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CONCURSO PÚBLICO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NS TARDE (SAúDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ODONTÓLOGO (A) PERIODONTISTA

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o
registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal
de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de
Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de
uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais
destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada
ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de trinta e seis meses, durante o qual sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do
cargo.
II. Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia
e pelo prestígio e bom conceito da profissão é um dever
fundamental dos profissionais e entidades de Odontologia.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao Sistema Único de Saúde (SUS) participar da
formulação da política de ações de saneamento básico, sendo de
sua responsabilidade exclusivamente a execução da política de
saúde.
II. Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações de assistência terapêutica integral,
exceto a farmacêutica.
Marque a alternativa CORRETA:
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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete
legislar sobre medidas e sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, à
fauna e à flora.
II. A execução de ações de saúde do trabalhador, a fiscalização da
produção de alimentos e a autorização de criação de novos cursos
superiores no Brasil são ações incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A ordenação da formação de recursos humanos na área de
saúde e o controle da prestação de serviços que se relacionam
direta ou indiretamente com a saúde, exceto aqueles realizados em
nível municipal, são ações incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS).
II. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete
definir requisitos e regras para o regime geral de previdência dos
trabalhadores da indústria metalúrgica, assim como definir
requisitos para exercer o direito de greve.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui em seu campo de atuação
a formulação da política de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O dever do Estado de garantir a saúde inclui a formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução
de riscos de doenças.
II. Entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da
saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

II. O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui entre as suas atribuições
a execução de ações de vigilância epidemiológica, sendo vedada a
intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na modalidade de assistência de atendimento e internação
domiciliares do SUS incluem-se os procedimentos médicos e de
enfermagem necessários ao cuidado integral dos pacientes em
seu domicílio.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete
definir modelos e regras para a implantação de sinalização vertical
nas vias urbanas de transporte.

II. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete
regular a utilização de aditivos em combustíveis em veículos de
transporte rodoviário.

II. Possuir Conselho de Saúde e Conferência de Saúde são os prérequisitos mínimos para os Municípios, Estados e Distrito Federal
receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, o vencimento é a atribuição pecuniária pelo exercício
de cargo público, com valor fixado pelo servidor, sem previsão
legal.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a readaptação de um funcionário será efetivada em
cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação
exigida.

II. Nos termos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a menor remuneração atribuída aos cargos de carreira,
ou isolados, não será inferior a três salários mínimos vigentes no
país.

II. Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnicos,
científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do
exercício profissional, é um dever fundamental dos profissionais e
entidades de Odontologia.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos termos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, cinco meses após do fim do estágio probatório, será,
obrigatoriamente, submetida à homologação da autoridade
competente a avaliação do desempenho do funcionário, realizada
de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de
carreira ou isolado, sem prejuízo da continuidade de apuração dos
fatores enumerados nos incisos I a V, do Art. 23 da Lei nº 1.240, de
20 de novembro de 1991.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, ao funcionário investido em função de direção, chefia,
assessoramento ou assistência, é vedada qualquer gratificação
pelo seu exercício.
II. De acordo com a Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, é vedado ao funcionário em exercício em zonas de
fronteira ou em localidades cujas condições de vida sejam
insalubres ou excessivamente distantes o pagamento de qualquer
valor a título de adicional de penosidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a readaptação é o afastamento do funcionário do
cargo de que seja titular em função da limitação que tenha sofrido
em sua capacidade física ou mental, verificada em análise
administrativa.
Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde no município são ações de competência da direção
municipal do Sistema Único de Saúde.

d) As duas afirmativas são falsas.

II. Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho, assim como as ações de assistência
ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de
doença profissional e do trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a transferência é a passagem do funcionário estável de
cargo efetivo de carreira, para outro de igual denominação, classe e
vencimento, pertencente a quadro de pessoal diverso.
II. Propugnar pela harmonia na classe é um dever fundamental dos
profissionais e entidades de Odontologia.
Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete
regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos.

d) As duas afirmativas são falsas.

