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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas 
de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação 

de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, 
desde que permaneça na sala até o final de período das 4 (quatro) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  
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Texto: O Brasil na rota dos remédios falsificados 
Alan Rodrigues (alan@istoe.com.br) 
 

Um relatório divulgado recentemente pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu mais 
um ruidoso sinal de alerta sobre a debilitada saúde 
do País. Segundo o documento, 19% dos remédios 
comercializados por aqui são ilegais. A estimativa é 
que se vendam vinte medicamentos falsos em cada 
lote de 100. Eles são vendidos em feiras, bancas de 
ambulantes, pela internet e, inclusive, nas 
farmácias. E chegam ao Brasil vindos do Paraguai, 
China e Índia. Podem vir prontos para o consumo 
ou ainda na matéria-prima (o chamado princípio 
ativo) – que é manipulada em estabelecimentos 
clandestinos, sem a menor condição de higiene e 
geralmente elaborada na dose errada.  

As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são nefastas. De acordo com os 
pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias 
matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 
2014 – não há dados específicos para o Brasil. É 
um problema que aflige governos e fabricantes no 
mundo todo, principalmente em período de crise 
econômica. “Como é mais barato, as pessoas 
acham que estão fazendo um bom negócio ao 
comprar medicamentos falsos. Não estão. As 
mortes estão aí para comprovar”, diz Edson 
Vismona, do Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria. “É uma burrice consumir remédios 
ilegais”, afirma Anthony Wong, diretor médico do 
Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das 
Clínicas de São Paulo. “Esse é um problema 
mundial de saúde, incluindo Estados Unidos e 
Europa, onde a vigilância é muito maior do que 
aqui.” 

Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
mercado, preço e fiscalização falha. As estatísticas 
sobre o tamanho desse comércio clandestino 
mostram que, na última década, a falsificação e 
comercialização aumentaram 800%. Atualmente, o 
negócio, que rendeu US$ 200 bilhões em 2014, 
cresce 13% ao ano. “Às vezes ele é mais rentável 
do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o 
delegado da polícia federal de São Paulo André 
Luiz Previato Kodkaoglanian. “São quadrilhas 
ligadas diretamente às organizações criminosas 
internacionais.” 
http://www.istoe.com.br/reportagens/437819_O+BRASIL+NA+ROTA+DOS+REM

EDIOS+FALSIFICADOS, aesso em 14 de out. de 2015. 

 
01) A ideia principal do texto é: 
 
(A)  19% dos remédios comercializados no Brasil 
são ilegais e falsos. 
(B)  A falta de remédios nos postos de saúde e 
hospitais no Brasil. 
(C)  A alta dos preços dos remédios. 

(D)  A falta de organização do comércio de 
remédios no Brasil. 
(E)  A indústria de remédios aliada aos 
benefícios que os médicos recebem para indicá-los. 
 
02) Marque a alternativa que contempla os três 
princípios para o sucesso da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A)  mercado, preço alto e qualidade. 
(B)  dificuldade para conseguir os remédios e 
fiscalização apurada. 
(C)  indústria estrangeira, qualidade e 
fiscalização falha. 
(D)  organização, preço baixo e qualidade. 
(E)  mercado, preço e fiscalização falha. 
 
03) Assinale a alternativa que aponta as 
consequências da ação da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A) O sucateio da saúde pública, pois o dinheiro 
dos remédios ajudam a manter os hospitais do país. 
(B) Cria dificuldades para encontrar os remédios 
verdadeiros, pois não se sabe mais quais são, 
devido à grande circulação de remédios 
falsificados. 
(C) Gera menos impostos para as indústrias 
farmacêuticas brasileiras, prejudicando a economia. 
(D)  As pessoas compram remédios falsificados 
devido ao seu baixo preço e correm risco de morrer. 
Por conta disso, cerca de 700 mil pessoas morrem 
por sua ingestão. 
(E) Pela ingestão dos remédios, as pessoas 
desenvolvem deficiências com o tempo, podendo 
ficar cegas, surdas ou parar de andar, por exemplo. 
 
04) Assinale a alternativa que substitui o termo 
sublinhado na frase abaixo, sem prejuízo do 
sentido:  
 
 “Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico 
de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia 
federal de São Paulo André Luiz Previato 
Kodkaoglanian. 
 
