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CARGO:
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INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim

distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da
folha de respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

permitidas perguntas aos fiscais.
A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos
durante sua realização.
Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer
sistema de comunicação.
Em cada questão, há somente uma resposta correta.
A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala,
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de
decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em
cada questão.
d) não a amasse nem dobre.
ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:
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LÍNGUA
PORTUGUESA
Texto para questões 01 a 03.
SAÚDE AGONIZANTE
A
municipalização
dos
serviços
públicos de saúde – em princípio, uma
medida importante para facilitar a
fiscalização
e
a
cobrança
da
comunidade,
ainda
que
esse
fenômeno só tenda a ocorrer em longo
prazo – avança a passos lentos. Mais
do que isso, é o próprio mecanismo da
prestação desses serviços que precisa
ser reformulado. O Estado paga aos
hospitais conveniados pelo serviço que
prestam, o que permite e incentiva a
corrupção. E paga mal, paga de modo
irrisório: uma consulta ambulatorial
custa apenas R$ 2,07 à União.
Mais uma vez fica evidente a
incompetência do setor estatal para
cumprir suas tarefas básicas. Gasta-se
mal, desperdiça-se muito, fiscaliza-se
pouco. Trata-se de descobrir novos
mecanismos pelos quais o poder
público
garanta
seu
papel
na
assistência à população.
Há propostas de reforma a serem
discutidas; desde a ideia do PAS, na
Prefeitura de São Paulo – pela qual o
município paga uma quantia fixa aos
profissionais da saúde, sem vincular o
vencimento ao número de consultas
ou volume de atendimentos –, até o
modelo adotado na Califórnia, onde foi
criado um vale-saúde, facultando ao
cidadão a escolha do prestador de

serviços, em vez de condená-los aos
cuidados da rede pública.
Há que investir mais e melhor na
prevenção de doenças, revertendo
uma política tradicional nesse setor.
Mais do que em qualquer outro, o que
se verifica aqui é o conluio da
irresponsabilidade, da ineficiência, do
desperdício e da fraude a vitimar, no
sentido literal do termo, grandes
contingentes da população.
(Fragmento. Folha de S. Paulo, 14-5-1996.)

Questão 01) Analise o verbo em
destaque no trecho “Há propostas de
reforma a serem discutidas” e assinale
a alternativa correta.
A) O verbo haver possui como sujeito
o termo “propostas de reforma”, já
que é um verbo pessoal de terceira
pessoa.
B) O verbo haver possui como sujeito
o termo “propostas de reforma”, já
que é um verbo impessoal.
C) O verbo haver possui sujeito
indeterminado, assim como é um
verbo transitivo direto e pessoal e
tem como objeto direto o termo
“propostas de reforma”.
D) O verbo haver não possui sujeito,
assim como é verbo transitivo
direto e impessoal, tendo como
objeto direto o termo “propostas de
reforma”.
E) O verbo haver não possui sujeito,
assim como é verbo bitransitivo e
pessoal.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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MATEMÁTICA

Questão
02)
Levando
em
consideração o contexto no trecho
“Mais do que em qualquer outro, o que
se verifica aqui é o conluio da
irresponsabilidade, da ineficiência, do
desperdício e da fraude a vitimar, no
sentido literal do termo, grandes
contingentes da população.”, o termo
em destaque pode ser substituído sem
alteração de seu valor semântico por

Questão 04) Numa fábrica de
móveis, o custo da produção de
cadeiras é dado pela função C(x) = x2
- 60x + 200 onde C é dado em reais e
x é o número de cadeiras produzidas.
Qual o custo para produzir 100
cadeiras em um dia?

A) a
B) a
C) a
D) a
E) a

A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

colusão.
incorrupção.
probidade.
retidão.
pacacidade.

Questão 03) Nos trechos “(...) uma
consulta ambulatorial custa apenas R$
2,07 à União” e “(...) o município paga
uma quantia fixa aos profissionais da
saúde (...)”, sob o ponto de vista da
regência verbal, analise os verbos
neste contexto.
I. Custar é verbo transitivo direto e
não rege preposição.
II. Custar é verbo transitivo direto e
indireto e rege a preposição a.
III. Pagar é verbo transitivo direto e
indireto, tendo como objeto direto
“uma quantia fixa” e indireto “aos
profissionais da saúde”.
IV. Pagar é verbo transitivo direto e
indireto e rege a preposição a em
combinação com o artigo os.

