PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
NATUROLOGO
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)
As charges são textos da esfera discursiva jornalística e que têm o propósito de satirizar
situações do cotidiano das pessoas, de fatos políticos e econômicos, bem como de outras
esferas, como do futebol e da religião. Leia com atenção a charge abaixo e indique qual
alternativa aponta a crítica que está sendo feita no texto.

A) O texto satiriza o Posto de Saúde Familiar, mostrando que as famílias não recebem atendimento
quando procuram os enfermeiros.
B) A charge ironiza o fim do programa “Mais médicos” que cancelou o contrato com diversos
profissionais de Cuba.
C) A charge expõe o mau atendimento prestado pelos profissionais da saúde no atendimento às
famílias de alta renda.
D) De acordo com o texto, os médicos cubanos que trabalharam no Brasil foram demitidos porque
gostavam de jogos de azar.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
Ocorre redundância quando, numa frase, repete-se uma ideia já contida num termo
anteriormente expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem
informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No
cotidiano, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são
inadequadas. Nas alternativas abaixo apenas uma não apresenta redundância. Identifique-a.
A) Eu e meu primo repartimos a pizza em metades iguais.
B) Os deputados encararam de frente as dificuldades de reeleição.
C) No inverno sempre apreciamos canja de galinha.
D) Quando amanheceu, o sol brilhava forte.
QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
O descuido com a ortografia da língua faz com que escrevamos, muitas vezes, palavras ou
expressões com letras trocadas, unidas, separadas, hifenizadas, ou seja, com todo tipo de
problema se relacionarmos às regras de escrita correta. Observe que nas frases abaixo
ocorrem erros ortográficos, com exceção de uma alternativa. Assinale-a.
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A) Nos filmes de Hollywood, sempre há um a gente disfarçado.
B) Quando percebo um problema não fasso cerimônmia.
C) As lojas colocaram as minissaias em promoção.
D) Visitei meus pais à noite, mais fiquei preocupada.
QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
É comum as pessoas terem dificuldade no emprego de certos pronomes, de algumas
preposições e conjunções, principalmente porque nem sempre estes erros são perceptíveis
pelos falantes de uma língua. Veja as frases abaixo. Em uma delas há um erro relativo à
norma padrão da língua. Identifique-a.
A) Meus filhos gêmeos fazem aniversário no Natal.
B) Esqueci-me de que amanhã é feriado.
C) Lembrei de te pedir dinheiro emprestado.
D) Infelizmente todo o cardume morreu.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
É bastante comum encontrarmos placas de trânsito, de propaganda ou anúncios de loja com
erros ortográficos ou desvios da norma padrão. Por descuido ou falta de conhecimento, as
pessoas escrevem o que querem divulgar ou anunciar e não pedem revisão de seus escritos.
Veja esta placa. Identifique a alternativa que faz uma afirmativa correta.

A) A expressão “Bem Vindo” está grafada corretamente pois após o acordo ortográfico esta
expressão não tem mais hífen.
B) A letra “a” funciona como preposição e artigo, por isso deveria receber acento grave.
C) Na placa não encontramos nenhum desvio com relação à norma padrão.
D) Em “Cidade das Flores” a preposição “das” também deveria estar escrita com letra maiúscula.
QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
À medida que vamos tornando-nos conhecedores assíduos dos fatos que regem a língua,
sobretudo no que diz respeito ao emprego da vírgula, descobrimos que sua função vai muito
além do simples conceito, ora muitas vezes proferido pelo senso comum – o de que serve
para demarcar uma pausa mediante a prática da leitura. Assinale a alternativa em que o uso
da vírgula está equivocado.
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A) Apenas tenho um desejo, que você volte logo.
B) Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro, é um autor brasileiro.
C) Foi preparado, para ministrar a tarefa.
D) Correu, lutou, saiu e recebeu aplausos.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
Abaixo você encontrará três afirmações acerca de regras da norma padrão da Língua
Portuguesa. Analise cada uma delas e assinale a opção que aponta as afirmativas corretas.
I. A frase “Me mandaram uma mensagem errada” possui um erro de colocação pronominal,
por isso deveria ser “Mandaram-me uma mensagem errada”.
II. No sentido de “ver”, é correta a regência do verbo “assistir” em “Eu assisti ao jogo pela
televisão”.
III. Na frase “Não entendi o porque de tanto mistério” o uso do “porquê” está correto.
A) II e III
B) I, II e III
C) Apenas a I
D) I e II
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Há erros que são muito comuns na fala das pessoas e que, na escrita, precisam ser evitados.
A correção na fala é praticamente impossível porque o uso destas expressões acaba sendo
entendido como normativo, o que não ocorre na escrita. Das alternativas abaixo qual não
apresenta traços da fala cotidiana.
A) Vou estar enviando o trabalho amanhã.
B) Se eu ver teu irmão por aqui, aviso.
C) Há menas coisas espalhadas em sua escrivaninha.