II. As Regiões de Saúde serão instituídas pela União, respeitando as
diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite
(CIT).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, se julgado incapaz para o serviço público, o funcionário
readaptando será aposentado.
II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, o funcionário estável só perderá o cargo em virtude de
processo administrativo disciplinar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
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d) As duas afirmativas são falsas.
17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições
em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da
profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses
casos, aos órgãos competentes, é um dever fundamental dos
profissionais e entidades de Odontologia.
II. Assegurar as condições adequadas para o desempenho ético e
profissional da Odontologia, quando investido em função de
direção ou responsável técnico, é um dever fundamental dos
profissionais e entidades de Odontologia.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
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21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a vigilância nutricional de jovens e adultos, sendo vedada a
orientação alimentar, nos termos da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990).
II. O Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado com recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, conforme rege o artigo 195 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Está
incluída no campo de atuação do SUS, entre outros aspectos, a
participação na fiscalização da produção de substâncias
psicoativas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a avaliação para o desempenho do cargo desenvolvida
ao longo do estágio probatório não poderá incluir a avaliação da
responsabilidade do funcionário nomeado para o cargo de
provimento efetivo, visto que esse funcionário ainda não adquiriu a
estabilidade.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a avaliação para o desempenho do cargo desenvolvida
ao longo do estágio probatório observará, entre outros fatores, a
capacidade de iniciativa do funcionário nomeado para o cargo de
provimento efetivo.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, estabelecidas em lei.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

II. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente é um dever
fundamental dos profissionais e entidades de Odontologia.
Marque a alternativa CORRETA:

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a avaliação para o desempenho do cargo desenvolvida
ao longo do estágio probatório observará, entre outros fatores, a
assiduidade do funcionário nomeado para o cargo de provimento
efetivo.
II. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções,
cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no
setor público ou privado é um dever fundamental dos profissionais
e entidades de Odontologia.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, os locais de trabalho e os funcionários que operam
com Raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob
controle permanente, de modo que as doses de radiação
ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação
própria.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

II. Nos termos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, o auxílio transporte será devido ao funcionário ativo
nos deslocamentos da residência para o trabalho e do trabalho
para a residência, na forma estabelecida em regulamento.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Elaborar e manter atualizados os prontuários de pacientes,
conservando-os em um arquivo próprio, é um dever fundamental
dos profissionais e entidades de Odontologia.
II. Nos termos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, o funcionário habilitado em concurso público e
empossado em cargo de carreira, ou isolado, adquirirá estabilidade
no serviço público ao completar três anos de efetivo exercício.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Exercer a profissão mantendo comportamento digno é um dever
fundamental dos profissionais e entidades de Odontologia.

Marque a alternativa CORRETA:

II. Guardar segredo profissional é um dever fundamental dos
profissionais e entidades de Odontologia.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a gratificação natalina corresponde a um doze avos da
remuneração a que o funcionário fizer jus no mês de dezembro, por
mês de exercício, no respectivo ano.
II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, é vedado aos funcionários que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas ou com risco de vida o pagamento de valores
adicionais sobre o vencimento do cargo efetivo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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27 • Com base no texto 'Periodontite', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que a placa de todas as pessoas contém os
mesmos tipos e quantidades de bactérias. Assim, a periodontite é
uniforme em todos os indivíduos.
II. A periodontite é causada pelo acúmulo de sais minerais na
língua, afirma o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
28 • Com base no texto 'Periodontite', leia as afirmativas a seguir:
I. A periodontite possui relação com o tártaro (placa endurecida),
afirma o texto.
II. De acordo com o texto, o grau de desenvolvimento da
periodontite é uniforme em todos os indivíduos, não apresentando
quaisquer variações entre dois pacientes.
Marque a alternativa CORRETA:

Periodontite

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

A maioria dos casos de periodontite resulta de inflamação das
gengivas (gengivite) e de um acúmulo prolongado de placa (uma
substância semelhante a uma película composta principalmente
de bactérias) e tártaro (placa endurecida) nos dentes e nas
gengivas. Bolsas se formam entre os dentes e gengivas e
estendem-se para baixo, entre a raiz do dente e o osso
subjacente. Essas bolsas agrupam placas em um ambiente
pobre em oxigênio, o que promove o crescimento de formas
mais agressivas de bactérias em pessoas com determinadas
suscetibilidades do sistema imunológico. A placa bacteriana e as
bactérias causam a inflamação crônica que danifica o tecido e o
osso que segura os dentes no lugar. Se a doença continuar, por
fim perde-se tanto do osso que o dente pode se tornar
dolorosamente frouxo e as gengivas se retraem. A perda de
dente normalmente começa a partir dos 40 anos.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

O grau de desenvolvimento da periodontite difere
consideravelmente, mesmo entre pessoas com quantidades
semelhantes de tártaro. Tais diferenças ocorrem porque a placa
de cada pessoa contém tipos e quantidades diferentes de
bactérias, e porque a periodontite resulta da resposta do sistema
imunológico exclusivo de uma pessoa às bactérias na placa. A
periodontite pode causar surtos de atividade destrutiva que
duram meses, seguidos de períodos em que a doença,
aparentemente, não é prejudicial.

d) As duas afirmativas são falsas.