(A)  difícil. 
(B) interessante. 
(C)  lucrativo. 
(D)  positivo. 
(E)  determinante. 
 
05) Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados, na oração abaixo, classificam-se, 
morfologicamente na ordem em que aparecem, 
como:   
 
“Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
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mercado, preço e fiscalização falha.” 
 
(A)  adjetivo, numeral, substantivo. 
(B)  substantivo, numeral, adjetivo. 
(C)  numeral, substantivo, adjetivo. 
(D)  conjunção, substantivo, numeral. 
(E)  numeral, pronome, adjetivo. 
 
06) A  palavra NEFASTAS, na oração abaixo, 
concorda com:  
 
As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são “nefastas”. 
 
(A)  as consequências das ações. 
(B)  elas.  
(C)  ações. 
(D)  dessa máfia. 
(E)  nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07) O plural da oração sublinhada é:  
 
O remédio vem pronto. 
 
(A)  Os remédios veem prontos. 
(B)  Os remédios vém prontos. 
(C)  Os remédios vem prontos.  
(D)  Os remédios vêem prontos. 
(E)  Os remédios vêm prontos. 
 
08) Assinale a alternativa correto quanto ao 
tempo e modo dos verbos sublinhados na 
oração abaixo:  
 
“As estatísticas sobre o tamanho desse 
comércio clandestino mostram que, na última 
década, a falsificação e comercialização 
aumentaram 800%.” 
 
(A) presente do indicativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(B) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(C) imperativo afirmativo, pretérito mais que  
perfeito do modo indicativo. 
(D) presente do indicativo, futuro do pretérito do 
modo indicativo. 
(E) imperativo negativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
 
09) Assinale a alternativa em que o uso da crase 
está correto:  
 
(A)  Os documentos devem ser entregues na 
portaria. Assina à gerência à noite.   
(B)  Os documentos foram remetidos à Gerência. 
(C)  Os remédios são destinados à todas as 
pessoas doentes nos postos de saúde.  
(D)  À população precisa de remédios. 

(E)  Foram à Portugal.  
 
10) As palavras cujo acento se justifica pela 
mesma regra de “café” são: 
 
(A)  Látex, patê. 
(B)  Consórcio, secretária. 
(C)  Pelé, filé. 
(D)  Também, refém. 
(E)  Centésimo, saúde. 
 
11) Em uma comunidade constituída de 1800 
pessoas, há três programas de TV, esporte (E), 
novela (N) e filme (F). A tabela abaixo indica 
quantas pessoas assistem cada tipo de 
programa: 
 
Progra
mas 

E N F E e 
N 

N e F E e 
F 

E, 
N e 
F 

Número 
de 
telespe
ctadore
s 

400 1220 1080 220 800 180 100 

 
Assim, verifique usando a tabela, quantas 
pessoas não assistem nem um destes 
programas: 
 
(A) 400. 
(B) 100. 
(C) 300. 
(D) 200. 
(E) 500. 
 
12) Foram entrevistadas 50 pessoas sobre suas 
preferências de duas marcas A e B. Onde os 
resultados foram: 21 pessoas disseram que 
usar a marca A, 10 pessoas responderam que 
usar a marca A e B e 5 pessoas não usam nem 
uma das marcas. Com estas informações 
quantas pessoas usam somente a marca B? 
 
(A) 24. 
(B) 30. 
(C) 44. 
(D) 35. 
(E) 15. 
 
13) Analisando a sequência a seguir 1, 1, 2, 3, 5, 
8, ..... podemos dizer que o oitavo termo da 
sequência será? 
 
(A) 13. 
(B) 21. 
(C) 15. 
(D) 20. 
(E) 34. 
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14) Observe a figura a seguir: 
 

 
 
Qual o próximo elemento da sequência?  
 
(A)  

 
(B) 

 
 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15) Um vendedor é representante de uma marca 
que disponibiliza duas linhas de produtos, uma 
mais popular (produto A) e outra mais 
sofisticada (produto B). Para o produto A que 
custa R$ 62,00 ele ganha uma comissão de 20% 
por unidade e para o produto B que custa R$ 
150,00 ele ganha uma comissão de 25% por 
unidade. Na venda de uma unidade de cada ele 
ganhará: 
 
(A) R$ 50,00. 
(B) R$ 50,10. 
(C) R$ 48,90. 
(D) R$ 49,50. 
(E) R$ 49,90. 
 
