos e felizes.  

As mulheres também se dão mal com esse desequilíbrio na divisão das tarefas. O excesso de trabalho 
doméstico pode deixá-las mais vulneráveis às doenças. 
Segundo a pesquisa, esses problemas só acontecem por conta dos papéis associados a cada gênero. “Muitos 

homens entrevistados disseram que estavam cansados de consertar o carro, por exemplo,  mas se sentiam 
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presos a essas tarefas, por conta do estereótipo masculino”, conta a pesquisadora Lisa Harryson. A saída, diz 
ela, é bater um papo com o parceiro e colocar um fim nessas bobeiras.  
É pela felicidade de vocês. E pela saúde de suas amadas.  

http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/acesso em 01 de outubro de 2012 às 20:30h. 

 
4. Após ler o texto, pode-se concluir que a informação principal é que 

a) as mulheres que trabalham demais ficam doentes. 
b) homens que não ajudam suas parceiras nos trabalhos domésticos tem palpitações cardíacas.  
c) homens gostam mesmo é de consertar carros.  

d) ajudar as mulheres nos trabalhos domésticos deixa os homens mais felizes.  
e) as tarefas domésticas são atividades exclusivamente femininas.  

 

5. Analise os grupos de palavras abaixo que foram retiradas do texto.  
I – Leitor, saída, louça. 
II – Cardíacas, associados, ansiedade. 

III – Bobeiras, parceiro, roupa. 
IV – Saúde, doenças, estereótipo. 
Pode-se afirmar que apresentam ditongo todas as palavras do(s) grupo(s): 

a) I e II, apenas. 
b) II e III, apenas.  
c) IV e I, apenas.  

d) III e IV, apenas. 
e) III, apenas.  
 

6. Observe o uso da palavra destacada na frase: ”As mulheres também se dão mal com esse 
desequilíbrio na divisão das tarefas.”. Poderia ser completada de maneira correta com essa mesma 
palavra a alternativa: 

a) Ela é uma garota____, pois se recusou a ajudar. 
b) ___ entrei, ele saiu.  
c) Não precisamos de um ____ funcionário.  

d) Temos que evitar o ____ comportamento. 
e) A pessoa com ____ caráter não teme em prejudicar os outros.  
 

Leia o trecho da canção abaixo, interpretada pela cantora Adriana Calcanhoto, para responder às 
próximas duas (2) questões.  
 

Fico assim sem você. 
 
(...) Sou eu assim sem você 

Tô louco pra te ver chegar 
Tô louco pra te ter nas mãos 
Deitar no teu abraço 

Retomar o pedaço  
Que falta do meu coração 

 Fonte: www.kboing.com.br/adriana-calcanhotto/1-200885/Acesso em 28 de setembro de 2012 às 22h. 

 

7. Os pronomes destacados no trecho da canção acima são, respectivamente, classificados como:  
a) Pessoal, demonstrativo e possessivo.  
b) Pessoal, pessoal e possessivo.  

c) Pessoal, possessivo e demonstrativo.  
d) Pessoal, possessivo e possessivo.  
e) Pessoal, demonstrativo e demonstrativo.  

 
8. Analise as frases abaixo e assinale a única alternativa em que a palavra destacada foi usada 
incorretamente: 

a) Por que você não avisou que chegaria tarde? 
b) Sairei mais cedo porque vou ao médico.  
c) Este é o motivo porquê me atrasei.  

d) Não  sei por que temos que ouvir estas reclamações.  
e) A consulta foi desmarcada por quê? 
 

9. Palavras escritas com “g” e “j” costumam causar dúvidas, pois muitas vezes possuem o mesmo som. 
Sabendo disso, leia as palavras abaixo e marque a  alternativa em que todas estejam corretamente 
grafadas: 
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a) Giló, tangerina, cafajeste.  
b) Argila, jiló, rejeição. 
c) Cafageste, trage, monje.  

d) Gojitar, monge, traje.  
e) magestade, rejeição, tanjerina.  
 

10. Observe as frases abaixo e o sentido do verbo “fazer” em cada uma delas.  
I – A criança já fez dez anos. 
II – Dona Ana já fez o almoço. 

III – Depois de muita insistência, o vendedor fez o produto por um valor menor. 
IV – O comerciante sempre faz descontos em sua mercadoria. 
V – Misturamos tudo para fazer a tinta. 

Nas frases acima, o verbo fazer tem o mesmo sentido nas proposições:  
a) I e III.  
b) III e IV.  

c) II e III.  
d) III e V. 
e) II e V. 