Adaptado.
Disponível em: https://msdmnls.co/2Xj7n9f (acesso em
01/11/2019).

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

26 • Com base no texto 'Periodontite', leia as afirmativas a seguir:
I. A periodontite é uma inflamação do sistema nervoso central,
causada pelo excesso de açúcar, de acordo com o texto.
II. A periodontite possui relação com o acúmulo prolongado de
placa (uma substância semelhante a uma película composta
principalmente de bactérias), de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
29 • Com base no texto 'Periodontite', leia as afirmativas a seguir:
I. A periodontite pode causar surtos de atividade destrutiva que
duram, no máximo, alguns poucos minutos, de acordo com o texto.
II. A periodontite possui relação com a inflamação das gengivas
(gengivite), afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

30 • Com base no texto 'Periodontite', leia as afirmativas a seguir:
I. A placa bacteriana e as bactérias estão relacionadas com a
inflamação crônica que danifica o tecido e o osso que seguram os
dentes no lugar, de acordo com o texto.
II. De acordo com o texto, a perda de dente normalmente começa a
partir dos 40 anos.
Marque a alternativa CORRETA:
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50
31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar Insert, no teclado,
para parar ou encerrar a tarefa atual.
II. No Word 2019, o usuário pode pressionar Alt + letra escolhida, no
teclado, para aplicar a formatação de negrito em todas as palavras
que possuem a letra escolhida.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A função SEGUNDO, Excel 2019, retorna o 2º (segundo) maior ou
menor valor de uma sequência numérica especificada, conforme
determinado pelo usuário.
II. No Windows 10, o usuário pode pressionar Ctrl + L + F1, no
teclado, para abrir o menu Iniciar.
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36 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 0,3 por 0,6 é maior que 0,12 e
menor que 0,32.
II. A fração 5/7 corresponde a um número menor que 0,82 em
números decimais.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

III. Karla planeja construir um jardim em um terreno em formato
triangular e medidas iguais a 57 m de base e 72 m de altura. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que a área a ser transformada em jardim é maior
que 1.922 m² e menor que 2.105 m².

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.
33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar F6, no teclado, para
percorrer elementos da tela de uma janela ou da área de trabalho.
II. No Word 2019, o usuário pode pressionar Ctrl + Shift com uma
tecla de direção, no teclado, para selecionar um bloco de texto.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

37 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em estatística, média é definida como o valor que mostra para
onde se concentram os dados de uma distribuição como o ponto
de equilíbrio das frequências em um histograma. Por exemplo, a
série de dados representada pelos números 47, 51, 75, 22 e 31
possui como média um número maior que 41,8 e menor que 48,5.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

II. São números primos, entre outros, os seguintes: 23, 29, 31 e 37.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

III. São exemplos de números irracionais todas as raízes quadradas
de números naturais menores do que 7 e maiores do que 2.