16) Certa empresa produz diariamente 
quantidades iguais do produto P. Se essa 
empresa usar três medidas iguais do 
componente A em cada unidade do produto 
final P, serão necessárias 480 dessas medidas 
para suprir a produção de P durante 2 dias. Se 
passar a usar 2,5 medidas de A em cada 
unidade de P, o número de medidas de A 
necessário para suprir a produção de P, 
durante 5 dias, será igual a: 
 
(A) 1100. 
(B) 980. 
(C) 1000. 

(D) 1250. 
(E) 1050. 
 
17) Durante certa semana, uma loja de sapatos 
constatou que a razão entre o número de pares 
de sapatos vendidos de adultos e infantis foi de 
3 para 7, nesta ordem. Sabendo-se que nessa 
semana foram vendidos ao todo 180 pares de 
sapatos, pode-se concluir que o número de 
pares de sapatos infantis superou o de adultos 
em: 
 
(A) 126 pares. 
(B) 72 pares. 
(C) 54 pares. 
(D) 100 pares. 
(E) 65 pares. 
 
18) A figura abaixo mostra uma parede com 
alguns azulejos, onde os espaços em branco 
representam os azulejos que caíram. Sabendo 
que todos os azulejos são iguais e quadrados, 
então a razão dos azulejos que caíram e os que 
estão na parede é? 
 

 
 
(A) 2/5. 
(B) 4/5. 
(C) 5/3. 
(D) 3/5. 
(E) 4/3. 
 
19) O preço de um produto sofreu um reajuste 
de 12% aumentando para R$ 60,48. Qual era o 
preço desse produto antes do reajuste? 
 
(A) R$ 50,24. 
(B) R$ 54,24. 
(C) R$ 54,00. 
(D) R$ 52,24. 
(E) R$ 52,00. 
 
20) Sabendo que uma pessoa percorre 21km, 
sendo que destes ela faz 6 km a pé a 3 km por 
hora e 15 km de barco a 5 km por hora. Qual o 
tempo gasto no percurso? 
 
(A) 6 horas. 
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(B) 4 horas. 
(C) 3 horas. 
(D) 7 horas. 
(E) 5 horas. 
 
21) Quanto a NR 32 pode-se afirmar 
corretamente: 
 
(A) Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional. 
(B) Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais. 
(C) Segurança e Saúde no Trabalho em 
Estabelecimentos de Saúde. 
(D) Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. 
(E) Equipamentos de Proteção Individual.  
 
22) Quanto a NR 14 pode-se afirmar 
corretamente: 
 
(A)  Edificações. 
(B)  Caldeiras e Vasos de Pressão. 
(C)  Fornos. 
(D)  Ergonomia. 
(E)  Máquinas e Equipamentos.  
 
23) Quanto a NR 34 pode-se afirmar 
corretamente: 
 
(A)  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção e Reparação Naval. 
(B)  Segurança e Saúde no Trabalho em 
Empresas de Abate e Processamento de Carnes e 
Derivados. 
(C)  Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. 
(D)  Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. 
(E)  Registro Profissional do Técnico de 
Segurança do Trabalho no MTB.  
 
24) Quanto a audiometria em área com nível de 
ruído de 87 db, assinale a alternativa incorreta:  
 
(A)  Solicitar na Admissão do funcionário. 
(B)  Solicitar na Demissão do funcionário. 
(C)  Solicitar após 6 meses de admissão do 
funcionário. 
(D)  Solicitar no periódico bianualmente. 
(E)  Indica-se o uso de EPI. 
 
25) Referente a os exames complementares 
demissionais, assinale a alternativa correta: 
 
(A)  Os custos dos exames são do trabalhador. 
(B)  O trabalhador não pode utilizar o SUS 
(Sistema único de Saúde) devido a sua demora.  
(C)  O prosseguimento do tratamento deve ser 
feito pelo médico examinador. 
(D)  O custeio ficará a cargo do INSS. 

(E)  O trabalhador deverá realizar todos os 
exames solicitados. 
 
