PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
AGENTE DE SAÚDE - ESF
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


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



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.


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 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.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
O ano de 2019 contou com muitas polêmicas no quadro político da América Latina.
Especialmente em dois países houve eventos marcantes, um deles foi a renúncia de seu
presidente – Evo Morales – e outro um presidente autoproclamado – Juan Guaidó. De quais
países estamos falando?
A) Bolívia e Venezuela
B) Peru e Venezuela
C) Bolívia e Peru
D) Uruguai e Chile
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
Em janeiro de 2019, uma barragem de uma mineradora se rompeu em determinada cidade
brasileira, matando centenas de pessoas. De que mineradora, cidade e estado estamos
falando?
A) Vale, Mariana, Minas Gerais
B) Vale, Brumadinho, Minas Gerais
C) Vale, Brumadinho, Bahia
D) Petrobras, Brumadinho, Minas Gerais
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Qual alternativa melhor descreve a área do pré-sal brasileiro, levando em consideração sua
localização e os recentes eventos a ele relacionados?
A) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que ainda não teve nenhuma
proposta de compra.
B) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na Antártica,
e que passou por um processo de leilão no final do ano de 2019.
C) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que passou por um processo de
leilão no final do ano de 2019.
D) Uma imensa área de sal natural em rochas calcárias, localizada na região litorânea entre os
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que passou por um processo de leilão no final
do ano de 2019.
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Em relação ao desastre ambiental que se iniciou em agosto de 2019, qual das alternativas
fornece a melhor palavra para preencher a lacuna da seguinte afirmação: “Um balanço do
Ibama em dezembro de 2019 registrou que mais de 900 localidades foram atingidas por mais
de 4,7 toneladas de _______ no litoral brasileiro.
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A) Lixo
B) Gasolina
C) Óleo
D) Plástico
QUESTÃO 05 (Valor: 1)
No Brasil, além do poder Executivo, existem também os poderes Judiciário e Legislativo.
Atualmente, são Presidente do Supremo Tribunal Federal e Presidente da Câmara dos
Deputados, respectivamente:
A) Dias Toffoli e Rodrigo Maia
B) Rodrigo Maia e Hamilton Mourão
C) Dias Toffoli e Sergio Moro
D) Gilmar Mendes e Rodrigo Maia
QUESTÃO 06 (Valor: 1)
Avalie as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso dos porquês.
I – Por quê você quis vir?
II – Eu não consegui chegar no horário porque meu pneu furou.
III – Eu não conheço ele, por quê?
IV – Não entendo o porquê de tantos questionamentos.
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Nenhuma das alternativas está incorreta.
C) Apenas a alternativa IV está correta.
D) Apenas a alternativa I está incorreta.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
Durante uma aula de Língua Portuguesa, a professora escreve duas frases no quadro:
“Ganhei, aos quatorze anos, meu primeiro livro” e “Ganhei, aos catorze anos, meu primeiro
livro”; quando questionados sobre a frase correta, muitos alunos erraram. Assinale a
alternativa que corresponde a explicação CORRETA.
A) Mesmo que a utilização da palavra “quatorze” seja muito comum, apenas a expressão “catorze”
é correta, pois representa exatamente o som que se produz durante a fala.
B) Ambas as alternativas estão corretas, visto que, assim como “cociente” e “quociente”, são
palavras que permitem dupla grafia.
C) Apenas a palavra “quatorze” é a correta porque a grafia de todos os numerais segue um padrão,
deste modo, “quatorze” combina com “quinze” e “quarenta”, por exemplo.
D) Nenhuma das duas frases está correta, visto que, quando necessário se referir a um numeral,
não se deve fazê-lo por extenso, mas sim manter sua forma; o correto seria, então, “Ganhei, aos
14 anos, meu primeiro livro”.
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QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Leias as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase.
I – Saí mais cedo do trabalho, as 10 horas.
II – O cachorro estava à espreita na porta do quarto.
III – Iremos à Brasília durante as férias.
IV – Entreguei seu presente àquele homem.
A) Apenas a alternativa III está correta, já que o uso da crase antes de cidades é obrigatório.
B) Apenas as alternativas II e IV estão corretas, porque em ambos os casos há a contração de duas
vogais iguais.
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas, visto que a crase só pode ser utilizada depois de
verbos.
D) Apenas a alternativa I está correta, pois o uso da crase antes de horários só ocorre quando não
se antecede por vírgula.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Leia o texto abaixo completando as lacunas com as classes gramaticais correspondentes.