III. No Windows 10, o usuário pode pressionar Ctrl + A, no teclado,
para selecionar todos os itens em um documento ou em uma
janela.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A função DATA.VALOR, no Excel 2019, converte uma data na
forma de texto em um número de série.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. No Excel 2019, as funções PROCURAR e PROCURARB localizam
uma cadeia de texto em uma segunda cadeia de texto. Ou seja,
elas retornam o número da posição inicial da primeira cadeia de
texto do primeiro caractere da segunda cadeia de texto.
III. O usuário do Windows 10 que deseja abrir a caixa de diálogo
“Propriedades” do item selecionado pode utilizar o atalho Alt +
Enter.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Excel 2019, a função FIMMÊS retorna o número de série do
último dia do mês antes ou depois de um número especificado de
meses.
II. No Windows 10, o usuário pode pressionar Alt + Enter, no
teclado, para exibir as propriedades do item selecionado.
III. O usuário do Windows 10 que deseja recolher a pasta
selecionada pode utilizar o atalho NumLock + subtração (-).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
38 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A fração 2/9 corresponde ao número 0,299 em números
decimais.
II. Carla é engenheira e está construindo um reservatório em
formato de esfera, o qual terá um raio igual a 7m. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, e
considerando ainda que o valor de Pi é 3,14, é correto afirmar que o
volume desse reservatório é maior do que 1.398 m³ e menor do
que 1.477 m³.
III. Na loja X, o celular mais barato custa R$ 442. Na loja Y, o
mesmo modelo de celular custa R$ 84 a menos. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o preço desse celular, na loja X, é 22,75% maior
do que na loja Y.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
39 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 1,1 por 3,7 é maior que 4,12 e
menor que 4,33.
II. Um salão possui formato triangular e medidas iguais a 66 m de
base e 81 m de altura. Nesse salão, será feita a aplicação de um
revestimento que custa R$ 47,55 por m². Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que o custo desse projeto será superior a R$ 127.921 e inferior a
R$ 131.205.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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40 • Leia as afirmativas a seguir:
I. São números primos, entre outros, os seguintes: 191, 193, 196,
199, 211.
II. Sobre um produto cujo preço inicial era R$ 213 foi aplicado um
desconto no valor de R$ 38. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que, para voltar ao
seu preço inicial, sobre esse produto deverá ser aplicado um
aumento de preço maior que 20,35% e menor que 23,15%.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUANDO O LUTO SE TRANSFORMA EM DOENÇA
Lidar com a perda de um ente querido não é tarefa fácil.
Entretanto, o luto é um processo pelo qual – infelizmente – todas
as pessoas deverão passar a fim de amenizar o sofrimento
gerado pela ausência do outro. O problema ocorre quando essa
fase natural se torna mais difícil que o habitual: o que os
especialistas chamam de “luto complicado”.
A psicóloga Juliana Batista, do HCor (Hospital do Coração), em
São Paulo, explica que todo processo de luto tem um começo,
um meio e um fim. “Diversas reações emocionais são
despertadas [com a morte de alguém], como tristeza, ansiedade,
culpa e raiva. Isso é muito comum. A pessoa também pode, num
primeiro momento, querer se isolar do convívio social. Em
relação às alterações físicas, podem ocorrer sudorese,
palpitação e fraqueza, já que o corpo fica sob estresse. A reação
varia de pessoa para pessoa, mas não há como evitar o
processo de luto.”
Todo mundo se pergunta quanto tempo esse processo vai durar.
Segundo a psicóloga, é bastante comum ouvir a queixa: “faz
tanto tempo que fulano faleceu e a esposa ainda não superou a
perda”. Na verdade, não existe um tempo certo para superar a
perda de alguém, isso depende de cada pessoa, do modo como
ela enfrenta e aceita a situação. Para alguns pode demorar
meses; para outros, anos.
“O primeiro ano após a perda é o mais difícil, porque é nesse ano
que ocorrem todos os primeiros aniversários sem a pessoa
próxima. Isso não significa que seja necessário um ano exato
para superar a morte. Um processo de luto é bem-sucedido e
finalizado quando a pessoa consegue superar a perda e seguir
em frente. Não é que ela vai esquecer a pessoa, pois as
lembranças e a ausência continuarão. Entretanto, a perda não vai
mais ocupar um lugar de destaque [na vida dela]”, explica a
psicóloga.
Quando por algum motivo o indivíduo não consegue passar por
essa fase, ele entra no chamado “luto complicado”. Geralmente,
isso acontece com pessoas que perderam entes de maneira
abrupta, como em acidentes, tragédias e casos de suicídio e na
morte precoce de um filho. “Nesses casos, todo pensamento e
ato estarão associados à perda, a pessoa não consegue se
desligar. Ela deixa de realizar as atividades costumeiras, como ir
ao trabalho e ao supermercado. O problema é que, diante de um
enlutado crônico, muitas vezes as pessoas querem medicá-lo
para sanar os sintomas quando, na verdade, ele precisa ser
ouvido”, completa a médica.
Em contrapartida, há aqueles que agem como se nada tivesse
acontecido e, alguns dias depois da morte, voltam a trabalhar e
lotam a agenda de compromissos. Mas, ainda segundo a
especialista, indivíduos que agem assim, na verdade, precisam
de cuidados especiais, pois ocupar-se excessivamente é uma
maneira de fugir do problema.
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depois de uns quinze dias”, diz Batista.
Aqueles que têm algum familiar ou amigo muito doente podem
começar a vivenciar o processo de luto antecipatório, antes da
morte do ente. “Dependendo do caso, esse pode ser um fator de
proteção para que o familiar, de repente, não entre num luto
complicado. Porque as perdas progressivas vão acontecendo
num intervalo de tempo considerável e assim ele vai se
acostumando com a ideia de não ter mais aquela pessoa ao
lado”, esclarece.
Em relação às cinco fases do luto (negação, raiva, barganha,
depressão e aceitação), que já foram amplamente divulgadas, a
psicóloga esclarece que é difícil enquadrar o paciente em uma
delas, pois às vezes ele pode passar por todas as fases ao
mesmo tempo ou simplesmente não passar por nenhuma.
(CONTE, Juliana. Quando o luto se transforma em doença.
Disponível em: http://bit.ly/2VR44Fa)

