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ATUALIDADES 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 1 (Valor: 1) 

Em 2018, algumas doenças que estavam erradicadas retornaram. A crise financeira 
brasileira e, consequentemente, a precariedade com que vivem várias famílias 
contribuíram para o retorno dessas doenças. Assinale a alternativa que aponta duas 
destas doenças. 

A) Caxumba e febre. 

B) Difteria e gripe. 

C) Sarampo e rubéola. 

D) Coqueluche e leucemia. 

 

QUESTÃO 2 (Valor: 1) 

A última década foi de reviravoltas para um país asiático que vem cumprindo um papel de 
protagonismo no crescimento das economias de todo o mundo, sendo o principal parceiro 
comercial em todos os continentes. Nos últimos anos, porém, uma desaceleração na 
produção vem causando temor nas bolsas de valores e em governos do mundo todo. De 
que país estamos falando? 

A) Estados Unidos. 

B) China. 

C) Índia. 

D) Paquistão. 

 

QUESTÃO 3 (Valor: 1) 

A Justiça brasileira, em 2016, tentou várias vezes bloquear o aplicativo de conversas 
WhatsApp. Assinale a alternativa que define o motivo pelo qual a Justiça tentou suspender 
temporariamente o serviço. 

A) A empresa não liberou mensagens que supostamente ajudariam a comprovar os culpados 
de alguns crimes. 

B) A empresa não se responsabilizou pela privacidade dos brasileiros nas últimas décadas. 

C) As mensagens enviadas por milhões de brasileiros foram transformadas em falsas notícias. 

D) O envio e recebimento de mensagens estava ficando muito caro. 

  

QUESTÃO 4 (Valor: 1) 

O projeto que propõe alterações na Previdência Social vem sendo discutido pelo 
Congresso Nacional desde 2017. O pouco avanço nas discussões se dá, principalmente, 
pela proposta que altera a idade mínima para se aposentar, que passaria para 65 anos. No 
entanto, em 2018 o projeto não pode ser votado pelo congresso. Assinale a alternativa que 
aponta o motivo dessa situação. 

A) Aumento de emendas no projeto original. 

B) Mudança na Presidência da República. 

C) Discordância dos partidos políticos quanto à idade mínima. 

D) Intervenção federal no Rio de Janeiro. 
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QUESTÃO 5 (Valor: 1) 

A história recente brasileira vive, desde 2016, um grande período de instabilidade tanto 
política quanto econômica. Dentre os fatos que contribuíram para esta instabilidade está 
a Operação Lava- Jato. Assinale a alternativa que melhor descreve o que evidencia essa 
“operação”. 

A) Investigou somente o sistema de corrupção na Petrobrás que acabou na prisão de mais de 
trinta diretores. 

B) Proibiu que partidos políticos envolvidos em corrupção se coligassem para disputar eleições 
presidenciais. 

C) Denunciou um esquema de pagamentos de propinas bilionárias envolvendo grandes 
empresas e vários partidos políticos. 

D) Aprovou no congresso nacional um projeto com dez medidas a serem tomadas em caso de 
corrupção. 

 

MATEMÁTICA 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 6 (Valor: 1) 

A Unidade de Saúde “Viver Melhor” tem oito enfermeiros e três médicos. Para atender os 
plantões dessa Unidade é necessário formar equipes constituídas de um médico e três 
enfermeiros. Logo, qual o número de equipes diferentes possível poderá ser formado? 

A) 24 

B) 56 

C) 168 

D) 336 

 

QUESTÃO 7 (Valor: 1) 

Um ângulo agudo  com , qual o valor da divisão : 

A)  

B)  

C)  

D)  
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QUESTÃO 8 (Valor: 1) 

Sendo que as medidas dos ângulos internos de um triângulo estejam em progressão 
aritmética, e que a medida do maior ângulo é o quíntuplo da medida do menor. Com essas 
informações a diferença entre a medida do maior ângulo e a soma das medidas dos outros 
dois é: 

A) 20º 

B) 40º 

C) 80º 

D) 90º 

 

QUESTÃO 9 (Valor: 1) 

Levando em conta duas funções tais que  e  Então a 

expressão é igual a: 

A) 3  

B) 1  

C) 0 

D) -3 

 

QUESTÃO 10 (Valor: 1) 

Muitos são os objetos que representam um paralelepípedo. Considere um reservatório 
que apresenta a forma de um paralelepípedo retângulo cuja a base mede 10 m de 
comprimento por 8 m de largura. Devido a um vazamento, 57600 litros de água foram 
desperdiçados, equivalente a 6% da sua capacidade total. Conforme essas condições, a 
altura desse reservatório tem o valor de: 

A) 1,2 m 

B) 2,4 m 

C) 12 m 

D) 120 m 

 

PORTUGUÊS 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 1) 

A inadequação vocabular pode provocar em um enunciado diferentes problemas de 
linguagem, como redundâncias, ambiguidades e má compreensão da mensagem. As 
frases abaixo apresentam problemas dessa natureza, com exceção de uma, que você 
deverá identificar. 