2.200,00.
3.800,00.
4.200,00.
4.400,00.
5.200,00.

Questão 05) O departamento de
vendas de uma loja conta com 20
vendedores. O gerente deseja criar
equipes de cinco membros cada.
Quantas equipes diferentes podem ser
formadas?
A) 4.
B) 400.
C) 4.000.
D) 14.400.
E) 15.504.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I está correta.
II está incorreta.
III está correta.
IV está incorreta.
I e IV estão corretas.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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CONHECIMENTOS
GERAIS
Questão 06) O plebiscito é uma das
formas e mecanismos de exercício da
soberania popular.
Sobre esses
temas, julgue as proposições que
seguem.
I. De acordo com o art. 14 da
Constituição Federal de 1988, o
voto direto e secreto possui valor
igual para todos.
II. “Todos são iguais, mas alguns são
mais iguais que os outros”; é um
dos princípios que regem a
Constituição Federal de 1988.
III. O exercício da soberania popular
será exercido de três maneiras,
nos termos da Constituição Federal
de 1988, o plebiscito, o referendo
e a iniciativa popular.
IV. Em caso de realização de um
plebiscito, poderão votar todos os
brasileiros, independentemente da
idade, domicílio e demais regras de
alistamento eleitoral.
V. No plebiscito, os eleitores decidem
se uma norma ou lei deve ou não
entrar na pauta do Congresso
Nacional
para
modificar
a
Constituição Federal ou uma lei
específica.

Questão 07) Analise as proposições
que seguem.
I. Mudanças climáticas drásticas, como
elevação de temperatura em lugares
extremamente frios, contribuem para
o desaparecimento de espécies de
animais e plantas.
II. O
aprisionamento
da
radiação
infravermelha em um determinado
lugar ou espaço baixa o albedo da
Terra provocando, invariavelmente, o
efeito estufa.
III. A perda ou o desaparecimento
significativo de espécies da fauna e da
flora em diferentes domínios naturais
do planeta contribuem de forma
direta
e
irreversível
para
o
esgotamento de recursos minerais
escassos, como por exemplo, o ouro.
IV. As
ações
antrópicas
não
são
consideradas relevantes o suficiente
para provocar desastres ambientais
ou mesmo para degradar ou acelerar
processos de destruição de espaços,
lugares ou ambientes naturais.
V. A malária é uma doença tropical cuja
incidência pode aumentar a partir de
processos
desorganizados
de
ocupação de áreas e ambientes
naturais, como por exemplo, os
processos de ocupação desordenados
da Amazônia nas décadas de 1970 e
1980.

Marque a alternativa que indica
apenas as proposições corretas.

Marque a alternativa que
apenas proposições corretas.

A) I, III e IV.
B) I, II, III e V.
C) II, IV e V.
D) I, II e IV.
E) I, III e V.

A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III e IV.
I, III, IV e V.
II, IV e V.
I, II e V.
III, IV e V.

indica
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INFORMÁTICA
Questão 08) De um documento do
Microsoft Word 2013, com 20 páginas,
um usuário foi informado que é preciso
imprimir as páginas de números 1, 4,
7, 8, 9, 10, 18 e 20. Na opção de
Imprimir, é possível definir apenas a
impressão dessas 8 (oito) páginas.
Para isso, o usuário poderá digitar em
Páginas:
A)
B)
C)
D)
E)

1; 4; 7-10; 18; 20
1 e 4; 7 a 10; 18 a 20
1, 4, 7:10, 18, 20
1, 5, 7-10, 19, 20
1; 4; 7:10; 18; 20