41 • Com base no texto 'QUANDO O LUTO SE TRANSFORMA EM
DOENÇA', leia as afirmativas a seguir:
I. A ideia central do texto está contida no trecho “O problema ocorre
quando essa fase natural se torna mais difícil que o habitual: o que
os especialistas chamam de ‘luto complicado’”.
II. O tempo adequado para superar a perda de alguém também
está relacionado ao modo como aconteceu a morte. Por exemplo,
quando os entes falecem de maneira abrupta, como em acidentes,
tragédias, casos de suicídio ou morte precoce de um filho.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
42 • Com base no texto 'QUANDO O LUTO SE TRANSFORMA EM
DOENÇA', leia as afirmativas a seguir:
I. Um processo de luto é bem-sucedido e finalizado quando a
pessoa consegue superar a perda e seguir em frente depois de um
luto inibido. Isto é, quanto mais rápido compreender que a perda é
um ciclo natural da vida, menores serão as chances de desenvolver
a crise do luto.
II. Ocultar o luto preenchendo os horários com atividades diversas,
concentrando-se no trabalho, por exemplo, é uma maneira de
esquivar-se do sofrimento. Nesse caso, é importante, de acordo
com o texto, acompanhamento psiquiátrico.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
43 • Com base no texto 'QUANDO O LUTO SE TRANSFORMA EM
DOENÇA', leia as afirmativas a seguir:
I. Como mostra o texto, o processo de luto é subjetivo, individual e
pode apresentar diferenças, dependendo de cada pessoa, do modo
como ela enfrenta e aceita a situação. Isso quer dizer que, para
alguns, pode demorar meses; para outros, anos.
II. A maneira como entes queridos morrem (de maneira abrupta,
como em acidentes, tragédias ou em casos de suicídio) é
definidora do chamado “luto complicado”. Essa fase dura
geralmente um ano, sendo o gatilho para saber quando a pessoa
precisará ou não de auxílio profissional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