“Os _____ correspondem aos nomes próprios, seja de cidades, pessoas ou, até mesmo,
marcas; as características que damos a esses nomes próprios são chamadas de _____, por
exemplo, “Laguna é linda!”.
A) substantivos – conjunção.
B) pronomes – adjetivos.
C) substantivos – adjetivos.
D) verbos – pronomes.
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
É muito comum, na Língua Portuguesa, a produção de sentenças que carregam mais de um
significado, aspecto que, em alguns casos, pode gerar problemas de compreensão. Esse
fenômeno é exemplificado na tirinha abaixo.

Assinale a alternativa que nomeia o processo linguístico abordado.
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A) Ambiguidade.
B) Ironia.
C) Onomatopeia.
D) Pleonasmo.
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
No mercado de ações a cotação entre dólar e ouro no mês de novembro/2018 era de 12 para
1, isto é, 12 dólares compravam 1 grama de ouro. Um ano após novembro/2019, houve uma
valorização de 40% no valor do dólar e de 20% no valor do ouro. Após essa valorização a
nova relação entre dólar e ouro passou a ser de:
A) 10 para 1
B) 14 para 1
C) 16 para 1
D) 18 para 1
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Dado o polinômio 𝑷(𝒙) = 𝟐𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐 − 𝑲𝒙 + 𝟏𝟐 , qual deve ser o valor de 𝑲 para que o
polinômio tenha o 2 como uma das raízes:
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Pedro Henrique está com notas baixas em português. A última prova do ano terá 56 questões.
Para ser aprovado e passar para o ano seguinte, o desempenho de Pedro Henrique nessa
𝟓
prova deverá ser, no mínimo, 𝟖 . Qual é o menor número de questões que ele deverá acertar
nesta prova para ser aprovado.
A) 28
B) 30
C) 35
D) 45
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
No ano de 2018 a produção de café numa fazenda foi de 800 sacas. Em 2019, as condições
climáticas foram mais favoráveis, e a produção foi de 1300 sacas de café. De quanto por
cento foi o aumento da produção?
A) 60,5 %
B) 62,5 %
C) 63,5 %
D) 65,5 %
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Uma bola lançada ao ar descreve uma trajetória segundo a equação 𝒉 = −𝒕𝟐 + 𝟔𝒕, onde 𝒉 é a
altura em metros e 𝒕 o tempo em segundos. Qual será a altura máxima atingida pela bola?
A) 9 metros
B) 6 metros
C) 4 metros
D) 3 metros
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Conforme Lei nº 8.080/1990, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde
(SUS), em caráter:
A) Complementar.
B) Obrigatório
C) Privado.
D) Específico.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, constitui:
A) O INPS.
B) O Poder Público.
C) A Saúde Suplementar.
D) O SUS.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
No SUS, a estratégia de promoção da saúde é:
A) Uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento no
Brasil.
B) A única possibilidade de organização do Sistema de Saúde Hospitalar.
C) A única possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o adoecimento em nosso País.
D) A única possibilidade de enfocar os efeitos do processo de adoecimento em nosso País.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
No SUS, o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos,
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população
em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária, é:
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A) Atenção de Média Complexidade.
B) Atenção Terciária.
C) Atenção Básica.
D) Atenção Secundária.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal,
dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela
União, compete:
A) As Secretarias Estaduais de Saúde.
B) As Secretarias Municipais de Saúde.
C) Ao Ministério da Saúde.
D) Aos Conselhos de Saúde.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), qual é a estratégia
prioritária de atenção à saúde que visa à reorganização da Atenção Básica no Brasil,
considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica,
por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a
resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades?
A) Estratégia Saúde Comunitária.
B) Estratégia Saúde da Família.
C) Estratégia Saúde na Unidade Básica.
D) Estratégia Saúde em Casa.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), qual é a composição
da equipe mínima da Estratégia Saúde da Família?
A) Médico, preferencialmente da especialidade pediatria; enfermeiro, preferencialmente
especialista em doenças crônicas; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de
saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os
profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
B) Médico, preferencialmente da especialidade ginecologia; enfermeiro, preferencialmente
especialista estomaterapia; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde
(ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais
de saúde bucal: cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
C) Médico, preferencialmente da especialidade obstetrícia; enfermeiro, preferencialmente
especialista em obstetrícia; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde
(ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais
de saúde bucal: cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
D) Médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade; enfermeiro,
preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente
comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias
(ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
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QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), são atribuições
comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, EXCETO:
A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
B) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem
como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas.
C) Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, visando propor
intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual, das coletividades e da
própria comunidade.
D) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas
as pessoas de sua área, man-tendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção
Básica vigente.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), em relação as
atribuições dos membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, analise as afirmativas
a seguir:
I – Exercer atribuições que lhes sejam conferidas por legislação específica da categoria, ou
outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal.
II – Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas.
III – Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
IV – Preparar modelos em gesso.
São atribuições do Agente Comunitário de Saúde:
A) Apenas os itens I e II.
B) Apenas os itens I e III.
C) Apenas os itens II e III.
D) Apenas os itens II e IV.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Em visita a uma residência de sua área de responsabilidade, o Agente Comunitário de Saúde
(ACS) constatou que, nos fundos da casa, havia esgoto a céu aberto e as crianças
costumavam brincar no local. Nesse caso, o ACS deverá:
A) Remover o esgoto e sanear a área para que as crianças possam brincar tranquilamente.
B) Orientar os familiares que podem deixar o esgoto como está, porém as crianças não devem
brincar no local.
C) Orientar quanto aos malefícios que o esgoto a céu aberto pode causar para toda a família e fazer
o encaminhamento da situação para o setor responsável.
D) Chamar rádio e outros meios de comunicação utilizados pela comunidade para divulgar a
situação e ganhar visibilidade com os moradores do local.

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
AGENTE DE SAÚDE - ESF

QUESTÃO 26 (Valor: 1)
A educação em saúde é parte de uma proposta de ação voltada à prevenção de doenças, por
meio de mudanças de comportamentos ou de esclarecimentos quanto às atividades que
oferecerem riscos à saúde dos cidadãos, atuando, ainda, no controle de doenças por meio
da orientação ao uso adequado dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Assinale a alternativa cuja afirmação esteja de acordo com as ideias do texto:
A) A educação em saúde é voltada exclusivamente para ações que promovem a cura das doenças.
B) A educação em saúde, quando esclarece sobre os serviços oferecidos pelo SUS, pode contribuir
para o controle das doenças.
C) A educação em saúde visa orientar sobre prevenção de doenças, mas não considera importante
a mudança de comportamento.
D) A educação em saúde oferece riscos à saúde dos cidadãos com palestras, campanhas e
exposição de materiais.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Em relação a vigilância Epidemiológica, analise as afirmativas a seguir:
I – Coleta, processamento, análise e interpretação de dados.
II – Divulgação de informações pertinentes.
III – Recomendação das medidas de controle apropriadas.
IV – Promoção das ações de controle indicadas.
São funções da Vigilância Epidemiológica:
A) Apenas os itens I, III e IV.
B) Apena os itens II, III e IV.
C) Apenas os itens I, II e IV.
D) Todas os itens são funções da Vigilância Epidemiológica.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
A Notificação Negativa consiste em:
A) Notificar a não-ocorrência de doenças de notificação compulsória na área de abrangência da
unidade de saúde; demonstra que o sistema de vigilância e os profissionais da área não estão
alertas para a ocorrência de tais eventos.
B) Notificar a ocorrência de doenças de notificação compulsória na área de abrangência da unidade
de saúde; demonstra que o sistema de vigilância e os profissionais da área estão alertas para a
ocorrência de tais eventos.
C) Notificar a não-ocorrência de doenças de notificação não obrigatória na área de abrangência da
unidade de saúde; demonstra que o sistema de vigilância e os profissionais da área estão alertas
para a ocorrência de tais eventos.
D) Notificar a não-ocorrência de doenças de notificação compulsória na área de abrangência da
unidade de saúde; demonstra que o sistema de vigilância e os profissionais da área estão alertas
para a ocorrência de tais eventos.
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QUESTÃO 29 (Valor: 1)
A identificação precoce de surtos e epidemias ocorre quando o sistema de vigilância
epidemiológica local está bem estruturado. A endemia e a pandemia são, respetivamente:
A) A ocorrência habitual de uma doença, em determinada área geográfica; e epidemia de grandes
proporções, atingindo grande número de pessoas em uma grande área geográfica.
B) A ocorrência habitual de uma doença; e o surto de várias doenças concomitantemente.
C) Epidemia de grandes proporções; e ocorrência habitual de uma doença.
D) A ocorrência habitual de, pelo menos, duas doenças; e epidemia de grandes proporções,
atingindo pequeno número de pessoas em uma pequena área geográfica.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
As doenças transmissíveis podem ser caracterizadas como doenças cujo agente etiológico
é vivo e transmissível, podendo ser veiculada através de um vetor, ambiente ou indivíduo.
