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QUESTÕES 01 A  - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
do escritor brasileiro Machado de Assis. Leia-o 
atentamente e responda às seguintes questões.

“Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava 
dizer que o amor da glória temporal era a perdição 
das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. 
Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 
terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa 
mais verdadeiramente humana que há no homem, 
e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. 
Decida o leitor entre o militar e o cônego”.

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o conteúdo do texto.

a) O argumento do cônego está em aparente 
contradição com a sua posição eclesiástica, pois ele 
supervaloriza as coisas terrenas.
b) O trecho apresenta, com base no discurso de dois 
personagens, uma controvérsia sobre a questão do 
“amor da glória”.
c) Um dos tios do narrador, por seguir carreira militar, 
considera o amor da glória a perdição das almas, 
pois prejudicaria a ação bélica.
d) O narrador não somente apresenta uma oposição 
de ideias, a partir da experiência dos personagens, 
mas também se posiciona claramente a respeito.
_________________________________________
02. Nesse trecho de seu romance, Machado 
de Assis emprega o adjetivo “temporal” para se 
referir a um tipo de “amor da glória”. Em relação a 
esse adjetivo, segundo o contexto do parágrafo, é 
CORRETO afirmar que:

a) Corresponde à ideia de tempestade, com toda a 
sua violência natural.
b) É utilizado pelo autor com deboche, como forma 
de crítica à religião.
c) Faz referência à expectativa de uma recompensa 
espiritual.
d) Se forma a partir da palavra “tempo”, e se opõe à 
noção de eternidade.
_________________________________________
03. Ainda com base no trecho de Machado de 
Assis, um dos tios do narrador argumentava que “o 
amor da glória era a coisa mais verdadeiramente 
humana que há no homem”. Neste caso, o 
termo “verdadeiramente” pode ser classificado 
gramaticalmente como:

a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Verbo.

Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma 
das principais obras de ficção da literatura brasileira, 
escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a 
seguir, em que o narrador descreve o protagonista 
do romance, e responda às próximas questões.

“Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas 
estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua 
história, na sua geografia, na sua literatura e na sua 
política. Quaresma sabia as espécies de minerais, 
vegetais e animais, que o Brasil continha; sabia o 
valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, 
as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as 
nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com 
azedume e paixão a proeminência do Amazonas 
sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até 
ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era 
com este rival do “seu” rio que ele mais implicava. Ai 
de quem o citasse na sua frente! Em geral, calmo e 
delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando 
se discutia a extensão do Amazonas em face da do 
Nilo”.

04. Com base nesse trecho, o protagonista do 
romance pode ser considerado um personagem:

a) Antipatriótico.
b) Nacionalista.
c) Pacifista.
d) Revolucionário.
_________________________________________
05. No parágrafo selecionado, o narrador afirma 
que o protagonista do romance “ia até ao crime 
de amputar alguns quilômetros ao Nilo”. Neste 
contexto, pode-se afirmar que o termo “amputar” 
está empregado:

a) De acordo com a carreira médica do personagem.
b) Em sentido figurado, significando reduzir ou omitir.
c) Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a 
desprezar o protagonista.
d) Em sentido literal, pois traz a ideia de mutilação 
física.
_________________________________________
06. Ainda com base no parágrafo selecionado 
de Lima Barreto, o narrador conta que o Rio Nilo, 
localizado no Egito, era considerado pelo protagonista 
do romance como uma espécie de rival do “seu” rio, 
o Amazonas. Nesse caso, o pronome “seu” aparece 
no texto entre aspas porque:

a) O autor do romance buscava demonstrar a apatia 
do personagem sobre o assunto.
b) O maior rio brasileiro havia sido comprado 
realmente pelo protagonista da história.
c) Lima Barreto evitava a utilização do pronome 
“teu”, que seria o correto neste caso.
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d) O Rio Amazonas não era propriedade do 
protagonista, mas assim ele o considerava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o produto entre as soluções do sistema 
a seguir?

a) 5.
b) 8
c) 10.
d) 16.
_________________________________________
08. Qual das alternativas a seguir contém uma 
expressão irracional?

a) .

b) .

c)  .

d) .