D) Deixe este ofício para eu fazer.
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Não importa se são músicas sertanejas ou de rock, os erros encontrados com relação à
norma padrão da Língua Portuguesa são frequentes. Ortografia, concordância, regência,
colocação de pronomes caracterizam traços da língua que acabamos encontrando de forma
errada em letras de música. Abaixo você encontrará quatro trechos. Apenas em um não há
nenhum tipo de erro. Identifique esta opção.
A) “ Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe
satisfaz .”
B) “Só esses cabelos pretos me faz bem.”
C) “Vou de rolê com as menina/ No baile nós tamo em casa.”
D) “Debaixo de seus cabelos...”
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QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
A regência verbal se caracteriza por indicar a preposição correta a ser usada após nomes ou
verbos. As alternativas abaixo apresentam duas frases em cada opção, sendo que a primeira
frase está correta e a segunda errada se considerarmos a norma padrão. Em uma das
alternativas a regência errada aparece primeiro. Identifique-a.
A) Meu irmão namora com tua sobrinha. / Meu irmão namora tua sobrinha.
B) Você deve obedecer a seus pais. / Você deve obedecer seus pais.
C) O vereador aspira ao cargo de prefeito. / O vereador aspira o cargo de prefeito.
D) Eu me lembrei de seu aniversário. / Eu lembrei de seu aniversário.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Todos os atletas são vegetarianos. Assim sendo:
A) O conjunto dos atletas contém o conjunto dos vegetarianos;
B) Todos os vegetarianos são atletas;
C) O conjunto dos vegetarianos contém o conjunto dos atletas;
D) Algum atleta não é vegetariano.
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Uma família composta pelo pai, mãe e seus cinco filhos vão se colocar lado a lado em um
sofá de sete lugares para assistir televisão. Todos os filhos devem ficar entre os pais, de
quantos modos distintos os sete podem se sentar no sofá?
A) 48
B) 98
C) 120
D) 240
QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Três das quatro frases abaixo tem uma característica lógica em comum.
I – O senhor Henrique Vidal gosta de pescar.
II – Que dia é hoje?
III – Ele é um excelente advogado.
IV – A Menina de olhos azuis.
A frase que não possui essa característica em comum é a:
A) I
B) II
C) III
D) IV
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QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Considerando as bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma se divide em
duas ao atingir determinado tamanho. Suponha que em uma cultura há 𝟓. 𝟐𝟕 dessas bactérias
e cada uma delas se divida em duas dando origem a 1ª geração; cada bactéria da 1ª geração
se divida em duas dando origem à 2ª geração, e assim por diante. Em que geração o número
de indivíduos será 𝟓. 𝟐𝟑𝟎 ?
A) 18ª geração.
B) 20ª geração.
C) 21ª geração.
D) 23ª geração.
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
Considerando as premissas:
𝑷𝟏 : 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐 é 𝒇𝒊𝒆𝒍.
𝑷𝟐 : 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒇𝒊é𝒊𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
𝑷𝟑 : 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒄ã𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐𝒔.
𝑷𝟒 : 𝑨𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒄ã𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒓𝒆𝒎 𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒈𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
Segundo essas premissas assinale a afirmação correta.

A) Algum amigo morre.
B) Todos os cães são fiéis.
C) Algum imortal é amigo.
D) Todos os cães e gatos morrem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
De acordo com o projeto de Lei nº 3.804-B, de 2012, que regulamenta a profissão de
Naturólogo, destaque a alternativa incorreta em relação ao Art. 5º, das competências
relacionadas a este profissional.
A) Planejamento, assistência, acompanhamento, exceto supervisão, orientação, avaliação e
aplicação das práticas terapêuticas naturais, integrativas e complementares às comunidades ou
indivíduos de equipes multidisciplinares, observando-se os limites da atividade profissional.
B) Planejamento, direção, coordenação, supervisão, avaliação e ensino em cursos de nível médio
e superior de matérias e disciplinas pertinentes as práticas terapêuticas naturais, integrativas e
complementares.
C) Desenvolver, dirigir, sistematizar e supervisionar pesquisas científicas e trabalhos em instituições
públicas e/ou privadas, no tocante a práticas e conhecimentos em práticas terapêuticas naturais,
integrativas e complementares ou da Naturologia.
D) Ingerência em assuntos relativos a estudos e projetos de equipamentos, materiais, produtos,
utensílios e centros de práticas na área de práticas terapêuticas integrativas e complementares,
assim como em todo programa público ou privado que objetive a integração humana com o
ambiente.
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QUESTÃO 17 (Valor: 0,25)
A naturologia é uma profissão que busca entender o indivíduo multidimensionalmente e
respeitar a singularidade humana na busca de bem-estar, qualidade de vida e saúde, através
da relação de interagência e das práticas integrativas e complementares (PICs) – (Projeto de
Lei nº 3.804 de 2012). De acordo com esta afirmativa, destaque a alternativa incorreta,
relacionada ao tópico descrito acima.