 
Observe a tirinha, a seguir, para responder à próxima questão. 

 
http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira120.htm Acesso em 02 de outubro às 14:25h. 

 
 

11. No último quadrinho da tirinha, temos as palavras “Chomp! Chomp!” que reproduzem o barulho feito 

pela personagem ao comer a planta.  Essas palavras são gramaticalmente classificadas como 
a) Adjetivos. 
b) Verbos.  
c) Onomatopeias. 

d) Pronomes. 
e) Interjeições. 
 

12. Observe o diálogo abaixo. 
Uma conversa entre vizinhas: 
- Não deixe a sua cachorra entrar de novo em minha casa. Ela está cheia de pulgas.  

- Laica, não entre na casa da vizinha. Ela está cheia de pulgas. 
Podemos perceber que houve um entendimento errôneo na fala dessas vizinhas. Isso ocorreu porque 
uma palavra foi usada de maneira ambígua, ou seja, causou duplo entendimento. A palavra responsável 

por essa ambiguidade foi 
a) casa. 
b) pulgas.  

c) cachorra. 
d) ela.  
e) vizinha.  

 
Leia o texto abaixo para responder às próximas cinco (5) questões.  
 

Daqui pra frente tudo vai ser diferente. 
por Beto Pacheco 

 

Em diversos momentos da vida, achamos que tudo está perdido. Que não há mais saída e o desespero é 
inevitável. Seguidamente, nos defrontamos com situações incontroláveis que nos fazem pensar se 
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conseguiremos seguir em frente e ter uma vida digna, saudável e próspera. Por vezes me vi nessa encruzilhada, 
mas, hoje, nesta fria noite curitibana, posso dizer: há esperança. Faz uma hora, mais ou menos, que usei pela 
primeira vez uma máquina de lavar louça... e daqui para frente tudo vai ser diferente.  

Povo de Tubiacanga, que felicidade, que felicidade! A alegria de ver aquele entulho em que se transformara 
minha pia virar um punhado de pratos, talheres e copos limpinhos, cheirosos e passíveis de serem guardados 
fez com que toda a iminente depressão se esvaísse em gargalhadas. Nunca mais  água gelada vinda da torneira, 

nunca mais cheiro de azedo (estou exagerando, vai), nunca mais as horas e horas e horas perdidas num molhar, 
espumar, esfregar, enxaguar, nunca mais... NUNCA MAIS! 
A lavadora estava posicionada, aguardando as terríveis loucinhas, já fazia tempo. Tipo, uns dois meses de 

tempo. Contudo, ela não estava ineficaz porque eu queria. Faltavam duas peças fundamentais: o cano que joga 
a água do enxague fora e o detergente próprio para a lavação. E, convenhamos, não são coisas simples de se 
conseguir – era preciso muito trabalho para resolver tais problemas. Mas como não sou homem de desistir fácil, 

reuni toda a minha pujança e consegui encontrar os raros objetos e a pus para t rabalhar.  Foi um dos sons mais 
lindos que já ouvi na vida. Mozart teria dificuldade em igualar.  
Logo o cano jorrava a água suja e eu ali, só de olho, exultante. Agora posso dormir tranquilo, sem me preocupar 

com os monstrinhos que poderiam surgir dos restos a me ameaçar madrugada adentro. Amanhã, inclusive, 
voltarei a cozinhar, pois já não aguento mais salgadinhos e bolacha recheada.  
E já que descobri que simples ações empreendedoras como essa podem mudar uma vida, decidi que o próximo 

passo será aplicar a minha filosofia das meias recicláveis,  mas essa explico outra hora.  
http://www.cronicasdobeto.com.br/?gclid=CM-99dWW47ICFQSEnQodxm8Ajg Acesso em 02 de outubro de2012 às 14:30h. 

 

13. No início do texto, o autor diz que há momentos da vida em que nos sentimos desesperados. No caso 
dele, o desespero se justifica porque: 
a) Ele está infeliz com sua vida.  

b) Ele detesta o frio de Curitiba.  
c) O autor passa por dificuldades financeiras.  
d) Ele enfrenta problemas de saúde.  

e) O autor se desespera com a louça suja em sua pia. 
 
14. De acordo com o texto, a máquina demorara dois meses para ser usada porque 

a) Seu dono não sabia como ligá-la.  
b) A máquina apresentava problemas. 
c) Era preciso acumular muita louça suja para poder ligá-la.  

d) Ela precisava de algumas coisinhas para funcionar.  
e) Dava muito trabalho instalá-la.  
 

Leia as frases a seguir, retiradas do texto, para responder às próximas duas (2) questões.  
I – Nunca mais água gelada vinda da torneira. 
II – Agora posso dormir tranquilo. 