_________________________________________
09. Um hexágono regular pode ser representado 
como uma composição de outras figuras. Sobre o 
hexágono regular, assinale a alternativa CORRETA:

a) Pode ser composto por 3 quadrados colocados 
lado a lado.

b) Tem por área  , sendo l o lado do 
hexágono.
c) Pode ser composto por seis triângulos equiláteros.
d) Pode ser composto por seis triângulos 
retângulos idênticos, tendo sua área expressa por

 , sendo b e h a base e a altura desses 
triângulos, respectivamente.
_________________________________________
10. Um drone sobe verticalmente 5 metros a 
partir do ponto de decolagem e, para ir ao encontro 
de seu controlador, desloca-se 10 metros em linha 
reta. O drone encontra o controlador no ponto 
de aterrissagem no chão. Considerando que a 
linha entre o ponto de decolagem e aterrissagem 
formam, junto com a trajetória de subida e encontro 
do controlador, um triângulo retângulo, qual a 
distância entre ponto de decolagem e aterrissagem? 
(Considere )

a) 8,65 m.
b) 9,78 m.
c) 12,11 m.
d) 15 m.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTO GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a 
respeito de um recente episódio da política brasileira, 
e assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 
que assumiu compromisso com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, ____________, para indicá-lo 
para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. ‘Eu fiz 
um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 
vinte e dois anos de magistratura’, disse Bolsonaro, 
em entrevista ao programa do jornalista Milton 
Neves”. 

(Folha de São Paulo, 12/05/19, com adaptações).

a) Augusto Heleno.
b) Hamilton Mourão.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
12. Em janeiro deste ano, o político venezuelano 
Juan Guaidó se declarou presidente interino de 
seu país e intensificou a crise que atinge o governo 
de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões 
internacionais, levando diversos países a 
reconhecerem o novo governo, e outros a reforçarem 
o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este 
respeito, analise as opções a seguir e assinale a que 
indica um país que, nessa crise, manifestou apoio ao 
governo de Nicolás Maduro.

a) Brasil.
b) Cuba.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
13. Leia a análise a seguir, sobre uma atual 
tendência migratória da sociedade brasileira, e 
assinale a alternativa que apresenta o nome do outro 
país de que se trata.

“A escolha de outro país para viver está na maioria 
dos casos relacionada com questões econômicas, 
mas podem haver também outros motivos. Os 
dados oficiais indicam que há mais de oitenta mil 
brasileiros vivendo em __________, o que faz deles 
a maior comunidade estrangeira nesse país. Existem 
vários fatores que fazem desse país um local muito 
apelativo para os brasileiros, a começar pela língua, 
bem como os laços históricos e culturais que unem 
os dois países há mais de quinhentos anos”. 

(Portal Universia, 21/02/19, com adaptações).
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a) Estados Unidos.
b) França.
c) Portugal.
d) Espanha.
_________________________________________
14. Analise o seguinte trecho de uma matéria 
jornalística, que aborda uma situação ocorrida no 
Brasil neste ano, e marque a alternativa que indica o 
nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O humorista brasileiro ___________ foi condenado 
a seis meses e vinte e oito dias de prisão por ter 
publicado um vídeo nas redes sociais, em 2016, em 
que ofende a deputada brasileira Maria do Rosário. 
A juíza que conduziu o caso considerou que o vídeo 
continha ‘conteúdo altamente ofensivo e reprovável’. 
O humorista foi condenado pelo crime de injúria, 
mas permanecerá em liberdade enquanto recorre da 
sentença. Para a organização de defesa dos direitos 
humanos Human Rights Watch, a condenação 
constitui uma ameaça à liberdade de expressão”. 