A) A naturologia, leva em consideração aspectos físicos, emocionais, mentais, ambientais, culturais,
espirituais e sociais.
B) O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 971, de 03 de maio de 2006 aprovou a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, de caráter nacional,
recomendando a sua adoção pelas Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
C) A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) incluiu as PICs em diversas estratégias, inclusive
inserindo profissionais com especialização em homeopatia e acupuntura nos Núcleos de Apoio à
Saúde da Família (NASF), criados pela Portaria nº 154 de 24 de janeiro de 2018.
D) As PICs também estão presentes em diversas ações, programas e estratégias do Ministério da
Saúde: Política nacional de Alimentação e Nutrição; Programa Academia da Saúde; Programa
Saúde na Escola; Núcleos de Apoio à Saúde da Família.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
Segundo a regulamentação da profissão de naturólogo e da lista em relação a definição da
atividade bem como as suas competências, foi determinado que a condição para o exercício
profissional se dá aos possuidores de diploma de nível superior (Bacharelado) de
naturologia, expedido por instituição autorizada e reconhecida pelo governo federal. Dentro
deste contexto, relacionado à legislação e ao profissional naturólogo, assinale a alternativa
correta referente à legislação.
A) Em meados de 2018, foi entregue o primeiro Projeto de Lei através do Deputado Professor
Irapuan Teixeira, com o número PL 5257/05, mas este teve seu andamento interrompido devido à
saída do Deputado.
B) Em 03 de maio de 2012, foi apresentado, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 3804/2012,
de autoria do Deputado Cherini que regulamenta a profissão de Naturólogo.
C) Em 21 de novembro de 2019, foi protocolado um ofício o qual solicitava ao Conselho Nacional
de Saúde (CNS) a inserção/incorporação do Naturólogo como profissional da saúde.
D) Em 2019, foi dada a entrada para o reconhecimento da profissão no Ministério do Trabalho.
QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
Em relação à regulamentação da profissão de naturólogo (PROJETO DE LEI N.º 3.804-B, DE
2012), considere e assinale a alternativa incorreta:
A) A Naturologia compreende somente o processo saúde de forma sistêmica e se utiliza de práticas
terapêuticas naturais, integrativas e complementares, através da relação de interagência, para a
promoção, manutenção e recuperação da saúde em contexto individual e coletivo.
B) A OMS reconhece e estimula das práticas nos sistemas de saúde de forma integrada às técnicas
modernas da medicina ocidental/convencional e preconiza o desenvolvimento de políticas,
observando alguns requisitos tais como: segurança, eficácia, qualidade e acesso.
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C) O profissional Naturólogo tem a capacidade para atuar com as práticas terapêuticas naturais,
integrativas e complementares, tradicionais ou associadas aos novos avanços da ciência visando à
promoção, manutenção e recuperação da saúde. Estabelece a melhoria das condições de
qualidade de vida e o equilíbrio do ser humano com o meio em que vive, além de promover,
principalmente, o equilíbrio entre corpo, mente, relações sociais, emocionais e ambientais.
D) A atividade do Naturólogo já obteve seu reconhecimento acadêmico e científico, pelo Poder
Executivo, que por intermédio do Ministério da Educação autorizou, aprovou e reconheceu o curso
superior de Naturologia, destacando que referida área do conhecimento deve ser incentivada, tendo
em vista seu promissor futuro.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), denominadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como medicinas tradicionais e complementares, foram
institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), aprovada pela Portaria GM/MS nº
971, de 3 de maio de 2006. Em relação às PICS, assinale a alternativa que evidencia
corretamente tal enunciado da questão.
A) O profissional naturólogo tem a capacidade para atuar com as práticas terapêuticas naturais,
integrativas e complementares, tradicionais ou associadas aos novos avanços da ciência visando
exclusivamente a recuperação da saúde.
B) Estabelece a melhoria das condições de qualidade de vida e o equilíbrio do ser humano com o
meio em que vive, além de promover, principalmente, o equilíbrio entre corpo, mente, relações
sociais, emocionais e ambientais.
C) Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais
de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras no
âmbito hospitalar, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e
na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade, contribuindo para uma
assistência mais efetiva hospitalar de reabilitação.
D) A Nota Técnica nº 63/2014, do Departamento de Atenção Básica (DAB), da Secretaria de
Atenção à Saúde (SAS), do Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem
publicado documentos que norteiam os Estados membros no reconhecimento, valorização e
regulamentação destas práticas em seus sistemas oficiais de saúde; porém, não estão
reconhecendo a prática na naturologia a seus praticantes.
QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde
pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão
arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso
integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS
proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. A
atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um
direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com
qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde. O Sistema Único de Saúde
(SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a
Constituição Federal (Ministério da Saúde, 2019). Sendo assim, assinale a resposta
incorreta em relação às corresponsabilidades das estruturas do SUS.