III – Amanhã, inclusive, voltarei a cozinhar. 
IV – Foi um dos sons mais lindos que já ouvi na vida. 
 

15. Considerando o título do texto “Daqui pra frente tudo vai ser diferente”, podemos afirmar que as 
frases que esse título justificam são: 
a) I, II e III, somente. 

b) II e III, somente. 
c) III e IV, somente.  
d) II e IV, somente.  

e) I, II, III e IV.  
 
16. Essas frases, com relação ao tempo verbal, nos passam a ideia, respectivamente, de tempo 

a) passado, presente, futuro e presente. 
b) futuro, presente, futuro e passado.  
c) futuro, futuro, presente e passado.  

d) passado, passado, futuro e presente.  
e) presente, presente, futuro e presente.  
 

17. Considerando a forma como foi escri ta e pontuada no texto a frase “NUNCA MAIS!”, bem como o 
contexto, podemos afirmar que o autor quis com estes recursos demonstrar:  
a) Raiva. 

b) Resignação.  
c) Tristeza.  
d) Indignação.  

e) Alegria.  
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18. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentem a separação de sílabas correta:  
a) re-che-a-da, preo-cu-par, pas-so.  

b) di-gna, tor-ne-i-ra, en-xa-gu-ar.  
c) pa-sso, mei-as, te-rrí-veis.  
d) dig-na, tor-nei-ra, en-xa-guar.  

e) me-ias, re-chea-da, pre-o-cu-par.  
 
19. Considere as frases abaixo. 

I – Estou quites com minhas obrigações.  
II – Faltaram bastantes pessoas em nossa reunião. 
III – É necessário a tua ajuda neste projeto. 

IV – Dessa vez menos pessoas serão convocadas para o evento. 
Com relação à concordância nominal, só estão corretas as frases 
a) I e IV. 

b) II e IV. 
c) II e III.  
d) III e IV.  

e) I e II. 
 
20. Nas alternativas abaixo foi feita a correspondência entre o lugar e o seu adjetivo pátrio. Assinale a 

alternativa em que esta correspondência está errada: 
a) Góias – goianiense. 
b) Pará – paraense.  

c) Amapá – amapaense. 
d) Fortaleza – fortalezense. 
e) Brasília – brasiliense. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
21. O Brasil é dividido em cinco regiões. Em qual região fica localizado o estado do Rio Grande do Sul?  

a) Na Região Sudeste.  
b) Na Região de Fronteira.  
c) Na Região Sul.  

d) Na Região dos Pampas. 
e) Na Região Centro-Oeste. 
 

22. Qual alternativa registra corretamente os países que fazem fronteira com o estado do Rio Grande do 
Sul?  
a) Argentina, Paraguai e Uruguai.  

b) Bolívia, Chile, Venezuela.  
c) Argentina, Uruguai e Chile.  
d) Argentina e Uruguai.  

e) Argentina, Uruguai e Venezuela. 
 
23. Assinale a alternativa incorreta sobre a história de Eldorado do Sul. 

a) A partir de 1930, a região à margem direita do Rio Guaíba passou a servir de  porto para os Barcos que iam 
para a Capital.  
b) Por volta de 1960, a área passou a ser habitada por colonizadores de origem alemã.  

c) A região era composta de propriedades particulares que se dedicavam integralmente à pecuária e à cultura do 
arroz até a década de 1980.  
d) O crescimento populacional  nestas regiões foi intenso na década de 70 e início da década de 80.  

e) O nome “Eldorado” é de origem espanhola e significa “Terra do Ouro”,  país imaginário que se dizia existir na 
América Meridional, lugar pródigo em delícias e riquezas.  
 

24. O município de Eldorado do Sul está localizado na Região Carbonífera. Dentre os municípios abaixo, 
qual não é considerado limítrofe?  
a) Canoas. 

b) Charqueadas. 
c) Arroio dos Ratos. 
d) Guaíba.  

e) Porto Alegre. 
 
25. No centro do Brasão de armas oficial do Estado do Rio Grande do Sul , está escrito em amarelo: 

a) República do Rio Grande do Sul.  
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b) República Sulista. 
c) República Rio-grandense.  
d) República Sul-rio-grandense. 

e) República Rio-grandense do Sul. 
 
26. O governador Tarso Genro lançou, no dia 20 de outubro de 2012, projeto Patrulha Maria da Penha, no 

Território de Paz da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre.   
Fonte: http://www.estado.rs.gov.br – acessado em 23/12/2012.    