“É uma forma de luto inibido. A pessoa não manifesta as formas
de reação mais frequentes, como tristeza e raiva. Ou, então, de
luto adiado, quando a pessoa só começa a se dar conta da perda
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44 • Com base no texto 'QUANDO O LUTO SE TRANSFORMA EM
DOENÇA', leia as afirmativas a seguir:
I. A autora sustenta a tese de que o tempo para superar a perda de
um ente querido está relacionado à inexistência do luto. Ou seja,
aqueles que se ocupam mais rapidamente, logo após a perda,
estão mais propensos a não desenvolverem o “luto complicado”.
II. A autora explorou, no texto, o processo de luto e como as
pessoas lidam com ele. Além disso, direcionou-se para a questão
do luto complicado, que ocorre quando não se sabe lidar com a
questão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
45 • Com base no texto 'QUANDO O LUTO SE TRANSFORMA EM
DOENÇA', leia as afirmativas a seguir:
I. Vivenciar o processo de luto antecipatório para aqueles que têm
algum familiar ou amigo muito doente pode ser uma maneira de
evitar o “luto complicado”, pois as perdas, assim, acontecem
abruptamente.
II. Uma inferência possível sobre o texto é a de que o luto é comum
a todos os que perdem um ente querido ou amigo. Ademais, uma
das maneiras de evitar o “luto complicado” é vivenciar o processo
de luto antecipatório, antes da morte do ente. Sendo assim, a
assistência psicológica é irrelevante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
O financiamento do SUS
Publicado em 21/09/2018
Por Luiza Damé - Repórter da Agência Brasil (Brasília)
A revitalização do Sistema Único de Saúde (SUS), responsável
pelo atendimento exclusivo de cerca de 75% da população
brasileira, hoje estimada em 208,5 milhões de pessoas, está
entre os principais desafios do próximo presidente da República,
juntamente com a segurança pública e a geração de empregos.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o SUS é um dos maiores
sistemas de saúde do mundo: em 2017 foram realizados 3,9
bilhões de atendimentos na rede credenciada.
Entre os procedimentos mais frequentes, ao longo do ano
passado, estão, por exemplo, consulta médica em atenção
básica e especializada, visita domiciliar, administração de
medicamentos em atenção básica e especializada, aferição de
pressão arterial e atendimento médico em UPA (Unidade de
Pronto Atendimento). A estrutura do SUS em todo o Brasil
envolve 42.606 unidades básicas de saúde e o mesmo número
de equipes do programa Saúde da Família, 596 UPAs, 2.552
centros de atenção psicossocial (Caps), 1.355 hospitais
psiquiátricos, 436.887 leitos, 3.307 ambulâncias, 219 bancos de
leite humano e 4.705 hospitais conveniados (públicos,
filantrópicos e privados).
Para financiar essa rede de atendimento, a pasta da Saúde tem o
maior orçamento da Esplanada dos Ministérios. Em 2018, a
previsão no Orçamento Geral da União é de R$ 130,2 bilhões,
sendo R$ 119,3 bilhões para ações e serviços públicos. Quem
está na ponta do sistema, no entanto, reclama de
subfinanciamento da saúde pública.
Segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass), Leonardo Vilela, as verbas federais são
“absolutamente insuficientes” para custear o sistema público, o
que vem obrigando os estados e os municípios a ampliarem sua
participação. Isso, conforme Vilela, resulta em hospitais privados
conveniados quebrando, filantrópicos endividados e atendimento
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precário nos hospitais públicos. “Se o próximo presidente não
resolver a questão do financiamento, o sistema vai entrar em
colapso”, afirmou.
O diagnóstico do presidente do Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Mauro Guimarães
Junqueira, segue a mesma linha. “Os repasses federais vêm
caindo nos últimos tempos. Não levam em conta aumento da
população, nem o aumento do desemprego que joga mais
pessoas no SUS, nem o envelhecimento da população, com
consequente aumento das doenças crônicas. Também não
considera os avanços tecnológicos, que custam caro”,
argumentou.
Cálculos feitos pelos dois conselhos, com base em dados do
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
(Siops), do Ministério da Saúde, mostram uma linha decrescente
no fluxo de recursos federais para financiamento da saúde
pública. Em 1993, a participação da União era de 72%, dos
municípios, 16%; e dos estados, 12%. Em 2002, a União entrou
com 52,4% das verbas, os municípios, com 25,5%; e os estados,
com 22,1%.
No ano passado, a União aplicou R$ 115,3 bilhões em saúde, o
que representa 43,4% do total de recursos públicos investidos no
SUS. Os municípios entraram com R$ 81,8 bilhões (30,8%), e os
estados com R$ 68,3 bilhões (25,8%).
Os dois secretários reconhecem a necessidade de melhorar a
gestão do sistema público, por meio do treinamento e
capacitação de gestores dos hospitais e unidades de saúde, mas
argumentam que, ainda assim, a verba é insuficiente para
atender a demanda da população. Segundo Vilela, a crise
econômica, além de reduzir a arrecadação de impostos, colocou
no sistema os trabalhadores desempregados que perderam
planos de saúde, sobrecarregando ainda mais a rede pública.
“Até para melhorar a gestão precisamos de mais recursos, pois
um dos caminhos, a informatização, custa dinheiro”, disse.
Para o Conasems, um dos caminhos para ampliar o
financiamento da saúde pública é a revisão da política de
isenções fiscais concedidas a setores produtivos. “As
desonerações representam mais do que o dobro do orçamento
do Ministério da Saúde”, afirmou. Além disso, os conselhos
defendem revisão das competências dos três entes da
Federação e da repartição da arrecadação, bem como de leis que
engessam a administração pública, refletindo diretamente na
gestão do sistema de saúde.
Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/31lQxGW