(Público, 15/04/19, com adaptações)

a) Danilo Gentili.
b) Fábio Porchat.
c) Gregório Duvivier.
d) Renato Aragão.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
15. A Constituição da República de 1988 
estabelece que as ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) A descentralização, o atendimento integral 
e a participação da comunidade são diretrizes 
constitucionais do sistema único de saúde.
b) É permitida a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo os casos proibidos em lei.
c) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita sempre 
indiretamente, por meio de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado.
d) O sistema único de saúde será financiado 
exclusivamente com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.
_________________________________________
16. A respeito da RENAME (Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais), com base no Decreto 
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, é INCORRETO 
afirmar que:

a) O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão 
adotar relações específicas e complementares de 
medicamentos, em consonância com a RENAME, 
respeitadas as responsabilidades dos entes pelo 
financiamento de medicamentos, de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores.  
b) As Secretarias de Saúde dos Estados e dos 
Municípios poderão estabelecer regras diferenciadas 
de acesso a medicamentos de caráter especializado.
c) A RENAME e a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
d) Os entes federativos poderão ampliar o acesso 
do usuário à assistência farmacêutica, desde que 
questões de saúde pública o justifiquem.
_________________________________________
17. Assinale a alternativa CORRETA, com base 
na Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências.

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 
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) 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, exceto nos 
aspectos econômicos e financeiros.
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) alocados como cobertura das ações e 
serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal, destinar-se-
ão a investimentos na rede de serviços, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais 
ações de saúde.
d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) não terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.
_________________________________________
18. Com base no que dispõe o texto da Portaria 
n.º 2.488/11 do Ministério da Saúde, que aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica e estabelece 
outras diretrizes, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma característica do processo de trabalho 
das equipes de Atenção Básica.
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a) Desenvolver ações que priorizem os grupos de 
risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade 
de prevenir o aparecimento ou a persistência de 
doenças e danos evitáveis.
b) Desenvolver ações educativas que possam 
interferir no processo de saúde-doença da população, 
no desenvolvimento de autonomia, individual e 
coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos 
usuários.
c) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão 
local e do controle social.
d) Realizar atenção à saúde prioritariamente na 
Unidade Básica de Saúde e no domicílio, evitando-
se o uso de locais do território (salões comunitários, 
escolas, creches, praças, etc.), com a finalidade 
de prevenir o aparecimento ou a persistência de 
doenças e danos evitáveis.
_________________________________________
19. Acerca das atividades desenvolvidas em 
uma Unidade de Alimentação e Nutrição, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) Os funcionários responsáveis pela atividade de 
higienização das instalações sanitárias devem manter 
seu uniformes durante a limpeza, mas tomando 
o cuidado necessário através de procedimentos 
estabelecidos para não contaminar o uniforme para 
poder retornar às atividades de manipulação dos 
alimentos.
b) O gelo para utilização em alimentos pode ser 
fabricado a partir de água potável ou não, já que 
as baixas temperaturas do congelamento são 
suficientes para garantir a condição higiênico-
sanitária necessária e evitar a contaminação.   
c) Os manipuladores que apresentarem lesões e ou 
sintomas de enfermidades que possam comprometer 
a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos 
devem ser afastados da atividade de preparação de 
alimentos enquanto persistirem essas condições de 
saúde.
d) Os manipuladores devem usar cabelos presos 
e os homens devem usar barbas e bigodes bem 
aparados. As unhas podem ser longas, porém sem 
esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser 
retirados colares, mas os anéis e brincos pequenos 
podem ser mantidos.   
_________________________________________
20. Sobre a edificação, instalações, equipamentos, 
móveis e utensílios de uma Unidade de Alimentação 
e Nutrição (UAN), analise as afirmativas abaixo e 
assinale V para verdadeiro e F para falso.

(      ) A edificação e as instalações devem ser projetadas 
de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem 
cruzamentos em todas as etapas da preparação de 
alimentos e a facilitar as operações de manutenção, 
limpeza e, quando for o caso, desinfecção. O acesso 
às instalações deve ser controlado e independente, 
não comum a outros usos.

(   ) As instalações devem ser abastecidas de água 
corrente e dispor de conexões com rede de esgoto 
ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos podem 
ser simples e abertos contanto que haja registro de 
controle de pragas na unidade.