Sobre esse projeto, não é correto o que se afirma na alternativa:  

a) Tem como objetivo acompanhar os casos de violência contra mulheres.  
b) Tem como objetivo fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas determinadas pela Justiça aos 
agressores.  

c) A patrulha será equipadas com tablets com acesso à internet, pistolas, coletes e armas taser.  
d) A patrulha será formada por quatro policiais militares, dois homens, duas mulheres e um assistente social, que 
farão rondas com viaturas identificadas pelo Programa.  

e) A patrulha ira percorrer os quatro Territórios de Paz da Capital.  
 
27. “O Brasil reduziu em 12% a mortalidade feminina nos últimos 10 anos.  No período de 2000 a 2010, 

houve redução da taxa de mortalidade de 4,24 óbitos por mil mulheres para 3,72. Esse é um dos estudos 
do Saúde Brasil (edição 2011), publicação do Ministério da Saúde”. 

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br – acessado em 23/10/12. 

De acordo com o Ministério da Saúde, sobre a saúde da mulher, qual alternativa não está correta?  
a) Todas as regiões do país tiveram suas taxas reduzidas. A maior redução foi verificada na região Sul do país 
(14,6%), seguida pela região Sudeste (14,3%).  

b) Entre as principais causas de mortalidade feminina estão as doenças do aparelho circulatório, como Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) e o infarto, que aparecem em primeiro lugar representando 34,2%.  
c) As doenças cerebrovasculares e as isquêmicas do coração apresentaram redução no período de 2000 a 

2010. 
d) Para ampliar e qualificar a assistência às vitimas de infarto e AVC, o Ministério da Saúde está investindo nas 
linhas de cuidado dessas doenças.  

e) As doenças cerebrovasculares, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e as isquêmicas do coração, como 
o infarto, tiveram as taxas aumentadas.  
 

28. “A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) atua na definição de normas e 
instrumentos para a gestão sustentável das águas no meio urbano. Com base no conceito de 
desenvolvimento urbano de baixo impacto”.  

Fonte: http://www.mma.gov.br – acessado em 24/10/12. 

Sobre a gestão sustentável das águas no meio urbano, na é correta a alternativa: 
a) “Esse conceito busca a preservação do ciclo hidrológico natural, a partir da redução do escoamento superficial 
adicional gerado pelas alterações da superfície do solo (decorrentes do desenvolvimento urbano), e da indução à 

infiltração da água no solo e conservação e reúso da água em edificações urbanas”.  
b) A SRHU privilegia “o planejamento e formas de uso e ocupação que contemplem o controle da erosão, 
permeabilidade do solo, reservação, infiltração e utilização das águas pluviais nos  próprios lotes, com formas de 

pavimentação permeável”.  
c) “As enchentes dos rios não são fenômenos naturais que ocorrem com frequência variável e muitas vezes 
inesperada”.  

d) “Em muitas situações, o leito maior do rio é ocupado (principalmente em locais onde as enchentes demoram a 
acontecer novamente), fazendo com que a enchente do rio se transforme em inundação, com perdas humanas e 
patrimoniais”.  

e) “A inundação é o resultado da ocupação de áreas que pertencem ao rio e desrespeito aos ciclos naturais dos 
ambientes aquáticos, mesmo que a inundação se dê de forma pouco frequente e esporádica”.  
 

29. “O aniversário do município de Eldorado do Sul sempre apresenta uma programação festiva, que 
envolve a comunidade em atividades culturais, artísticas e esportivas”. Conforme site oficial da 
prefeitura (http://www.eldorado.rs.gov.br), além desse evento outros são realizados no município, exceto:    

a) Cavalgada de Eldorado do Sul. 
b) Maratona.  
c) Feira do Livro.  

d) Feira do Peixe. 
e) Rústica. 
 

30. A Lei Municipal nº 0541, de 11 de abril de 1995, estabelece os feriados municipais. Conforme essa lei, 
marque a alternativa que não é considerada feriado municipal?  
a) Dia do Servidor Público (28 de outubro).  
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b) Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro).  
c) Aniversário do Município (8 de junho). 
d) Dia do Trabalho (1 de maio). 

e) Proclamação da República (15 de novembro).  
 
LEGISLAÇÃO 

31. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, exceto: 
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função.  
b) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.  

c) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no 
exercício estivesse. 
d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 

contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.  

e) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo -lhe atribuída a maior 

remuneração. 

 
32. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, conforme o estabelecido em seu Regimento 
Interno. As Comissões Permanentes serão em número mínimo de 

a) 3 (três).  
b) 4 (quatro).  
c) 5 (cinco).  

d) 6 (seis).  
e) 7(sete).  
 