A) As pessoas que consomem frutas frequentemente são mais sadias. 

B) Júlio disse a seu primo que sua irmã havia chegado. 

C) Num país tropical as mangas são consumidas em todas as dietas. 

D) O Brasil exportou para fora menos trigo nesta década. 
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QUESTÃO 12 (Valor: 1) 

O cuidado com a ortografia é essencial em qualquer texto, seja ele mais ou menos formal. 
Em apenas uma opção todas as palavras estão escritas de acordo com as normas da 
ortografia portuguesa. Identifique-a. 

A) Catequese, melancia, minissaia, êxodo. 

B) Crisântemo, catequisar, gratuíto, ônibus. 

C) Suicídio, microônibus, espírito, cansasso. 

D) Eletrônico, peixe, couve, espontâneo. 

 

QUESTÃO 13 (Valor: 1) 

Ao escrevermos textos mais formais como os da esfera do trabalho, devemos considerar 
a necessidade de uso correto da norma padrão. É comum encontrarmos erros 
principalmente de concordância nesses textos. Há uma alternativa abaixo que apresenta 
um erro bem comum de concordância verbal. Assinale-a. 

A) Há bastantes pessoas esperando seu pronunciamento. 

B) As certidões negativas estão em anexo ao documento. 

C) Não havia três cópias da ata conforme foi solicitado. 

D) Fazem alguns dias que este documento foi enviado. 

 

QUESTÃO 14 (Valor: 1) 

Leia o poema abaixo, de Oswald de Andrade, um dos maiores escritores do Modernismo 
brasileiro.  

Pronominais 
 
Dê-me um cigarro 
 

Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
 

E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
 

Da Nação Brasileira  
Dizem todos os dias 
 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
 
A partir da leitura e interpretação, assinale a opção que traz uma informação correta 
acerca do poema. 

A) De acordo com o texto, o uso dos pronomes no Brasil possui mais correção na fala do “bom 
negro e o bom branco”. 

B) A leitura do poema nos mostra como os brasileiros falam errado. 

C) O autor retrata as diferenças existentes entre as formas pronominais no Brasil que se 
evidenciam principalmente na fala. 

D) A leitura do poema nos mostra que todas as duas formas - “Dê-me” e “Me dá” - estão erradas. 
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QUESTÃO 15 (Valor: 1) 

Costumamos observar nas placas de propaganda espalhadas pela cidade problemas de 
escrita distantes das regras da ortografia oficial brasileira. Isso se dá principalmente 
quando o próprio dono do comércio resolve escrever a placa. Conforme seu nível de 
escolaridade e de seu contato com textos formais, os problemas de escrita podem ser 
maiores ou menores. Observe, por exemplo, palavras abaixo retiradas de uma dessas 
placas: 

Batata - Sebola - Méu - Melansia - Laranja - Acerola 

Considerando as regras ortográficas, quantas palavras acima estão escritas de forma 
equivocada? 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

 

ESPECÍFICAS 25 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 16 (Valor: 1) 

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os 
pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Analise as afirmativas a 
seguir: 

I- O principal sintoma da tuberculose é a tosse na forma seca ou produtiva, por isso, 
recomenda-se que todo sintomático respiratório, ou seja, pessoa com tosse por três 
semanas ou mais, procure a Unidade de Saúde. 

II - São sinais e sintomas comuns em casos de Tuberculose pulmonar: hipotermia, 
sudorese diurna, ganho de peso e agitação. 

III - A tuberculose é uma doença de Contágio fecal-oral. 

IV - No tratamento, é preciso obedecer aos princípios básicos da terapia medicamentosa. 
A esses princípios, soma-se o Tratamento Diretamente Observado (TDO) da tuberculose, 
que consiste na ingestão diária dos medicamentos da tuberculose pelo paciente, sob a 
observação de um profissional da equipe de saúde. 

Quais afirmativas estão corretas? 