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A) Gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em
articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Atua no âmbito da Comissão Intergestores
Tripartite (CIT) para pactuar o Plano Nacional de Saúde. Integram sua estrutura: Fiocruz, Funasa,
Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais (Ministério da Saúde).
B) Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em
articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para
aprovar e implementar o plano estadual de saúde (Secretaria Estadual de Saúde - SES).
C) Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com
o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde
(Secretaria Municipal de Saúde - SMS).
D) São reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual,
para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao
Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos (Conselho Local de Saúde – CLS) e
Conselhos de secretarias municipais de saúde.
QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
Seguindo o que preconiza os Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), destaque a alternativa
incorreta abaixo:
A) Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado
assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as
pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou
pessoais.
B) Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas
possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.
Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a
carência é maior.
C) Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas
necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a
prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade
pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação
intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos
indivíduos.
D) Participação Popular: a sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema, conforme
autorização dos gestores. Para isto, devem ser criados os Conselhos e as Conferências de Saúde,
que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
A promoção da saúde, para alcançar seus objetivos, exige ação coordenada entre todas as
partes envolvidas: governo, setor saúde e outros setores sociais e econômicos,
organizações voluntárias e não governamentais, autoridades locais, indústria e meios de
comunicação. As pessoas, em todas as esferas de vida, devem envolver-se neste processo
como indivíduos, famílias e comunidades. Os profissionais e grupos sociais têm grande
responsabilidade na mediação entre os diferentes, com respeito à saúde, existentes na
sociedade. As estratégias e programas na área da promoção da saúde devem adaptar-se às
necessidades locais e às possibilidades de cada país e região, bem como levar em conta as
diferenças em seus sistemas sociais, culturais e econômicos. Ademais, a promoção da
saúde vai muito além dos cuidados de saúde (conass.org.br). Relacionando o texto acima,
que faz referência à promoção da saúde, assinale a alternativa correta:
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A) A promoção da saúde aponta para a necessidade de se construírem políticas saudáveis; de se
criarem ambientes favoráveis à saúde das pessoas, ao lado do desenvolvimento de habilidades
pessoais e do reforço da ação comunitária.
B) Os paradigmas da Saúde Coletiva no Brasil e a Promoção da Saúde nos países desenvolvidos
merecem destaque, já que ambos influenciaram o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde
(SUS) que foi adotado pela Constituição Federal de 1988 e normalizado pela Lei n. 8.090 e pela Lei
n. 8.140, de 1990.
C) A Política Nacional de Promoção da Saúde, adotada em 2006 (Portaria MS/GM n. 687, de 30 de
março de 2018) e modificada em 2014 (Portaria MS/GM n. 2.446, de 11 de novembro de 2014), tem
como objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir fragilidade e riscos à saúde relacionados
aos seus determinantes – fatores sociais, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação,
lazer, cultura e serviços essenciais.
D) As ações de promoção da saúde objetivam fazer que as condições descritas sejam cada vez
mais favoráveis e impactem positivamente a saúde. Além disso, o alcance da equidade é um dos
focos principais da promoção da saúde, ao mirar na redução das diferenças no estado de saúde da
população e na garantia de oportunidades e recursos igualitários, a fim de capacitar todas as
pessoas a realizar plenamente seu potencial de saúde, fatos estes favoráveis a partir da Lei
Ordinária de 24/06/1990.
QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
Em relação ao Código de Ética do Profissional naturólogo, no Artigo 4º, que fala sobre o
sigilo profissional que é inerente à profissão, salvo grave ameaça do direito à vida, à honra,
ou quando o profissional naturólogo tiver de prestar esclarecimentos perante a justiça, a
respeito de ação ou omissão de procedimento realizado em interagente e, em defesa própria,
tiver de revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse de causa e utilizados nos limites
da lei de defesa. Assinale a alternativa incorreta, no que refere o Artigo 5º - em relação ao
sigilo profissional, e ao que é vedado ao naturólogo.
A) Revelar segredo sobre confidências, dados e fatos sigilosos de que tenha conhecimento
decorrente de sua atividade profissional, como respeito e garantia à tranquilidade/privacidade do
interagente. A proibição continua prevalecendo independentemente desses fatos serem de
conhecimento público, de o interagente ter falecido ou estar envolvido em investigações criminais,
ou de o naturólogo ser convocado a testemunhar. Nesse último caso, o naturólogo deve se
apresentar e justificar seu impedimento, amparado por este Código de Ética.
B) Divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços prestados, de forma a expor
pessoas, grupos ou organizações, sem o consentimento destes,exceto em casos de que o
naturólogo apresente informações que sejam pertinentes para a reabilitação mais eficaz no
tratamento.
C) Expor dados sigilosos de interagentes menores e com capacidade de discernimento, mesmo aos
pais ou representantes legais, exceto em casos em que essa informação evite danos ao interagente.
D) Utilizar-se de tráfico de informações como forma de tirar vantagens em detrimento de outros
profissionais ou organizações públicas ou privadas.
QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
Conforme a PORTARIA N° 702, DE 21 DE MARÇO DE 2018, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, a
aromaterapia é prática terapêutica secular que consiste no uso intencional de concentrados
voláteis extraídos de vegetais - os óleos essenciais (OE) - a fim de promover ou melhorar a
saúde, o bem-estar e a higiene. Na década de 30, a França e a Inglaterra passaram a adotar e
pesquisar o uso terapêutico dos óleos essenciais, sendo considerada prática integrante da
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aromatologia - ciência que estuda os óleos essenciais e as matérias aromáticas quanto ao
seu uso terapêutico em áreas diversas como na psicologia, cosmética, perfumaria,
veterinária, agronomia, marketing e outros segmentos. Relacionado à aromaterapia,
destaque a alternativa correta.
I. No Brasil, a aromaterapia é reconhecida como uma prática integrativa e complementar com amplo
uso individual e/ou coletivo, podendo ser associada a outras práticas como talassoterapia e
naturopatia, e considerada uma possibilidade de intervenção que potencializa os resultados do
tratamento adotado, no nível terciário de atendimento de recuperação à saúde.
II. Como prática multiprofissional, tem sido adotada por diversos profissionais de saúde como
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, veterinários, terapeutas holísticos, naturistas,
dentre outros, e empregada nos diferentes setores da área para auxiliar de modo complementar a
estabelecer o reequilíbrio físico e/ou emocional do indivíduo, com especial complementação
somente nas policlínicas em saúde.
III. Somados todos os fatos apresentados, a aromaterapia pode contribuir com o Sistema Único de
Saúde, agregando benefícios ao paciente, também ao ambiente hospitalar e colaborando com a
economia de gastos da instituição pública por utilizar matéria-prima de custo relativamente baixo,
principalmente quando analisada comparativamente às grandes vantagens que ela pode
proporcionar.
IV. A aromaterapia, tem sido adotada principalmente por profissionais de saúde como psicólogos,
terapeutas holísticos e naturistas, e empregada nos diferentes setores da área para auxiliar de modo
complementar a estabelecer o reequilíbrio físico e/ou emocional do indivíduo.
A) II e III estão corretas
B) I,II e IV estão corretas
C) I,II e III estão corretas
D) III e IV estão corretas
QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
O uso das práticas integrativas no Sistema Único de Saúde (SUS) vem crescendo a cada
ano, como complemento em tratamentos em saúde. Nas atividades coletivas, como yoga e
tai chi chuan, o crescimento foi de 46%, passando de 216 mil para 315 mil, entre 2017 e
2018. Por isso, o Ministério da Saúde, a partir da Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares, passou a ofertar um rol de 29 práticas integrativas. São atividades que
podem ser feitas individual ou coletivamente (Ministério da Saúde, 2019). Em relação a esta
notícia veiculada pelo Ministério da Saúde, destaque a alternativa correta.
I. As Práticas Integrativas e Complementares (PICS), como são chamadas no Brasil, não são
reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
II. No Brasil, estas práticas foram reconhecidas e tiveram a ampliação solicitada no SUS em
diversas Conferências Nacionais de Saúde, maior espaço representativo de gestores,
trabalhadores e usuários.
III. A indicação desse tratamento complementar, no SUS, ocorre no âmbito da Atenção Básica,
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também no atendimento especializado, nas unidades
hospitalares e centros especializados.
IV. Estas práticas foram reconhecidas e tiveram a ampliação solicitada no SUS apenas em
unidades básicas de saúde e centros de reabilitação terapêutica.
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A) I, II e III estão corretas
B) I, II e IV estão corretas
C) II e III estão corretas
D) III e IV estão corretas
QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
A biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) como: “condição de segurança alcançada por um conjunto de ações
destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que
possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente” (FIOCRUZ, 2014).
Destaque a alternativa incorreta em relação a biossegurança.
A) Segundo Pedro Teixeira e Silvio Valle, "a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a
prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção,
ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos
animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados".
B) Uma das principais normas de biossegurança em hospitais, clínicas e laboratórios diz respeito
à higienização das mãos. Elas sempre devem ser lavadas sempre após o preparo da ministração
de medicamentos e do manuseio do paciente. Apesar de simples, essa é uma das medidas que
mais evitam a propagação de doenças.
C) Os profissionais de saúde estão expostos frequentemente a material biológico, por isso os riscos
de contaminação podem ser altos a depender da atividade realizada. Os acidentes com esses
profissionais geralmente envolvem ferimentos com agulhas ou outro material cortante e contato
direto com sangue ou materiais contaminados.
D) Diante da exposição frequente a agentes patogênicos, recomenda-se que os profissionais de
saúde mantenham atualizadas suas carteiras de vacinação. As vacinas são umas das melhores
formas de prevenção contra doenças infecciosas.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
A Bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a Ética e a Biologia,
fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco. Em
relação aos estudos de Bioética, assinale a alternativa correta.