26) Motorista profissional com CNH ¨E¨ há 10 
anos sofre lesão em olho não dominante com 
material perfurante durante o serviço, após 
tratamento e sem recuperação da visão deste 
olho o mesmo deverá, assinale a alternativa 
correta (C): 
 
(A)  Reduzir a CNH para categoria “D”. 
(B)  Manter a atividade ocupada. 
(C)  Empresa deverá custear o afastamento 
domiciliar até alta médica. 
(D)  Realizar readequação e treinamento para 
continuar exercendo função anterior. 
(E)  Encaminhar para INSS. 
 
27) Quanto ao PPRA na avaliação do local de 
trabalho e do trabalhador na NR 32, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
(A)  As medidas de área, volume, iluminação e 
ventilação do local de trabalho. 
(B)  A organização e procedimentos de trabalho. 
(C) A possibilidade de exposição. 
(D)  A descrição das atividades e funções de 
cada local de trabalho. 
(E)  As medidas preventivas aplicáveis e seu 
acompanhamento. 
 
28) Referente ao NR 32 está incorreto afirmar: 
 
(A)  Os trabalhadores devem comunicar 
imediatamente todo acidente ou incidente, com 
possível exposição a agentes biológicos, ao 
responsável pelo local de trabalho e, quando 
houver, ao serviço de segurança e saúde do 
trabalho e à CIPA. 
(B)   O empregador deve informar, 
imediatamente, aos trabalhadores e aos seus 
representantes qualquer acidente ou incidente 
grave que possa provocar a disseminação de um 
agente biológico suscetível de causar doenças 
graves nos seres humanos, as suas causas e as 
medidas adotadas ou a serem adotadas para 
corrigir a situação. 
(C)  Os colchões, colchonetes e demais 
almofadados devem ser revestidos de material 
lavável e impermeável, permitindo desinfecção e 
fácil higienização. 
(D)  O revestimento não pode apresentar furos, 
rasgos, sulcos ou reentrâncias. 
(E)  Os trabalhadores que utilizarem objetos 
perfuro cortantes devem ter um responsável técnico 
para seu descarte imediato após a utilização. 
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29) São definições utilizadas em no 
Regulamento Técnico para funcionamento de 
Laboratórios Clínicos – RDC 302,  exceto: 
 
(A)  Alvará sanitário/Licença de 
funcionamento/Licença sanitária: Documento 
expedido pelo órgão sanitário competente Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal, que libera o 
funcionamento dos estabelecimentos que exerçam 
atividades sob regime de vigilância sanitária. 
(B)  Analito: paciente a ser colhido o material. 
(C)  Amostra laboratorial com restrição: Amostra 
do paciente fora das especificações, mas que ainda 
pode ser utilizada para algumas análises 
laboratoriais. 
(D)  Amostra controle: Material usado com a 
finalidade principal de monitorar a estabilidade e a 
reprodutibilidade de um sistema analítico nas 
condições de uso na rotina. 
(E)  Amostra do paciente: Parte do material 
biológico de origem humana utilizada para análises 
laboratoriais. 
 
30) De acordo com o Regulamento Técnico para 
funcionamento de Laboratórios Clínicos – RDC 
302, o laboratório clínico e o posto de coleta 
laboratorial devem manter atualizados e 
disponibilizar, a todos os funcionários, 
instruções escritas de biossegurança, 
contemplando os seguintes itens, exceto: 
 
(A)  Normas e condutas de segurança biológica, 
química, física, ocupacional e ambiental. 
(B)  Instruções de uso para os equipamentos de 
proteção individual (EPI) e de proteção coletiva 
(EPC). 
(C)  Procedimentos em caso de acidentes. 
(D)  Instrução para posicionamento e coleta de 
material. 
(E)  Manuseio e transporte de material e 
amostra biológica. 
 
31) De acordo com o Regulamento Técnico para 
funcionamento de Laboratórios Clínicos – RDC 
302 nos processos operacionais – fase Analícita 
está correto afirmar, exceto: 
 
(A)  O laboratório clínico e o posto de coleta 
laboratorial devem dispor de instruções escritas, 
disponíveis e atualizadas para todos os processos 
analíticos, podendo ser utilizadas as instruções do 
fabricante. 
(B)  O processo analítico deve ser o 
referenciado nas instruções de uso do fabricante, 
em referências bibliográficas ou em pesquisa 
cientificamente válida conduzida pelo laboratório. 
(C)  O laboratório clínico e o posto de coleta 
laboratorial devem disponibilizar por escrito, uma 
relação que identifique os exames realizados no 

local, em outras unidades do próprio laboratório e 
os que são terceirizados. 
(D)  O laboratório clínico e o posto de coleta 
laboratorial devem utilizar de mecanismos 
estabelecidos pela ANVISA que possibilitam a 
agilização da liberação dos resultados em situações 
de emergência. 
(E)  O laboratório clínico e o posto de coleta 
laboratorial devem definir limites de risco, valores 
críticos ou de alerta, para os analitos com resultado 
que necessita tomada imediata de decisão. 
 