A) l e III  

B) l e ll  

C) l e IV  

D) Il e IV 

 

QUESTÃO 17 (Valor: 1) 

Segundo INCA (Instituto Nacional do Câncer), o Câncer de pele ocorre principalmente nas 
áreas do corpo mais expostas ao sol, pode se manifestar como uma pinta ou mancha, 
geralmente acastanhada ou enegrecida; como uma pápula ou nódulo avermelhado, cor da 
pele e perolado (brilhoso); ou como uma ferida que não cicatriza em quatro semanas. 

Analise as alternativas a seguir em relação as formas de proteção do Câncer de Pele: 
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I Evitar lugares com sombra e utensílios de proteção, como: roupas, bonés ou chapéus 
de abas largas, óculos escuros com proteção UV, sombrinhas e barracas. 

II Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.  

III Usar filtro solar próprio para os lábios. 

IV Evitar filtro solar (protetor) em dias nublados.  

Quais as alternativas corretas? 

A) l e ll  

B) II e IV 

C) Il e llI 

D) l e IV 

 

QUESTÃO 18 (Valor: 1) 

Tem caráter mais contínuo e restrito a uma determinada área. Refere-se, de forma mais 
ajustada, ao grau de prevalência de uma doença, ou seja, à proporção entre o número total 
de casos da doença e o número de indivíduos em risco de adquirir numa área geográfica 
e temporalmente bem definida, tem duração contínua, porém restrita a uma determinada 
área. 

Qual das alternativas a seguir corresponde ao conceito acima descrito? 

A) Endemia. 

B) Epidemia. 

C) Surto. 

D) Pandemia. 

 

QUESTÃO 19 (Valor: 1) 

Taxa de portadores de determinada doença em relação à população total estudada, em 
determinado local e em determinado momento. A quantificação das doenças ou cálculo 
das taxas e coeficientes são tarefas essenciais para Vigilância Epidemiológica no controle 
das doenças que, por sua vez para fins de organização dos serviços de saúde e 
intervenção nos níveis de saúde pública podem ser divididas em Doenças Transmissíveis 
e Doenças e Agravos Não Transmissíveis - DANTs. 

Qual das alternativas a seguir corresponde ao conceito acima descrito? 

A) Mortalidade. 

B) Morbidade. 

C) Natalidade. 

D) Vulnerabilidade. 

 

QUESTÃO 20 (Valor: 1) 

Segundo INCA (Instituto Nacional do Câncer), o termo "risco" é usado para definir a 
chance de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores, ambientais ou hereditários, 
desenvolver uma doença. Os fatores associados ao aumento do risco de se desenvolver 
uma doença são chamados fatores de risco. 
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São considerados fatores de risco para diversos cânceres: 

A) Tabagismo e Obesidade. 

B) Hipertensão e Diabetes. 

C) Prematuridade e Gravidez na Adolescência. 

D) Cor da pele e Alopecia. 

 

QUESTÃO 21 (Valor: 1) 

Quanto as Atribuições do ACS na Atenção Básica, conforme a PNAB/2017. Analise as 
alternativas a seguir: 

I- Cadastrar somente crianças especiais e mulheres grávidas de sua área, mantendo os 
dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de 
forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde; 
II- Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os 
dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; 
III- Não compete ao ACS informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e 
exames agendados; 
IV- Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para 
acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou 
desistências de consultas e exames solicitados; 
V- Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor Municipal; 

Quais alternativas estão corretas? 

A) I, II e lV 

B) II, IIl e V  

C) II, IV e V 

D) II, IIl e IV 

 

QUESTÃO 22 (Valor: 1) 

Segundo a PNAB/2017, a Formação e Educação Permanente em Saúde fazem parte do 
processo de trabalho das equipes que atuam na Atenção Básica. 

Considera-se Educação Permanente em Saúde (EPS)? 

A) A aprendizagem que se desenvolve na escola, onde o aprender e o ensinar se incorporam 
ao currículo da formação e das organizações, baseando-se na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas dos estudantes da saúde. 

B) A aprendizagem que se desenvolve no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam 
ao cotidiano das organizações e do trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde. 

C) A aprendizagem que se desenvolve no trabalho, onde o aprender e o ensinar não se 
incorporam ao cotidiano das organizações e do trabalho, baseando-se em aprendizagem que 
não é influenciada e não contribui para a possibilidade de transformar as práticas dos 
trabalhadores da saúde. 

D) A aprendizagem que se desenvolve somente em cursos realizados fora do horário de 
trabalho e com equipes especializadas, onde o aprender e o ensinar não se incorporam ao 
cotidiano para transformar as práticas dos trabalhadores da saúde. 
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QUESTÃO 23 (Valor: 1) 

Conforme a PNAB/2017, considera-se condição crônica? 