A) O princípio da beneficência relaciona-se ao dever de ajudar aos outros, de fazer ou promover o
bem a favor de seus interesses. Reconhece o valor moral do outro, levando-se em conta que
maximizando o bem do outro, possivelmente pode-se reduzir o mal.
B) O princípio de maleficência implica no dever de se abster de fazer qualquer mal para os clientes,
de não causar danos ou colocá-los em risco. O profissional se compromete a avaliar e evitar os
danos previsíveis.
C) Autonomia, diz respeito à autodeterminação ou autogoverno, ao poder de decidir sobre si
mesmo. Preconiza que a liberdade de cada ser humano deve ser resguardada, se assim o
profissional decidir.
D) O princípio da justiça relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios
sociais, caso o governo tenha condições de disponibilizá-los.
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QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
A Naturopatia é uma área terapêutica ampla e multidisciplinar que inclui todas as
abordagens, tanto tradicionais como modernas, que respeitem os princípios que guiam a sua
prática. Em termos gerais, a Naturopatia distingue-se da abordagem médica convencional
por tomar como ponto de partida a capacidade inata e a tendência natural do organismo para
se regenerar, reequilibrar e curar. Este ponto de partida coloca a prioridade na detecção e
remoção dos fatores que impedem essa regeneração e no emprego de auxiliares naturais
que promovam essa tendência inata do organismo para a auto-cura (Tiago Chabert). Diante
do exposto, assinale a alternativa que não procede aos princípios da Naturopatia.
A) O processo de cura segue uma ordem inteligente; a natureza cura através de reações da energia
vital. O naturopata é um facilitador desse processo, ajudando a identificar e a remover os obstáculos
à saúde e à regeneração.
B) Os problemas de saúde não ocorrem sem que haja uma causa. Para que a pessoa possa se
recuperar completamente é necessário descobrir e remover ou tratar as causas subjacentes à
doença.
C) Os distúrbios na saúde podem ter origem a diversos níveis, desde o físico, ao mental, o
emocional e espiritual.
D) O papel principal do naturopata é o de educar e encorajar o paciente a tomar responsabilidade
pela sua própria saúde, somente se o paciente não necessitar de acompanhamento médico.
QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
Em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, foi
instituído no país o Sistema Único de Saúde (SUS), que passou a oferecer a todo cidadão
brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. Considerado um dos
maiores e melhores sistemas de saúde públicos do mundo, o SUS beneficia cerca de 180
milhões de brasileiros e realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde
procedimentos ambulatoriais simples a atendimentos de alta complexidade, como
transplantes de órgãos. Relacionado a esse texto, com base na FIOCRUZ, destaque a
alternativa que melhor se associe a esta questão de forma correta.
A) Paralelamente à realização de consultas, exames e internações, o SUS também promove
campanhas de vacinação e ações de prevenção de vigilância sanitária, exceto fiscalização de
alimentos e registro de medicamentos.
B) O SUS passou a promover saúde, somente a partir das equipes de Estratégia Saúde da Família
e assim, a saúde, pode ser promovida e a prevenção dos agravos a fazer parte do planejamento
das políticas públicas.
C) A saúde com um o SUS, representa apenas um quadro de “não-doença”, fazendo com que os
esforços e políticas implementadas se reduzam o tratamento de ocorrências de enfermidades.
D) Além da democratização da saúde (antes acessível apenas para alguns grupos da sociedade),
a implementação do SUS também representou uma mudança do conceito sobre o qual a saúde era
interpretada no país.
QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
Naturologia é um conhecimento da área da saúde embasado no diálogo entre as ciências
humanas, sociais, biológicas e práticas advindas de sistemas terapêuticos vitalistas. O
Naturólogo é um profissional com visão ampliada e multidimensional do processo vidasaúde-doença, considerando aspectos físicos, emocionais, mentais, ambientais, culturais,
espirituais, sociais (naturologia.org.br). Segundo a relação terapêutica em Naturologia,
destaque a alternativa correta.
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I. A relação terapêutica em Naturologia é denominada interagência, postura integrativa e transversal
entre naturólogo e o indivíduo atendido.
II. A proposta de intervenção é desenvolver e ampliar a autorreflexão, o autoconhecimento e o
autocuidado.
III. Este profissional trabalha com uma perspectiva do cuidado humanizado, da escuta acolhedora,
do desenvolvimento do vínculo terapêutico e preconiza a autonomia do sujeito.
IV. Pode-se definir Naturologia como conhecimento da área da saúde embasado na pluralidade de
sistemas terapêuticos complexos vitalistas, que parte de uma visão multidimensional do processo
de vida-saúde-doença e utiliza da relação de interagência e de práticas integrativas e
complementares no cuidado e atenção à saúde.