(   ) As áreas internas e externas do estabelecimento 
devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos 
ao ambiente, não sendo permitida a presença de 
animais.   
(   ) A ventilação deve garantir a renovação do ar 
e a manutenção do ambiente livre de fungos, 
gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, 
condensação de vapores dentre outros que possam 
comprometer a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento. O fluxo de ar deve incidir diretamente sobre 
a área de manipulação e sobre os alimentos a fim de 
minimizar a presença de fungos e microorganismos 
indesejados.   

(   ) Os equipamentos, móveis e utensílios que entram 
em contato com alimentos devem ser de materiais 
que não transmitam substâncias tóxicas, odores, 
nem sabores aos mesmos, conforme estabelecido 
em legislação específica. Devem ser mantidos em 
adequando estado de conservação e ser resistentes 
à corrosão e a repetidas operações de limpeza e 
desinfecção.   

Assinale a alternativa CORRETA:

a) V, V, F, F, V.
b) V, F, V, F, V.
c) F, V, F, F, V.
d) F, F, V, V, V.
_________________________________________
21. Os serviços de alimentação devem 
implementar Procedimentos Operacionais 
Padronizados relacionados aos seguintes itens:

I. Higienização de instalações, equipamentos e 
móveis.
II. Controle integrado de vetores e pragas urbanas.
III. Higienização do reservatório.
IV. Higiene e saúde dos manipuladores.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Nenhuma das afirmativas está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
22. Sobre a documentação, registros e 
responsabilidades em uma Unidade de Alimentação 
e Nutrição, é INCORRETO afirmar.
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a)Os serviços de alimentação devem dispor de Manual 
de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais 
Padronizados. Esses documentos devem estar 
acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis 
à autoridade sanitária, quando requerido.   
b) Os procedimentos operacionais padrão (POP) 
devem conter as instruções sequenciais das 
operações e a frequência de execução, especificando 
o nome, o cargo e ou a função dos responsáveis 
pelas atividades. Devem ser aprovados, datados e 
assinados pelo responsável do estabelecimento.   
c) Os registros dos alimentos preparados devem ser 
mantidos por período mínimo de 3 dias, contados a 
partir da data de preparação, para teste caso algum 
comensal manifeste algum sintoma característico de 
doenças transmissíveis por alimentos.
d) O responsável pelas atividades de manipulação 
dos alimentos deve ser comprovadamente submetido 
a curso de capacitação, abordando, no mínimo, 
os seguintes temas: contaminantes alimentares; 
doenças transmitidas por alimentos; manipulação 
higiênica dos alimentos; boas práticas.  
_________________________________________
23. São reações adversas de caráter imunológico 
que se manifestam por resposta humoral ou celular 
em situações nas quais o sistema imunológico 
reconhece determinadas proteínas alimentares como 
antígenos. Acomete principalmente crianças.

A descrição acima se refere a qual patologia?

a) Intolerância a lactose.
b) Alergia a lactose.
c) Reações tóxicas a alimentos.
d) Alergia alimentar.
_________________________________________
24. Sobre o Aleitamento Materno é INCORRETO 
afirmar.

a) É recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como alimento exclusivo até o sexto 
mês de vida e, a partir de então, com a introdução 
gradativa e progressiva de outros alimentos que 
passarão a compor um cardápio variado e equilibrado 
nutricionalmente, com a manutenção do aleitamento 
materno até os dois anos de idade ou mais.
b) A composição do leite materno fornece a energia 
e os nutrientes necessários em quantidades 
apropriadas. Contém ainda, fatores imunológicos 
que fortalecem o sistema imune imaturo dos recém-
nascidos, protegendo-os contra infecções.
c) Durante os primeiros dias de vida, o bebê que 
é amamentado recebe o leite maduro, um líquido 
amarelo, transparente, que supre as necessidades 
da criança durante a primeira semana. Ele contém 
menos lipídios e carboidratos, porém possui maiores 
concentrações de proteínas, sódio, potássio e cloro 
do que o colostro. É também uma excelente fonte de 
fatores imunológicos.