33. A respeito do Poder Legislativo do município de Eldorado do Sul, a ssinale a alternativa incorreta: 
a) A Câmara de Vereadores reúne-se, independentemente de convocação, no di a 1º de fevereiro de cada ano, 
até 15 de julho e de 1º de agosto a 1º de janeiro.  

b) Anualmente, dentro de 60 (sessenta) dias, contados do início do período legislativo, a Câmara receberá o 
Prefeito em sessão especial, que informará, at ravés de relatório, o estado em que se encontram os assuntos 
municipais.  

c) Os Vereadores prestarão compromisso, tomarão posse e deverão fazer declaração de seus bens, que 
deverão constar em ata, no dia primeiro de janeiro do primeiro ano de cada legislatura.  
d) A convocação da Câmara de Vereadores para a realização de Sessões Extraordinárias caberá ao Presidente 

e a 1/3 dos seus membros. 
e) O mandato da Mesa da Câmara de Vereadores será de dois anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo.  
 

34. São infrações político-administrativas do Prefeito e do Vice-Prefeito, sujeitas ao julgamento pela 
Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 
I – impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores.  

II – impedir o exame de documentos em geral por parte de Comissão Parlamentar de Inquérito ou 
auditoria oficial. 
III – impedir a verificação de obras e serviços municipais por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito 

ou perícia oficial. 
IV – deixar de atender, sem motivo justo, no prazo legal, os pedidos de informação da Câmara de 
Vereadores, legitimamente formalizados. 

Diante disso, assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  

c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
35. No ultimo ano de mandato, os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito ficaram vagos. Diante disso, assinale 
a alternativa correta: 

a) Haverá nova eleição para os cargos vagos no prazo de 90 (noventa) dias.  
b) O Presidente da Câmara dos Vereadores assumirá o cargo por todo período restante.  
c) O Vereador mais votado nas eleições assumirá o cargo por mais 4 (quatro) anos.  

d) A cidade ficará sem representante no Poder Executivo até o período eleitoral subsequente.  
e) O Secretário de Administração assumirá o cargo.  
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36. Aduz o Estatuto do Servidor Público Municipal de Eldorado do Sul - RS (Lei Municipal n° 1.108, de 28 
de julho de 1999 e alterações posteriores) que, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço por no máximo dois dias consecutivos por falecimento de 

a) cônjuge ou companheiro(a).  
b) pai, mãe, padrasto ou madrasta.  
c) filho(a) ou enteado(a).  

d) irmã(o).  
e) avô ou avó.  
 

37. Pautando-se no Estatuto do Servidor Público Municipal de Eldorado do Sul - RS (Lei Municipal n° 
1.108, de 28 de julho de 1999 e alterações posteriores), assinale a alternativa incorreta: 
a) Servidor público é pessoa legalmente investida em Cargo Público.  

b) Cargo Público é aquele criado em Lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres 
municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público.  
c) Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão.  

d) Em qualquer hipótese, a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos.   
e) Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender encargos de direção, chefia ou 

assessoramento.  
 
38. Baseando-se no Estatuto do Servidor Público Municipal de Eldorado do Sul  - RS (Lei Municipal n° 

1.108, de 28 de julho de 1999 e alterações posteriores), responda: em quais dos casos propostos a seguir 
o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por períodos superiores a 24 meses? 
I – Por motivo de doença em pessoa da família. 

II – Para o serviço militar. 
III – Para concorrer a cargo eletivo. 
IV – Para tratar de interesses particulares.  

V – Para desempenho de mandato classista. 
VI – Licença Prêmio. 
a) Nos casos previstos nos itens I, II e III.  

b) Nos casos previstos nos itens I, IV e VI.  
c) Nos casos previstos nos itens II, III e IV.  
d) Nos casos previstos nos itens IV e V.  

e) Nos casos previstos nos itens V e VI.  
 
39. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações 

posteriores), a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Sempre que possível, a criança ou o 
adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeita do seu estágio de 

desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião 
devidamente considerada. Será necessário o consentimento colhido em audiência para colocação em 
família substituta, tratando-se de pessoa maior de  

a) 8 (oito) anos de idade. 
b) 10 (dez) anos de idade.  
c) 12 (doze) anos de idade. 

d) 14 (quatorze) anos de idade.  
e) 16 (dezesseis) anos de idade.  
 

40. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações 
posteriores), assinale a alternativa incorreta: 
a) Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos.  

b) Considera-se adolescente aquela entre doze e dezesseis anos de idade.  
c) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas 
entre dezoito e vinte e um anos de idade.  

d) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem preju ízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade.  
e) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
41. O Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde  (SUS) é regulamentado pela Portaria 
GM/MS n

o
 17, publicada em 4/1/2001 e republicada em 13/2/2001, cabendo ao gestor municipal formalizar 

a adesão e organizar o processo de cadastramento em sua área de atuação, com o objetivo de criar o 
Cadastro Nacional de Usuários do SUS, que, por sua vez, possibilitará a implantação do Cartão Nacional 
de Saúde. Para formalizar a adesão, o município deverá discriminar as seguintes informaçõe s para que a 

implementação aconteça, exceto: 
a) Condição de gestão do munic ípio e população do munic ípio, segundo censo demográfico IBGE/2000.  
b) População coberta pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e/ou Programa de Saúde da 

Família (PSF).  
c) Meta de população a ser cadastrada, nunca inferior a 90% (noventa por cento) do total.  
d) Estratégias propostas para o cadastramento/ recursos humanos a serem utilizados. 

e) Responsável pela coordenação do cadastramento no município.  
 
42. Ao integrarem o Poder Público e o Estado, os Conselhos de Saúde têm diante de si a definição do 

seu espaço privilegiado de atuação em que devem exercer as suas atribuições. A atuação acontece na 
formulação de estratégias, no que diz respeito a uma postura combativa/ ofensiva/ criadora de 
construção do novo modelo; e a atuação no controle da  execução das políticas, a uma postura 

defensiva, contra os desvios e distorções, portanto, não deve ser ‘vanguardista’ e isolada, mas sempre 
que possível, articulada e sinérgica com o gestor do SUS. Sabendo disso, qual(is) é(são) o(s) objetivo(s) 
dos conselhos de saúde? 

a) Participar da formulação de diretrizes e estratégias das intervenções do SUS (oferta de serviços), levando em 
conta a relação de recursos de materiais e humanos. 
b) Gerir a formulação de diretrizes e estratégias para o processo orçamentário,  compromissos de metas, 

planejamento de logística e execução orçamentária. 
c) Avaliar a situação de saúde da população sob o ângulo dos riscos sociais, epidemiológicos e sanitários, dos 
direitos de cidadania dos grupos populacionais e de cada indivíduo, generalizando as ações de saúde. 

d) Investigar com prioridade as intervenções (ofertas de serviços) de promoção, proteção e recuperação da 
saúde da coletividade e de grupos de riscos, levando em consideração o custo-benefício.  
e) Acompanhamento e avaliação do processo de execução dos planos, do orçamento e do cumprimento de 

metas, em função dos resultados de impacto na saúde da população geral e dos grupos de riscos, no âmbito das 
responsabilidades e atribuições legais do gestor. 

 

43. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi insti tuído através da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990, que 
trouxe uma reformulação em todo método de atendimento a saúde no país. Com esses avanços, foi 
proposto um atendimento digno em que todos os brasileiros tivessem direito e sem discriminações. 

Partindo do pressuposto, qual alternativa condiz com os princípios norteadores do SUS?  
a) Integralidade, Universalidade e Equidade. 
b) Descentralização, Normatização e Equidade.  

c) Resolutividade, Descentralização e Igualdade.  
d) Hierarquização, Humanização e Equidade.  
e) Universalidade, Integralidade e Humanização. 

 
44. A humanização é vista não como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e 
instâncias gestoras do SUS, visando a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de  

produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Assim, a Humanização do SUS se operacionaliza 
com qual(is) diretriz(es)?  
a) A desmistificação das necessidades, desejos e interesses dos diferentes sujeitos do campo da Saúde, afim de 

não realizá-los. 
b) A construção de diferentes espaços de encontro entre sujeitos, a instrução de deveres e a construção de 
saberes. 

c) O trabalho em rede com equipes multiprofissionais, com atuação t ransdicisplinar, sendo o médico o gestor da 
equipe.  
d) 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.  
e) 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), gerenciadas 

somente por gestores de saúde. 
 

45. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 
sanitárias, democráticas e participativas, sob forma de trabalho multidisciplinar. Visando a Saúde da 
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Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único 
de Saúde, tem como fundamentos:  
I – possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos,  

caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de 
forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da 
equidade. 

II – efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e 
demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à 
saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do 

cuidado na rede de serviços.  
III – desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita 
garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; 

IV – valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento con stante de sua 
formação e capacitação. 
V – realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do 

processo de planejamento e programação. 
VI – estimular a participação popular e o controle social. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as proposições I, III e V estão incorretas. 
b) Somente as proposições II e IV estão incorretas. 
c) Somente as proposições II, III e VI estão incorretas.  

d) Somente as proposições II e V estão incorretas.  
e) Todas as proposições estão corretas. 