Questão 09) Aponte o que é
INCORRETO afirmar a respeito da
internet.
A) Site é uma área dentro de um
servidor de internet que pode ser
visitada por qualquer computador
ligado à internet, utilizando-se um
navegador.
B) O Internet Explorer, Mozilla Firefox e
Google Chrome são navegadores
usados para acessar páginas na
internet.
C) Navegador ou Browser é um
aplicativo usado para armazenar
páginas na internet.
D) Através dos programas Thunderbird
ou Outlook, também conhecidos
como clientes de e-mail, é possível
criar, enviar e receber mensagens
através da internet.
E) Download é a transferência de dados
de um computador remoto para um
computador local.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questão 10) Uma das diretrizes da
Política Nacional de Saúde do
Trabalhador do Ministério da Saúde, a
Renast (Rede Nacional de Atenção à
Saúde do Trabalhador) responde pela
execução de ações. Marque a
alternativa em que são citadas tais
ações.
A) Curativas,
paliativas
e
de
reabilitação à saúde do trabalhador
brasileiro.
B) Curativas,
preventivas,
de
promoção e de reabilitação à saúde
do trabalhador brasileiro.
C) Remoção, prevenção e promoção
de
reabilitação
à saúde
do
trabalhador.
D) Curativas, resolutivas e promoção à
saúde do trabalhador brasileiro.
E) Paliativas, curativas, de promoção
e de revitalização da saúde do
trabalhador brasileiro.
Questão 11) O RN (recém-nascido)
pré-termo (RNPT) é o RN que pode ser
viável e nasce até completar 37
semanas, podendo ser RNPT limítrofe,
moderado e extremo. Ele é RNPT
limítrofe quando está entre
A) 35 e 36 semanas.
B) 30 e 34 semanas.
C) abaixo de 30 semanas.
D) 37 semanas completas
semanas.
E) 42 semanas de gestação.

até

42
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Questão 12) Marque a alternativa
correta em relação à finalidade da
Manobra de Leopold.
A) Identificar o crescimento normal do
feto,
detectar
desvios
de
crescimento
fetal
e,
se
encontrados, diagnosticar suas
causas.
B) Constatar, a cada consulta, o ritmo,
a frequência e a normalidade dos
batimentos cardiofetais (BCF).
C) Identificar
a
situação
e
a
apresentação fetal por meio da
palpação obstétrica, procurando
localizar os polos cefálicos e pélvico
e o dorso fetal.
D) Detectar a ocorrência de edemas
patológicos.
E) Detectar precocemente estados
hipertensivos que constituam risco
materno e perinatal.
Questão 13) Segundo a Norma
Operacional Básica, NOB/SUS/96, a
Fração
Assistencial
Especializada
(FAE) é
A) um montante que corresponde a
procedimentos ambulatoriais de
média
complexidade,
medicamentos
e
insumos
excepcionais, órteses e próteses
ambulatoriais e tratamento fora do
domicílio (TFD), sob gestão do
estado.
B) um montante que corresponde ao
financiamento do conjunto das
ações assistenciais assumidas pela
SMS (Secretaria Municipal de
Saúde).

C) um conjunto de ações de saúde
consideradas básicas no nível de
atenção primária.
D) um montante financeiro definido
por
um
valor
per
capita
multiplicado pela população de
cada município.
E) um conjunto de ações de saúde
considerado suficiente para ser
oferecido
gratuitamente
à
população.
Questão
14)
Denominação
da
comunicação
da
ocorrência
de
determinada doença ou agravo à
saúde, feita à autoridade sanitária por
profissionais de saúde ou qualquer
cidadão, para fim de adoção de
medidas de intervenção pertinentes:
A) termo de autuação.
B) declaração de serviços.
C) laudo epidemiológico.
D) notificação.
E) relatório de fiscalização.
Questão 15) As vacinas contra
sarampo,
caxumba,
rubéola,
poliomielite oral (tipo Sabin), febre
amarela e BCG são vacinas produzidas
por cultivo e purificação de microorganismos
adaptados
ou
estruturados
para
eliminar
sua
patogenicidade, ou seja, a sua
capacidade de causar a doença,
mantendo, porém, suas características
de imunogenicidade. Portanto, são
consideradas vacinas
A) atenuadas.
B) inativadas.
C) conjugadas.
D) recombinantes.
E) combinadas.
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Questão 16) Amebíase é uma
infecção causada por protozoário que
se apresenta em duas formas: cisto e
trofozoíto. Esse parasito pode atuar
como comensal ou provocar a invasão
de tecidos, originando as formas
intestinal e extraintestinal da doença.
Sobre o seu modo de transmissão,
seguem algumas afirmativas.

A) botulismo.
B) coccidioidomicose.
C) criptosporidíase.
D) ancilostomíase.
E) criptococose.
Questão 18) São atribuições do
Conselho Estadual de Saúde, no
âmbito da Educação Permanente em
Saúde:

I. A principal fonte de infecção é a
ingestão de alimentos ou água
contaminados por fezes contendo
cistos amebianos maduros.
II. Ocorre
mais
raramente
na
transmissão sexual pelo contato
oral-anal.
III. A falta de higiene domiciliar pode
facilitar a disseminação de cistos
nos componentes da família.
IV. Os portadores assintomáticos, que
manipulam
alimentos,
são
importantes disseminadores dessa
protozoose.