A) Aquela de curso curto que exige resposta e ações contínuas, proativas e integradas do 
sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias para o seu 
controle efetivo, eficiente e com qualidade. 

B) Aquela de curso mais ou menos longo ou permanente que exige resposta e ações contínuas, 
proativas e integradas do sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas 
usuárias para o seu controle efetivo, eficiente e com qualidade. 

C) Aquela de curso rápido e intermitente que exige resposta e ações complexas, proativas e 
integradas do sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias 
para o seu controle efetivo, eficiente e com qualidade. 

D) Aquela de curso transitório que exige resposta e ações pontuais, proativas e integradas do 
sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias para o seu 
controle efetivo, eficiente e com qualidade. 

 

QUESTÃO 24(Valor: 1) 

Segundo a PNAB/2017, as equipes de Consultório na Rua (eCR) atuam articuladas 
desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes da atenção básica, dos Centros 
de Atenção Psicossocial, da Rede de Urgência/Emergência, dos serviços e instituições 
componentes do Sistema Único de Assistência Social entre outras instituições públicas e 
da sociedade civil.  

As equipes de Consultório na Rua realizam suas atividades: 

A) De forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas e na unidade 
móvel. 

B) Em sede própria, desenvolvendo ações somente nas unidades de Saúde, em instalações 
específicas e na unidade móvel. 

C) De forma itinerante, desenvolvendo ações somente nos hospitais, na unidade móvel, e em 
instalações específicas. 

D) Em local fixo, desenvolvendo ações nos estabelecimentos de saúde, em instalações 
específicas e na unidade móvel. 

 

QUESTÃO 25 (Valor: 1) 

Segundo a PNAB/2017, a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) se 
caracteriza como: 

A) Única possibilidade para a reorganização da Atenção Básica com vistas à implantação da 
Estratégia de Saúde da Família. 

B) Uma das possibilidades para a reorganização da Atenção Básica somente junto com a 
implantação da Estratégia de Saúde da Família. 

C) Possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação 
gradual da Estratégia de Saúde da Família. 

D) Uma das possibilidades de compor a equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família. 
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QUESTÃO 26 (Valor: 1) 

Segundo a PNAB/2017, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) 
atua de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos 
profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). 

O Nasf-AB se caracteriza por: 

A) Uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da 
educação, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes 
ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde. 

B) Uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da 
saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por apenas uma 
ocupação (profissão e especialidade) da área da saúde. 

C) Uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da 
educação, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por apenas uma 
ocupação (profissões e especialidades) da área da educação. 

D) Uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da 
saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes 
ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde. 

 

QUESTÃO 27 (Valor: 1) 

Segundo a PNAB/2017, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, há a 
obrigatoriedade de carga horária de _____ horas semanais, vinculados a______equipe/s 
de Saúde da Família? 

A) 40 e uma equipe. 

B) 30 e duas equipes. 

C) 20 e três equipes. 

D) 20 e uma equipe. 

 

QUESTÃO 28 (Valor: 1) 

Conforme a PNAB/2017, o número de ACS por equipe deverá ser definido conforme a base 
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo 
com definição local.  

Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, 
recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de quantas 
pessoas por ACS? 

A) 550 

B) 850 

C) 750 

D) 600 

 

QUESTÃO 29 (Valor: 1) 

Qual a composição mínima da ESF? 
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A) Enfermeiro, Médico, Psicólogo, Auxiliar ou Técnico em Enfermagem e Agente Comunitário 
de Saúde. 

B) Enfermeiro, Médico, Fisioterapeuta, Auxiliar ou Técnico em Enfermagem e Agente 
Comunitário de Saúde. Com ou sem Saúde Bucal 

C) Enfermeiro, Médico, Assistente Social, Auxiliar ou Técnico em Enfermagem e Agente 
Comunitário de Saúde. 

D) Enfermeiro, Médico, Auxiliar ou Técnico em Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. 
Com ou sem Saúde Bucal 

 

QUESTÃO 30 (Valor: 1) 

Qual é a estratégia prioritária de atenção à saúde que visa à reorganização da Atenção 
Básica no Brasil? 

A) ESF - Estratégia Saúde da Família. 

B) ESF - Estratégia da Atenção Básica. 

C) ESF - Estratégia Saúde Física. 

D) ESF - Estratégia das Unidades de Saúde. 