32) Quanto a história do sistema de saúde  no 
Brasil está correto afirmar, exceto: 
 
(A)  Antes do advento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a atuação do Ministério da Saúde se 
resumia às atividades de promoção de 
saúde e prevenção de doenças (por 
exemplo,vacinação), realizadas em caráter 
universal e à assistência médico-hospitalar para 
poucas doença. 
(B)  Servia aos indigentes, ou seja, a quem não 
tinha acesso ao atendimento pelo Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social. 
(C)  O INAMPS foi criado peloregime 
militar em 1974 pelo desmembramento do Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS), que hoje é 
o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 
(D)  O INAMPS dispunha de estabelecimentos 
próprios e a maior parte do atendimento era 
realizado nestes estabelecimentos; os convênios 
estabeleciam a remuneração dos profissionais por 
procedimento, consolidando a lógica de cuidar da 
doença e não da saúde. 
(E)  A implantação do SUS foi realizada de 
forma gradual: primeiro veio o SUDS; depois, a 
incorporação do INAMPS ao Ministério da 
Saúde (Decreto nº 99.060, de 7 de março de 1990); 
e por fim a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990) fundou o SUS. Em 
poucos meses foi lançada a Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, que imprimiu ao SUS uma de 
suas principais características: o controle social, ou 
seja, a participação dos usuários (população) na 
gestão do serviço. O INAMPS só foi extinto em 27 
de julho de 1993 pela Lei nº 8.689. 
 
33) Analise as afirmativas abaixo quanto ao SUS 
e suas ações a serem desenvolvidas e assinale 
a alternativa correta , exceto: 
 
1 - Historicamente, a atenção à saúde no Brasil, 
vem sendo desenvolvida com ênfase na 
prestação de serviços médicos individuais, de 
enfoque curativo, a partir da procura 
espontânea aos serviços. 
2 - O conceito abrangente de saúde, definido na 
nova Constituição deverá nortear a mudança 
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progressiva dos serviços, passando de um 
modelo assistencial centrado na doença e 
baseado no atendimento a quem procura, para 
um modelo de atenção integral à saúde, onde 
haja a incorporação progressiva de ações de 
promoção e de proteção, ao lado daquelas 
propriamente ditas de recuperação. 
3 - Para melhor identificar quais os principais 
grupos de ações de promoção, de proteção e de 
recuperação da saúde, a serem desenvolvidas 
prioritariamente é necessário conhecer as 
principais características do perfil 
epidemiológico da população, não só em termos 
de doenças mais frequentes, como também em 
termos das condições sócio-econômicas da 
comunidade, dos seus hábitos e estilos de vida, 
e de suas necessidades de saúde, sentidas ou 
não-sentidas, aí incluída, por extensão, a infra-
estrutura de serviços disponíveis. 
 
(A)  Somente a afirmativa 1 está correta. 
(B)  Somente a afirmativa 2 está correta. 
(C)  Somente a afirmativa 3 está correta. 
(D)  Todas afirmativa estão corretas. 
(E)  Nenhuma afirmativa está correta. 
 
34) Está correto afirmar quanto ao SUS (Sistema 
Único de Saúde), exceto: 
 
(A)  O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado 
pela Constituição Federal de 1980. 
(B)  Regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 
8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde. 
(C)  Com a finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da população. 
(D)  Torna-se obrigatório o atendimento público 
a qualquer cidadão. 
(E)  São proibidas cobranças de  dinheiro sob 
qualquer pretexto. 
 
35) Fazem parte do SUS, exceto: 
 
(A)  Centros de saúde. 
(B)  Postos de saúde. 
(C)  Hospitais – incluindo os universitários, 
privados exclusivos e filantrópicos. 
(D)  Laboratórios, hemocentros, bancos de 
sangue. 
(E)  Fundações e institutos de pesquisa. 
 