A) Somente I, II e III
B) Somente II, III e IV
C) Somente I, II,II e IV
D) Somente I, II e IV
QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
Segundo Leonardo Uchoa de Oliveira (Tecnologia da Informação e Comunicação), algumas
das principais doenças contemporâneas estão “ligadas” ao mundo digital. Tal associação,
faz com que o colunista ainda desperte a reflexão que “o mundo dos negócios exige a cada
dia mais rapidez e eficiência, mas tudo tem seu preço e ele se chama Stress. Devemos ter
um “tempo” só nosso, desconectado do mundo tecnológico para recarregarmos as nossas
baterias, ter uma vida saudável e produtiva”. Seguindo a ideia de Leonardo Uchoa, destaque
a alternativa que melhor se estabelece, nesta relação, com o princípio das doenças
contemporâneas, de forma correta.
I. O uso diário da internet e outras plataformas de tecnologia causa a dependência, a pessoa sente
aquela vontade irresistível de ficar “navegando”. Estudos mostram que o indivíduo viciado sente
ansiedade, tem tremores pelo corpo, palpitação e outros sintomas que lembram viciados em drogas.
II. As doenças mais comuns são a L.E.R. (Lesão por esforço repetitivo) ou a D.O.R.T. (distúrbios
Osteomoleculares relacionados ao trabalho), essas doenças são frutos de atividades repetitivas,
principalmente na área da informática, atingem punhos, mãos, pescoço e ombros.
III. Ficar mais de seis horas no computador e algumas horas no celular, prejudica a visão de
qualquer pessoa, a indicação é que a cada meia hora a pessoa pare e olhe para um ponto distante
por trinta (30) segundos.
IV. Estudos mostram que o uso excessivo de tecnologia (nesse caso, internet) causa depressão e
distúrbios do sono, com recomendação de utilização de ansiolíticos e antidepressivos.
A) Somente I, II e IV
B) Somente I, II,II e IV
C) Somente I, II e III
D) Somente II, III e IV
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QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
Marilia Marasciulo, na Revista Galileu, aborda uma reflexão para as “doenças da moda”.
Segundo ela, não é preciso ter uma conta no Instagram ou acompanhar diariamente a rotina
de musas fitness para saber que, de uma hora para outra, todo mundo virou intolerante ao
glúten e à lactose. Falar em depressão ou ansiedade também já faz parte da rotina. E o
diagnóstico de déficit de atenção está tão em alta que, no final do ano passado, o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) divulgou uma resolução
recomendando o fim da prescrição excessiva de remédios para o tratamento do distúrbio.
Segundo esta matéria, alguns especialistas elencaram cientificamente suas ideias. É correto
afirmar que:
A) Os transtornos do humor e de ansiedade se tornaram tão comuns nos últimos 5 anos que estão
entre as principais causas de incapacidade no mundo. “Não é que o número de casos
necessariamente aumentou, mas o preconceito diminuiu e os diagnósticos melhoraram”, diz o
psiquiatra André Brunoni, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de
São Paulo (USP).
B) Junto com os transtornos do humor, os de ansiedade estão entre os mais frequentes entre as
doenças mentais. “O problema é quando a ansiedade se torna tão intensa que a pessoa fica
paralisada”, diz André Brunoni (psiquiatra da USP). Os mais comuns são as fobias, como medo de
altura e a síndrome do pânico.
C) Rotina cada vez mais inclui passar cada vez mais tempo em ambientes fechados, a quantidade
de vitamina no organismo fica prejudicada, em especial, a vitamina C, que depende da luz solar.
“Até pouco tempo não costumávamos dosar, isso é algo recente”, explica a dermatologista Valéria
Campos, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e especialista em Fotomedicina pela
Universidade Harvard.
D) Antes conhecidas como “lesões por esforço repetitivo”, hoje as lesões, as inflamações ou as
dores em músculos, tendões e nervos causadas pelo trabalho são conhecidas como Distúrbios
Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho (DORT), mas felizmente reduziram muito relacionado
a 10 anos atrás.
QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
Para Gustavo Corrêa Matta e Márcia Valéria Guimarães Morosini, sobre Atenção Primária a
Saúde (FIOCRUZ), internacionalmente tem-se apresentado 'Atenção Primária à Saúde' (APS)
como uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma
regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma
população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e
comunidades. Esse enunciado procura sintetizar as diversas concepções e denominações
das propostas e experiências que se convencionaram chamar internacionalmente de APS.
Para isso, destaque a alternativa que não confere com o que preconiza a APS.
A) No Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma Sanitária, levando o Sistema Único de
Saúde (SUS) a adotar a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação
do modelo assistencial, a partir de um sistema universal e integrado de atenção à saúde.
B) Os centros de saúde primários e os serviços domiciliares deveriam estar organizados de forma
regionalizada, onde a maior parte dos problemas de saúde deveriam ser resolvidos por médicos
com formação em clínica geral.