46 • Com base no texto 'O financiamento do SUS', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que, para financiar a rede de atendimento do
Sistema Único de Saúde (SUS), a pasta da Saúde dispõe do maior
orçamento da Esplanada dos Ministérios. Em 2018, cita o texto, a
previsão no Orçamento Geral da União é de R$ 132,4 bilhões,
sendo R$ 113,9 bilhões para ações e serviços públicos.
II. Para Mauro Guimarães Junqueira, os repasses federais não
levam em conta o envelhecimento da população e o consequente
aumento das doenças crônicas, afirma o texto.
III. O autor do texto diz que o Sistema Único de Saúde (SUS) é
responsável pelo atendimento exclusivo de cerca de 75% da
população brasileira, hoje estimada em 208,5 milhões de pessoas.
O autor informa, ainda que, segundo dados do Ministério da Saúde,
o SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo e, em 2017,
foram realizados 3,9 bilhões de atendimentos na rede credenciada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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47 • Com base no texto 'O financiamento do SUS', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto permite deduzir que o SUS vai entrar em colapso se o
próximo presidente do Conass não resolver a questão do
financiamento do sistema.
II. Infere-se do texto que o repasse de recursos federais para
financiamento da saúde pública tem apresentado uma linha
decrescente. Essa ideia é reforçada no texto através da informação
de que, em 1993, a participação da União era de 72%, enquanto em
2002, a União entrou com apenas 52,4% das verbas.
III. No texto, o autor afirma que, para Mauro Guimarães Junqueira,
os repasses federais não levam em conta o aumento da
população, nem o aumento do desemprego que leva mais pessoas
a utilizarem os serviços do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
48 • Com base no texto 'O financiamento do SUS', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto informa que, para o Conasems, um dos caminhos para
ampliar o financiamento da saúde pública é a revisão da política de
isenções fiscais concedidas a setores produtivos, pois as
desonerações representam menos da metade do orçamento do
Ministério da Saúde.
II. Depreende-se do texto que as verbas federais são
absolutamente insuficientes para custear o SUS. Do ponto de vista
de Leonardo Vilela, essa escassez de recursos resulta em hospitais
privados conveniados quebrando, filantrópicos endividados e
atendimento precário nos hospitais públicos, conforme pode ser
lido no texto.
III. De acordo com o texto, a revitalização do Sistema Único de
Saúde (SUS) está entre os principais desafios do próximo
presidente da República, juntamente com a segurança pública e a
geração de empregos.
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49 • Com base no texto 'O financiamento do SUS', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que, entre os procedimentos mais frequentes no
Sistema Único de Saúde (SUS) estão, por exemplo, a consulta
médica em atenção básica e especializada, a visita domiciliar, a
administração de medicamentos em atenção básica e
especializada, a aferição de pressão arterial e o atendimento
médico em UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
II. O texto afirma que a estrutura do SUS em todo o Brasil envolve
42.606 unidades básicas de saúde e o mesmo número de equipes
do programa Saúde da Família, 596 UPAs, 2.552 centros de
atenção psicossocial (Caps), 1.355 hospitais psiquiátricos, 436.887
leitos, 3.307 ambulâncias, 219 bancos de leite humano e 4.705
hospitais conveniados (públicos, filantrópicos e privados).
III. O autor aponta que, na perspectiva do presidente do Conasems,
Mauro Guimarães Junqueira, os repasses de recursos federais
para o financiamento do SUS vêm caindo nos últimos tempos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
50 • Com base no texto 'O financiamento do SUS', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, segundo o presidente do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Mauro Guimarães
Junqueira, as verbas federais são “absolutamente insuficientes”
para custear o sistema público, o que vem obrigando os estados e
os municípios a ampliarem sua participação no financiamento do
SUS.
II. Para Mauro Guimarães Junqueira, afirma o texto, os repasses
federais de recursos para o financiamento do SUS não consideram
os avanços tecnológicos, que custam caro.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. Segundo o texto, na opinião de Leonardo Vilela, a crise
econômica, além de reduzir a arrecadação de impostos, colocou no
sistema os trabalhadores desempregados que perderam planos de
saúde, sobrecarregando ainda mais a rede pública. "Até para
melhorar a gestão precisamos de mais recursos, pois um dos
caminhos, a informatização, custa dinheiro”, afirma o presidente do
Conasems no texto.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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