I. definir as diretrizes da Política
Estadual e do Distrito Federal de
Educação Permanente em Saúde;
II. aprovar a Política e o Plano de
Educação Permanente em Saúde
Estadual e do Distrito Federal,
que deverão fazer parte do Plano
de Saúde Estadual e do Distrito
Federal;
III. acompanhar e avaliar a execução
do
Plano
de
Educação
Permanente em Saúde Estadual e
do Distrito Federal.

Marque a alternativa correta.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente I e II estão corretas.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Somente I e IV estão corretas.
D) Somente I e III estão corretas.
E) Todas estão corretas.

A) Somente I e II estão corretas.
B) Somente I está correta.
C) Todas estão corretas.
D) Somente I e III estão corretas
E) Somente III está correta.

Questão 17) A infecção intestinal
causada por nematódeos apresentam
clínicas importantes, como um quadro
gastrointestinal agudo caracterizado
por náuseas, vômitos, diarreia, dor
abdominal e flatulência. Em crianças
com parasitismo intenso pode ocorrer
hipoproteinemia
e
atraso
no
desenvolvimento físico e mental e até
anemia ferropriva.
Essas são
características da doença denominada

Questão 19) As leis que dispõem
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, e
sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) são, respectivamente,
A)
B)
C)
D)
E)

Lei
Lei
Lei
Lei
Lei

nº
nº
nº
nº
nº

6.825/73
7.498/90
8.094/90
8.142/90
8.080/90

e
e
e
e
e

Lei
Lei
Lei
Lei
Lei

nº
nº
nº
nº
nº

5.905/71.
8.142/90.
8.142/90.
8.094/90.
8.142/90.
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Questão 20) O Plano Nacional de
Saúde no Sistema Penitenciário,
instituído pela Portaria Interministerial
n°
1.777/03,
observou
que
a
prevalência de HIV entre pessoas
privadas de liberdade é mais alta que
entre a população em geral. Assinale a
alternativa INCORRETA.

A) Nos
países
onde
a
maior
frequência de transmissão é por
via sexual, o índice de HIV em
prisões chega a ser duas vezes
maior que na população em
liberdade.
B) Nos países em que o uso de
drogas injetável é o meio mais
frequente de infecção por HIV, a
prevalência de HIV em prisões
chega a ser até 10 vezes maior
que na população em liberdade.
C) Em prisões, fatores adicionais de
risco
podem
incluir
o
compartilhamento de material
usado em tatuagens, piercings e
lâminas de barbear, além da
esterilização
inadequada
ou
reutilização
de
instrumentos
médicos ou odontológicos.
D) Condições precárias podem ainda
dificultar ou mesmo impedir a
implementação
de
respostas
eficazes ao HIV e à Aids por parte
dos profissionais penitenciários.
E) O nível de conhecimento sobre
HIV é alto entre a população
prisional, mas o acesso a ações de
prevenção e assistência dentro
das prisões continua inadequado.

Questão 21) Segundo o Ministério da
Saúde (2001), o objetivo fundamental
do Programa de Atenção Integral à
Saúde do Idoso (PAISI) é
A) fazer com que o idoso traga consigo
uma vida produtiva, com qualidade.
É importante lembrar que a
complexidade do ser não se desfaz
com o passar dos anos.
B) conseguir a manutenção de um
estado de saúde com a finalidade
de atingir um máximo de vida ativa,
na comunidade, junto à família,
com o maior grau possível de
independência
funcional
e
autonomia.
C) normatizar as ações consideradas
nas áreas prioritárias.
D) estimular e apoiar a implementação
dos
programas
estaduais
e
municipais, na perspectiva de
assegurar ao idoso um atendimento
adequado às suas características.
E) promover e apoiar estudos e
pesquisas multicêntricas relativas
ao idoso.
Questão 22) As diretrizes principais
que organizam o Sistema Único de
Saúde, de acordo com a Constituição
Federal de 1988 – CF/88, são:
A) municipalização
da
assistência
médica e participação comunitária.
B) universalidade, descentralização e
integralidade das ações preventivas.
C) descentralização
e
atendimento
integral.
D) descentralização,
atendimento
integral e participação comunitária.
E) regionalização dos serviços de saúde,
integralidade da assistência à saúde
e direção única municipal.
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Questão 23) São pacientes que vão
repetidamente à clínica geral, com
queixas de problemas físicos que não
são identificados como de causa
orgânica, o que não lhes satisfaz,
fazendo
com
que
solicitem
continuamente novas investigações
(às vezes mudando de um médico
para
outro).
Só
conseguem
identificar seu “mal estar” como
tendo origem no corpo, o que faz
com que geralmente resistam a um
encaminhamento para o setor de
saúde mental, ou se sintam, até
mesmo, ofendidos. Com base nesse
relato, assinale a alternativa que
caracteriza o transtorno.
A) Transtorno
B) Transtorno
C) Transtorno
D) Transtorno
E) Transtorno