C) Os elevados custos dos sistemas de saúde, o uso indiscriminado de tecnologia médica e a baixa
resolutividade preocupavam a sustentação econômica da saúde nos países desenvolvidos,
fazendo-os pesquisar novas formas de organização da atenção com custos menores e maior
eficiência.
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D) Em 1985, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) realizaram a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata,
no Cazaquistão, antiga União Soviética, e propuseram um acordo e uma meta entre seus países
membros para atingir o maior nível de saúde possível até o ano 2040, através da APS.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
Segundo a Dissertação de DIOGO VIRGILIO TEIXEIRA (2013) “INTEGRALIDADE,
INTERAGÊCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA ETNOGRAFIA DA NATUROLOGIA”, que
destaca a relação terapêutica em naturologia, com enfoque na interagência, é incorreto
afirmar que:
A) Ao utilizar o termo relação de interagência, os naturólogos propõem que a responsabilidade pelo
processo terapêutico naturológico não é exclusiva do naturólogo.
B) Ao rejeitar a ideia de passividade do enfermo no processo terapêutico, o naturólogo o convida a
se responsabilizar por sua melhora.
C) Embora o campo de saber naturológico aborde tradições médicas não ocidentais (como as
medicinas chinesa e ayurveda), a relação de interagência não é idêntica às relações médicopaciente destas tradições.
D) É a partir do estabelecimento do vínculo terapêutico que se abre a possibilidade de troca e
interação entre naturólogo e interagente.
QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
O Ministério da Saúde assumiu a Saúde da Família no fim da década de 1990 como estratégia
de reorganização do sistema de saúde e modelo assistencial substitutivo, na perspectiva da
atenção primária integral. Em 2006, a Política Nacional de Atenção Básica ampliou o conceito
de APS, incluindo algumas prioridades neste processo. Assinale a alternativa que
corretamente destaca uma prioridade em relação a atenção integral em saúde (FIOCRUZ).
A) Acesso universal e contínuo a serviços de saúde resolutivos e de qualidade.
B) Integralidade em suas várias dimensões, com ações programáticas e de atendimento à demanda
espontânea, ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, exceto tratamento e reabilitação
e cuidado na rede de serviços.
C) Vínculo e responsabilização entre equipes e população, com acompanhamento das pessoas ao
longo da vida; entre 0 e 60 anos.
D) Avaliação e monitoramento sistemático dos resultados; realizados pelos médicos e enfermeiros
das unidades de saúde.
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
As normas pactuadas nacionalmente que regulam o processo de descentralização e a
reorganização do modelo de atenção à saúde, estão sendo introduzidos, com maior ou
menor intensidade, dentro de uma perspectiva da promoção da saúde. A Norma Operacional
Básica do SUS NOB 01/96, a mais explícita em relação a um novo modelo de atenção
orientado para promover a saúde, apresenta como bases para sua estruturação. Segundo
estas bases, apresentadas pela NOB 01/96, destaque a alternativa que não corresponde a
estas bases.
A) A participação da população não somente nas instâncias formais, mas em outros espaços
constituídos por atividades sistemáticas e permanentes, dentro dos próprios serviços de
atendimento, favorecendo a criação de vínculos entre o serviço e os usuários, caracterizando uma
participação mais criativa e realizadora para as pessoas.
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B) As ações de saúde devem ser centradas na qualidade de vida das pessoas e no seu meio
ambiente, bem como nas relações da equipe de saúde com a comunidade, especialmente, com as
famílias onde estejam centralizadas as equipes de saúde da família (ESF).
C) O modelo epidemiológico, considerado eixo de análise dos problemas de saúde, por entender
que este incorpora como objeto de ação as pessoas, o ambiente e os comportamentos
interpessoais.
D) As intervenções ambientais que suscitem articulações intersetoriais para promover, proteger e
recuperar a saúde.
QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
A LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. De acordo com o Art. 7º, 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 e obedecem a alguns princípios. Assinale a alternativa
correta em relação a estes princípios.
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sempre com
apresentação do cartão SUS, para que esta universalidade seja efetiva.
B) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema, mas principalmente na atenção primária em saúde.
C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; com devida autorização médica.
D) Participação da comunidade.
QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
Em relação à participação da sociedade no SUS, dentro do que preconiza a Lei 8.142/90,
assinale a alternativa que não corresponde a definições estabelecidas por esta lei.
A) § 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada seis anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
B) § 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
C) Conferências e conselhos de saúde são, hoje, os principais espaços para o exercício da
participação e do controle social sobre a implementação da política de saúde em todas as esferas
de governo.
D) Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as
seguintes instâncias colegiadas:
I – a Conferência de Saúde; e
II – o Conselho de Saúde.
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QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que
apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de
prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou
municipais. Destaque a alternativa que corresponde, na sua totalidade, a todas as
prioridades pactuadas.
I. Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil
e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
II. Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e
influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica.
III. Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde.
IV. Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil
e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde;
Fortalecimento da Atenção Básica.
A) Somente I
B) Somente II
C) Somente III
D) Somente IV
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