São exemplos de doenças transmissíveis, EXCETO:
A) Sarampo.
B) Poliomielite.
C) Filariose.
D) Diabetes.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
O objetivo da Imunização é a prevenção de doenças. Qual a vacina que previne formas graves
de tuberculose?
A) HPV.
B) VTV.
C) BCG.
D) PNA.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se
desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Na atualidade, são consideradas
um grave problema de saúde pública, sendo responsáveis por 63% das mortes no mundo,
segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde – OMS. São DCNT, EXCETO:
A) Doenças Cardiovasculares.
B) Doenças Respiratórias Crônicas.
C) Varicela.
D) Câncer.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), no que diz respeito
a diretriz Teriitorialização e Adstrição, é INCORRETO afirmar que:
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A) A Territorialização e Adstrição permite o planejamento, a programação descentralizada e o
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico.
B) A Territorialização e Adstrição considera território a unidade geográfica única, possibilitando uma
ampla visão de cada unidade geográfica e subsidiando a atuação na Atenção Básica.
C) Na Territorialização e Adstrição, os Territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde
pública, o estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário.
D) A Territorialização e Adstrição visa a ordenação da RAS e se constituem como porta de entrada
preferencial do SUS, com espaço privilegiado de gestão do cuidado e dos serviços.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), no que diz respeito
a caracterização do Processo de Trabalho:
I – A gestão deve definir o território de responsabilidade de cada equipe.
II – A Atenção Básica deve se efetivar como contato e porta de entrada preferencial da rede
de atenção, primeiro atendimento às urgências/emergências, acolhimento, organização do
escopo de ações e do processo de trabalho de acordo com demandas e necessidades da
população.
III – As equipes devem desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre a equipe e
a população do seu território de atuação.
IV – Quanto maior o grau de vulnerabilidade e risco, maior deverá ser a quantidade de
pessoas por equipe, com especial atenção para as condições agudas.
Estão CORRETOS?
A) Apenas os itens I, II e III.
B) Apenas os itens I, II e IV.
C) Apenas os itens I, III e IV.
D) Todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
A ferramenta mais indicada para a escrita de textos formais no Pacote Office, da Microsoft,
é:
A) Microsoft Excel.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Power Point.
D) Bloco de notas.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
O Princípio do SUS, que é entendido 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, é:
A) Universalidade.
B) Direito a Informação.
C) Integralidade
D) Equidade.
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QUESTÃO 37 (Valor: 1) Ética e cidadania.
Segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde, o exercício da cidadania:
A) Vai além dos modos institucionalizados de controle social, implicando, por meio da criatividade
e do espírito inovador, a criação de mecanismos de mobilização e participação como os vários
movimentos e grupos sociais, organizando-se em rede.
B) Vai além dos modos institucionalizados de controle social, implicando, por meio da organização
dos serviços de saúde e do processo de trabalho, de modo que as decisões sejam tomadas com
base na decisão unilateral dos profissionais de saúde.
C) Vai além dos modos institucionalizados de controle social, implicando, por meio dos grupos
organizados, exclusivamente, do setor saúde, com prioridades estabelecidas por critérios não
clínicos, levando em consideração a mobilização de grupos específicos.
D) Vai além dos modos institucionalizados de controle social, implicando, por meio das atividades
desenvolvidas no setor saúde com vistas, exclusivamente, a atingir a cura de doenças e a
prevenção quando houver mobilização para campanhas de vacina.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Os indicadores epidemiológicos de incidência e prevalência significam, respectivamente:
A) Número total de casos e número de casos novos.
B) Número de casos novos e número de casos recentes.
C) Número total de casos e número total de casos dos últimos 5 anos.
D) Número de casos novos e número total de casos.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que:
A) "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas
de entrada dos Pronto Atendimentos e se completa na rede regionalizada e hierarquizada".
B) "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas
de entrada dos Pronto Socorros e se completa com os demais setores das Unidades Hospitalares".
C) "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas
de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada".
D) "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas
de entrada do SUS e se completa na Atenção Básica de Saúde".
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) tratam de matérias referentes à saúde e são de utilidade
pública com relevante função social. Estes são reconhecidos, respectivamente, como
entidades representativas de quais entes federativos?
A) Municipais e Federais.
B) Estaduais e Locais.
C) Estaduais e Municipais
D) Municipais e Distritais.
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