36) No SUS, para o estabelecimento de valores a 
serem transferidos a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, será utilizada a combinação dos 
seguintes critérios, segundo análise técnica de 
programas e projetos, de acordo com a lei no. 
8.080 está incorreto afirmar: 
 
(A)  Perfil demográfico da região. 
(B)  Perfil socioeconômico da população a ser 

coberta. 
(C)  Características quantitativas e qualitativas 
da rede de saúde na área. 
(D)  Desempenho técnico, econômico e 
financeiro no período anterior. 
(E)  Níveis de participação do setor saúde nos 
orçamentos estaduais e municipais. 
 
37) No Artigo 17  na direção Estadual do 
Sistema Único de Saúde (SUS) compete, exceto: 
 
(A) Promover a descentralização para os 
Municípios dos serviços e das ações de saúde. 
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(C) Prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
(D)  Coordenar e, em caráter integral, incluindo 
a nível municipal, executar ações e serviços: de 
vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de 
alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador. 
(E)  Participar, junto com os órgãos afins, do 
controle dos agravos do meio ambiente que tenham 
repercussão na saúde humana. 
 
38) Quanto ao SUS, no Artigo 15 a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
exercerão, em seu âmbito administrativo, as 
seguintes atribuições, exceto: 
 
(A)  Definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações e 
serviços de saúde. 
(B)  Arrecadação dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 
(C)  Acompanhamento, avaliação e divulgação 
do nível de saúde da população e das condições 
ambientais. 
(D)  Organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
(E)  Elaboração de normas técnicas e 
estabelecimento de padrões de qualidade e 
parâmetros de custos que caracterizam a 
assistência à saúde. 
 
39) Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 
1997a), a territorialização pressupõe o 
diagnóstico das características sociais, 
demográficas e epidemiológicas e deve 
impactar, de forma favorável, as condições de 
saúde da população adscrita. Para tal, as 
equipes de saúde devem realizar o 
cadastramento das famílias por meio de visitas 
domiciliares, este diagnóstico permite, exceto: 
 
(A)  Identificar os problemas de saúde 
prevalentes. 
(B)  Identificar situações de risco desta 
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população. 
(C)  Elaborar, em conjunto com a comunidade, 
um plano de ação para determinar o financiamento 
dos recursos de acordo com o processo 
saúde/doença. 
(D)  Prestar assistência integral na USF, na 
comunidade, no domicilio além do 
acompanhamento nos serviços de referência 
ambulatorial ou hospitalar. 
(E)  Desenvolver ações educativas e 
intersetoriais para o enfrentamento dos problemas 
de saúde. 
 
40) Analise as afirmativas abaixo quanto a 
Atenção Básica e  a educação permanente das 
equipes e assinale a alternativa correta: 
 
1 - A consolidação e o aprimoramento da 
Atenção Básica como importante reorientadora 
do modelo de atenção à saúde no Brasil requer 
um saber e um fazer em educação permanente 
que sejam encarnados na prática concreta dos 
serviços de saúde. A educação permanente 
deve ser constitutiva, portanto, da qualificação 
das práticas de cuidado, gestão e participação 
popular. 
2 - O redirecionamento do modelo de atenção 
impõe claramente a necessidade de 
transformação permanente do funcionamento 
dos serviços e do processo de trabalho das 
equipes exigindo de seus atores (trabalhadores, 
gestores e usuários) maior capacidade de 
análise, intervenção e autonomia para o 
estabelecimento de práticas transformadoras, a 
gestão das mudanças e o estreitamento dos 
elos entre concepção e execução do trabalho. 
3 - Nesse sentido, a educação permanente, além 
da sua evidente dimensão pedagógica, deve ser 
encarada também como uma importante 
"estratégia de gestão", com grande potencial 
provocador de mudanças no cotidiano dos 
serviços, em sua micropolitica, bastante 
próximo dos efeitos concretos das práticas de 
saúde na vida dos usuários, e como um 
processo que se dá "no trabalho, pelo trabalho 
e para o trabalho". 
 
(A) Somente a afirmativa 1 está correta. 
(B) Somente a afirmativa 2 está correta. 
(C) Somente a afirmativa 3 está correta. 
(D) Todas afirmativa estão corretas. 
(E) Nenhuma afirmativa está correta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