dissociativo.
de ansiedade.
somatoforme.
esquizofrênico.
alimentar.

Questão 24)) Sobre as parasitoses,
aponte a alternativa correta.
A) Problema de saúde pública
mundial, pouco relacionado às
condições de saneamento básico,
educação
e
habitação,
as
parasitoses
intestinais
constituem infecções causadas
por parasitas intestinais.
B) Na
presença
de
Ascaris
lumbricoides, podem ocorrer
manifestações
como
cólicas
abdominais,
náuseas,
desconforto
abdominal
e
carências nutricionais, e o verme
adulto só pode ser eliminado pelo
ânus.

C) A tênia dá origem à teníase e à
cisticercose.
A
primeira
é
contraída pelo consumo de carne
crua
ou
mal
cozida,
desenvolvendo-se o parasita no
intestino;
a
segunda,
pela
ingestão de alimentos ou água
contaminada,
ou
pela
autoinfestação;
o
embrião
parasita, pela corrente sanguínea,
se distribui pelo corpo, causando
doença no órgão em que se alojar.
D) Ocorrem a partir da picada de um
mosquito infectado, quando as
larvas atingem os vasos linfáticos,
onde se tornam sexualmente
maduras, provocando elefantíase
ou leishmanioses.
E) A
gonorreia
ou
blenorragia
constitui uma parasitose em que o
fungo é transmitido diretamente
de uma pessoa para outra pelo
contato sexual. Nos homens,
provoca micção dolorosa com
eliminação de pus; nas mulheres,
dá origem a um corrimento
purulento, afetando a uretra e a
vagina. O nascituro de mulheres
infectadas poderão ter os olhos
afetados,
até
mesmo
com
cegueira.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 25) Diante da demanda de
responsabilidades cada vez maior, os
profissionais da enfermagem podem
se envolver com mais frequência em
processos decorrentes de imperícia,
imprudência e negligência.
Sobre
esse tema, aponte a alternativa
INCORRETA.

A) A imperícia é resultante da falta
de conhecimento ou de preparo
técnico ou de habilidade para
executar determinada atribuição.
B) A imprudência corresponde ao
descuido, ou descaso ou falta de
cautela,
gerando
situações
prejudiciais que poderiam ter sido
previstas e evitadas.
C) Quando
se
omitem
ações
necessárias gerando resultados
prejudiciais, dizemos que houve
negligência.
D) Imperícia,
imprudência
e
negligência geram consequências
que variam de uma simples
repreensão até a cassação do
direito ao exercício profissional,
independentemente da gravidade
do dano produzido.
E) O art. 18, da Lei nº 5.905, de 12
de julho de 1973 determina como
penalidades aplicáveis em caso de
imperícia,
imprudência
e
negligência dos profissionais da
enfermagem: advertência verbal,
multa, censura, suspensão do
exercício profissional e cassação
do
direito
ao
exercício
profissional.

Questão 26) Sobre DST, tuberculose
e hepatites, julgue as proposições
abaixo.
I. O fato de uma pessoa contrair uma
DST não significa que possa
também ter contraído o HIV.
II. Usuários de drogas, especialmente
do
crack,
tornam-se
mais
vulneráveis à tuberculose em
decorrência de fatores como o
compartilhamento do cachimbo, do
uso de ambientes insalubres, sem
ventilação, úmidos e com péssimas
condições
de
higiene,
do
emagrecimento rápido e das
alterações no sistema imunológico.
III. A hepatite B pode ser transmitida
por via sexual e sanguínea,
portanto ela pode ser prevenida
com o uso de preservativos, com o
não-compartilhamento de material
perfurocortante
e
evitando-se
contato com os grupos de risco
(homossexuais e usuários de
drogas).
IV. O atendimento a portadores de
DST/HIV/aids
demanda
uma
reflexão sobre a confidencialidade,
a ética, o sigilo das informações
obtidas e o abandono de atitudes
preconceituosas. Muitas vezes o
profissional precisará reformular
valores, atitudes e protocolos
instalados.
Estão
corretas
as
proposições
indicadas na alternativa:

A) I, II e IV
B) II e III
C) II e IV
D) I e III
E) II, III e IV
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Questão 27) Sobre tracoma, julgue
a informações a seguir e aponte a
alternativa INCORRETA.

A) Constitui
uma
afecção
inﬂamatória
ocular,
uma
ceratoconjuntivite
crônica
recidivante que, em decorrência
de infecções repetidas, produz
cicatrizes na conjuntiva palpebral
superior, podendo levar a atritos
da pálpebra e dos cílios com o
olho, evoluindo para a redução da
acuidade visual e até cegueira.
B) O principal reservatório do agente
etiológico, nas populações onde o
tracoma
é
endêmico,
são
crianças, com até 10 anos de
idade, com infecção ativa.
C) Alguns insetos, como a mosca
doméstica e/ou a lambe-olhos
podem
atuar
como
vetores
mecânicos da doença.
D) A principal forma de transmissão
é a indireta, através de objetos
contaminados (toalhas, lenços,
fronhas). As moscas podem
contribuir para a disseminação da
doença,
por
transmissão
mecânica. A transmissão ocorre
também na presença de lesões
ativas.
E) Os
sintomas
associados
ao
tracoma
inﬂamatório
inclui
lacrimejamento,
sensação
de
corpo estranho, fotofobia discreta
e prurido, sendo uma grande
proporção de casos de tracoma,
principalmente entre as crianças,
assintomática.

Questão
28)
Na
“Cartilha
entendendo o SUS” – 2007, o
governo prestou orientações sobre o
sistema com a finalidade de prover
informações
essenciais
aos
jornalistas e demais profissionais de
comunicação que trabalham na
cobertura de temas correlacionados
com a saúde pública no Brasil. E a
nós da área é importante conhecêlas. Observe as assertivas abaixo e
marque a que está INCORRETA.
A) A União é o principal financiador
da saúde pública no país.
B) A
União
formula
políticas
nacionais, mas a implementação é
feita por seus parceiros (estados,
municípios, ONGs e iniciativa
privada).
C) A partir do Pacto pela Saúde
(PAC), assinado em 2005, o
gestor municipal passa a assumir
imediata ou paulatinamente a
plenitude da gestão das ações e
serviços de saúde oferecidos em
seu território, sem referenciar
para outros serviços.
D) O Sistema Público de Saúde
funciona de forma referenciada.
E) Com o PAC – 2006, os estados e
municípios poderão receber os
recursos federais por meio de
cinco blocos de financiamento.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 29) Conforme o Código de
Ética
dos
Profissionais
de
Enfermagem, NÃO se inclui entre os
direitos desses profissionais o que está
na alternativa:

A) Em suas atividades profissionais,
isentar-se de responsabilidade na
ocorrência de faltas cometidas em
equipe.
B) Recusar-se a executar atividades
que não sejam de sua competência
legal.
C) Ser informado sobre o diagnóstico
provisório ou definitivo de todos os
clientes que estejam sob sua
assistência.
D) Recorrer ao Conselho Regional de
Enfermagem, quando impedido de
cumprir o presente Código e a Lei
do Exercício Profissional.
E) Receber pelo seu trabalho salários
ou
honorários
que
deverão
corresponder, no mínimo, ao fixado
por legislação específica.

Questão 30) De acordo com a Lei nº
8.080/90, são objetivos do Sistema
Único de Saúde - SUS:
I. a identificação e divulgação dos
fatores
condicionantes
e
determinantes da saúde;
II. a formulação de política de saúde
destinada a promover, nos campos
econômicos e sociais, a observância
do disposto no §1º do art. 2º desta
Lei;
III. a assistência às pessoas por
intermédio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das
ações assistenciais e das atividades
preventivas.
Assinale a alternativa correta.
A) Todas estão incorretas.
B) Todas estão corretas.
C) Apenas I está correta.
D) Apenas I e III estão corretas.
E) Apenas II está incorreta.