 

46. É indispensável que as Conferências de Saúde formulem sua Agenda de Temas Básicos na 
construção do SUS na sua área, com a necessária agilidade para acompanhar ou antecipar -se à Agenda 
Básica do Gestor correspondente, pois este é o responsáve l direto da construção do SUS. É 

imprescindível para o Conselho de Saúde articular canais de informações estratégicas sobre a agenda 
real dos temas e iniciativas do gestor. Com que frequência as Conferências de Saúde são realizadas?  
a) A cada 3 anos.  

b) Anualmente. 
c) De 4 em 4 anos.  
d) A cada 6 meses . 

e) A cada 8 anos.  
 

47.  Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas para atuação 

em todo o território nacional a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da 
hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da 
criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde. Outras áreas serão 

definidas regionalmente de acordo com prioridades e pactuações definidas nas CIBs. Compete às 
Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal, exceto: 
a) Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento do Piso da Atenção Básica – PAB fixo e 

variável.  
b) Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial, utilizando instrumento de programação 
nacional ou correspondente local. 

c) Definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da 
avaliação da Atenção Básica. 
d) Analisar dados de interesse nacional, relacionados com a Atenção Básica, gerados pelos sistemas de 

informação em saúde, divulgando os resultados obtidos.  
e) Monitorar e avaliar os indicadores do Pacto da Atenção Básica, no âmbito nacional, divulgando anualmente os 
resultados alcançados, de acordo com o processo de pactuação acordado na Comissão Intergestores Tripartite .  

 
48. O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o  exercício de atividades de prevenção de 
doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, 
distrital, estadual ou federal. São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área 
de atuação: 

I – a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade. 
II – a prevenção de ações de educação para a saúde integral. 
III – o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de sa úde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 
IV – a exclusão à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. 
V – a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à  família. 
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VI – a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam 
a qualidade de vida. 
Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as proposições I, III e V estão incorretas. 
b) Somente as proposições I, II, III e IV estão corretas.  
c) Somente as proposições II e IV estão incorretas.  

d) Todas as proposições estão corretas. 
e) Somente as proposições I e V estão incorretas.  

 

49. O Agente de Controle de Endemias tem um papel importante na saúde pública, já que ele participa 
ativamente da busca de agentes endêmicos, integrando as ações de vigilância sanitária, epidemiológica 
e ambiental. Não é atribuição dos agentes de controle de endemias:  

a) Exercício de atividades de vigilância.  
b) Prevenção de doenças.  
c) Promoção da saúde.  

d) Controle de doenças. 
e) Execução de notificação e multas. 

 

50. A consolidação da saúde como política pública se dá depois da segunda Guerra Mundial como 
advento do estado de bem-estar social e dos demais sistemas de saúde na Europa e nos Estados 
Unidos. A Constituição Federal de 1.988 ressalvou em seus artigos importância a da saúde para a 

população de um país, fazendo com que se tornasse “um direito de todos e dever do estado”, tendo 
como diretrizes a universalidade, a integralidade e a participação da comunidade. Sabendo disso, 
assinale a alternativa correta que traz a(s) atribuição(s) disposta(s) na Constituição Federal ao Sistema 

Único de Saúde: 
a) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.  
b) Inviabilizar a formação de recursos humanos na área de saúde.  

c) Executar a formulação da política das ações de saneamento básico e ambiente.  
d) Fiscalizar e impedir o uso de alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano.  

e) Colaborar na extinção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.  
 

51. Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde que comportam:  
I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo. 
II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
III – assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do 

trabalho. 
IV – participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições II e III estão incorretas.  

c) Somente as proposições III e IV estão corretas.  
d) Somente as proposições II e III estão corretas. 
e) Somente as proposições III e IV estão incorretas. 

 
52. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo 

por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos 
recursos humanos, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica 
entre essas instituições, e têm como objetivo:  

a) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em 
conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, reprovados pelos conselhos de 
saúde.  

b) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações 
e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e 
serviços dos entes federados. 

c) Criar comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional 
e superior.  
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d) Reavaliar as diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes 
federados. 

e) Auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.  
 

53. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a 

receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta 
elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da 
Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. São considerados de outras fontes os recursos provenie ntes dos i tens abaixo: 
I – Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. 
II – Ajuda, contribuições, doações, donativos e receitas pessoais.  

III – Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. 
IV – Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

V – Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.  
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as proposições I, II e III estão corretas.  

b) Somente as proposições II e IV estão incorretas. 
c) Somente a proposição II está incorreta.  
d) Somente as proposições I, III e IV estão corretas  

e) Todas as proposições estão corretas. 
 

54. Sobre as funções que competem à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), marque (V) 

para verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta, de cima para 
baixo: 
(   ) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.  

(   ) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.  
(   ) Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde. 
(   ) Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.  

a) F, F, V, V. 
b) V, V, F, F. 
c) V, V, V, F. 

d) F, V, V, F. 
e) F, F, V, F. 

 

55. As ações e serviços de saúde necessitam de princípios que obedeçam as diretrizes previstas no  
artigo 198 da Constituição Federal, gerindo assim os serviços de saúde públicos e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS). São princípios e diretrizes 

da Lei 8.080/1990, exceto: 
a) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.  
b) Direito a confidencialidade, as pessoas assistidas, sobre sua saúde.  

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  
d) Participação da comunidade.  
e) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.  

 
56. A portaria Nº 699/GM, de 30 de março de 2006: 
a) Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão. 

b) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
c) Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras 

providências. 
d) 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 e dá outras providências. 

e) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS). 
 

57. Os objetivos do pacto pela vida levam à redução de problemas de saúde pública que geram impacto 
orçamentário quando não diagnosticados e tratados logo no início. Portanto os objetivos e metas para o 

Controle do Câncer de Mama e de Colo de Útero visam ampliar a cobertura de exames para diagnóstico e 
fornecer tratamento diferencial a lesões em colo de útero, além de realizar a punção em mama nos casos 
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necessários, conforme protocolo. Em relação ao programa de controle do câncer de mama e colo de 
útero, assinale a alternativa correta. 
a) Cobertura de 60% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006.  

b) Ampliar para 80% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.  
c) Cobertura de 100% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006.  
d) Realizar a punção de mama em 90% dos casos necessários, conforme protocolo.  

e) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.  
 

58. Todo município deve organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção especializada a 

partir das necessidades da atenção básica, configurando a rede de atenção, por meio dos processos de 
integração e articulação dos serviços de atenção básica  com os demais níveis do sistema, com base no 
processo da programação pactuada e integrada da atenção à saúde.  Para tanto, o pacto de gestão define 

as responsabilidades sanitárias do gestor municipal, do gestor estadual e do gestor federal do SUS e 
estabelece diretrizes para a gestão do sistema, respeitando alguns aspectos importantes. Assinale a 
alternativa correta: 

a) São diretrizes, a universalidade, regionalização e hierarquização, financiamento, planejamento, Programação 
Pactuada e Integrada (PPI), regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde.  
b) São diretrizes, a descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, Programação Pac tuada e 

Integrada (PPI), regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde. 
c) São diretrizes, a descentralização, regionalização, hierarquização, planejamento, Programação Pactuada e 
Integrada (PPI), regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde.  

d) São diretrizes, a universalidade, regionalização, financiamento, planejamento, Programação Pac tuada e 
Integrada (PPI), regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde.  
e) São diretrizes, a regionalização, financiamento, organização, Programação Pactuada e Integrada (PPI), 

regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde.  
 
59. O financiamento da atenção básica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, sendo 

que os recursos federais comporão o Bloco Financeiro da Atençã o Básica dividido em dois sub-blocos: 
Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica Variável, e seus valores serão estabelecidos em 
portaria específica, com memórias de cálculo anexas. O Piso da Atenção Básica Variável (PAB Variável)  

consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas desenvolvidas no 
âmbito da Atenção Básica em Saúde. O PAB Variável passa a ser composto pelo financiamento das 
seguintes estratégias, exceto: 

a) Saúde da Família.  
b) Agentes Comunitários de Saúde. 
c) Saúde Bucal. 

d) Assistência Farmacêutica. 
e) Compensação de especificidades regionais.  

 

60. O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a si tuação de saúde da população brasileira. Os estados/região/município 
devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos, sendo por 

algumas das, as prioridades pactuadas: 
I – Saúde do Recém-Nascido e Criança. 
II – Controle do câncer de colo de útero e de mama. 

III – Redução da mortalidade infantil e materna. 
IV – Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza por meio de vacinação. 

V- Promoção da Saúde dos Homossexuais. 
VI- Revisão as propostas da Atenção Básica. 
Assinale a alternativa correta: 

a) As proposições I, III e V estão corretas. 
b) As proposições II e III estão corretas.  
c) As proposições IV, V e VI estão corretas. 

d) As proposições I, II, e III estão corretas.  
e) As proposições II, III e IV estão corretas.  
 

 
 
 

 
 

 