 

QUESTÃO 31(Valor: 1) 

A Participação da comunidade na Atenção Básica tem como objetivo ampliar a autonomia 
e a capacidade na construção do cuidado à saúde das pessoas e coletividades do 
território (PNAB/2017). 

Não se configura enquanto espaço de participação popular na Atenção Básica: 

A) Conselho Local de Saúde. 

B) Associação de Moradores. 

C) Clínica Especializada Hospitalar Privada.  

D) Clube de Mães. 

 

QUESTÃO 32 (Valor: 1) 

População Adscrita é a população que está presente no território da UBS, de forma a 
estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes 
e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 
cuidado, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado (PNAB/2017). 

Em relação a população adscrita, o agente comunitário de saúde geralmente: 

A) É responsável por todas as microáreas da população adscrita. 

B) É responsável por uma das microáreas da população adscrita. 

C) É responsável por três ou mais das microáreas da população adscrita. 

D) É responsável por duas ou mais das microáreas da população adscrita. 

 

QUESTÃO 33 (Valor: 1) 

A territorialização permite o planejamento, a programação descentralizada e o 
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico  
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que impacta na situação de saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele 
espaço. 

A partir do contexto, considera-se Território: 

A) Espaço da Unidade de Saúde reservado para as atividades em grupo que são realizadas 
pelos agentes comunitários junto com a comunidade. 

B) Unidade de Saúde que destina suas atividades na área rural do município semanalmente 
com ações e campanhas de saúde. 

C) Espaço do território destinado a realização de busca ativa quando em situação de surto ou 
epidemia. 

D) Unidade geográfica única que possibilita ampla visão e subsidia a atuação na Atenção 
Básica, de forma a atender as necessidades da população. 

 

QUESTÃO 34 (Valor: 1) 

Quais são as Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizadas na Atenção Básica? 

A) Segurança do paciente em centro cirúrgico. 

B) População adscrita. 

C) Participação da comunidade. 

D) Cuidado centrado na pessoa. 

 

QUESTÃO 35 (Valor: 1) 

A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, 
coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

A Atenção básica se caracteriza principalmente por: 

A) Atendimento hospitalar. 

B) Realização de exames de alto custo. 

C) Atendimento em clínicas especializadas. 

D) Principal porta de entrada do serviço de saúde. 

 

QUESTÃO 36 (Valor: 1) 

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) desenvolve seu trabalho junto a equipe 
multiprofissional na Atenção Básica. 

Em relação a Atenção Básica, é CORRETO afirmar que: 

A) A Atenção Básica deve desenvolver somente atividades de promoção da saúde. 

B) A Atenção Básica deve desenvolver, entre outras atividades, a atividade de redução de 
danos. 

C) A Atenção Básica deve desenvolver somente atividades de reabilitação em saúde. 

D) A Atenção Básica deve desenvolver somente atividades de prevenção de doenças. 
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QUESTÃO 37 (Valor: 1) 

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 
da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) No âmbito da União, pelo Ministério da Assistência. 

B) No âmbito dos Estados pelos Governadores por meio de seus Chefes de Gabinete. 

C) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, pelas Unidades de Saúde ou órgão equivalente. 

 

QUESTÃO 38 (Valor: 1) 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal. 

Obedecendo ainda ao seguinte princípio: 

A) Igualdade da assistência à saúde, privilegiando quem vive no interior. 

B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

C) Participação da comunidade, sempre que essa participação for permitida pela gestão 
municipal, estadual e federal. 

D) Direito à informação, às pessoas assistidas, desde que sejam menores de idade ou idosos. 

 

QUESTÃO 39 (Valor: 1) 

Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País, 
por isso, os fatores determinantes e condicionantes são tão importantes. Analise as 
alternativas e responda a pergunta. 

I- Quanto melhor as condições de moradia, melhor a situação de saúde da população. 
II- A educação e o nível de escolaridade não interferem na situação de saúde da 
população. 
III- As atividades de lazer não influenciam na saúde da população. 

IV - Quanto melhor as condições de saneamento básico, melhor a situação de saúde da 
população. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I e IV. 

B) As alternativas II, lII e IV. 

C) As alternativas I, lII e IV. 

D) As alternativas I e II. 
  

QUESTÃO 40 (Valor: 1) 

Segundo a Lei 8080/1990 do Ministério da Saúde, a Saúde é considerada? 

A) Direito de todos, devendo a iniciativa privada prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

B) Direito para as pessoas em situação de vulnerabilidade, devendo o Estado prover algumas 
condições para o seu pleno exercício. 

C) Dever do Estado, somente para o cidadão que não tem plano de saúde. 

D) Direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 