d) A composição do leite materno é diferente da 
composição do leite de vaca. Por esta razão, o leite 
de vaca não é recomendado para crianças de até, 
pelo menos, 1 ano de idade. A caseína, presente 
em grande quantidade no leite de vaca forma 
um coágulo resistente e de difícil digestão para o 
estômago da criança, enquanto a lactoalbumina do 
leite materno forma coágulos macios, flocosos e de 
fácil digestão.
_________________________________________
25. Embora hidrossolúvel, essa vitamina pode 
ser armazenada no fígado, possibilitando um longo 
período de alimentação carente antes do surgimento 
de manifestações clínicas. Participa como coenzima 
nos processos de hematopoese e de mielinização 
do sistema nervoso.
As fontes são exclusivamente os alimentos de origem 
animal. A absorção se dá no íleo e é dependente 
da presença de fator intrínseco sintetizado pelas 
células parietais do estômago. Sua deficiência causa 
anemia megaloblástica e neuropatia periférica.

De qual vitamina o texto acima se refere?

a) Vitamina D.
b) Vitamina B9.
c) Vitamina B12.
d) Vitamina C.
_________________________________________
26. Sobre a avaliação nutricional, analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. A avaliação nutricional é uma avaliação ampla 
conduzida por um nutricionista que utiliza as histórias 
médica, de saúde, social, dietética e medicamentosa, 
exame físico, medidas antropométricas, e dados 
laboratoriais. 
II. O propósito da avaliação nutricional é reunir 
informações suficientes para auxiliar o nutricionista 
no diagnóstico nutricional.
III. A avaliação subjetiva global é uma ferramenta de 
avaliação nutricional que foi validada para avaliar 
os índices de risco nutricional em crianças do 
nascimento até os 2 anos de idade.
IV. A análise da história médica e medicamentosa é 
a melhor maneira de obter informações relacionadas 
à ingestão alimentar; fornece informações sobre 
os padrões habituais de ingestão alimentar de 
indivíduos e as variáveis para escolha de alimentos 
que ditam a ingestão alimentar.

a) Apenas a alternativa III está correta.
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
_________________________________________
27. As crianças que vivem em países em 
desenvolvimento estão expostas a vários riscos, 
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entre os quais o de apresentar alta prevalência de 
doenças, de nascer de gestações desfavoráveis 
e/ou incompletas e de viver em condições 
socioeconômicas adversas.
Tal cadeia de eventos negativos faz com que essas 
crianças tenham maior chance de apresentar atrasos 
em seu potencial de crescimento e desenvolvimento. 
Por essa razão, o impacto de fatores biológicos, 
psicossociais (individuais e familiares) e ambientais 
no desenvolvimento/crescimento infantil tem sido 
objeto de inúmeros estudos nas últimas décadas.
O enfoque de risco vem sendo utilizado nos últimos 
anos como uma possibilidade de reconhecimento 
precoce e de acompanhamento de determinados 
grupos, existentes em todas as sociedades, que são 
sabidamente mais vulneráveis à morbimortalidade.
Na infância, os agravos nutricionais, além de 
contribuir para a piora da saúde como um todo, 
frequentemente têm repercussões negativas 
importantes sobre o processo de crescimento. 
Neste sentido, é importante não só o diagnóstico 
nutricional, mas também, sempre que possível, a 
identificação de situações de risco nutricional que, 
além de contribuir para a detecção de um agravo 
nutricional, podem levar a uma intervenção precoce, 
reduzindo sua gravidade ou até evitando a instalação 
da desnutrição.
A desnutrição energético-protéica constitui-se de um 
dos maiores problemas de saúde pública no Brasil. 
Atinge, principalmente, os grupos vulneráveis da 
população, em especial a criança pequena.

Qual das alternativas a seguir apresenta uma forma 
clínica da desnutrição.

a) Bócio.
b) Marasmo.
c) Pelagra.
d)Beriberi.

28. O tipo de administração de dieta enteral usado 
para paciente que não tolera infusões de grandes 
volumes durante uma alimentação, e necessita de 
bomba de infusão é denominado:

a) Infusão Contínua.
b) Infusão em Bolus.
c) Infusão Intermitente.
d) Infusão Periférica.
_________________________________________
29. Acerca da direção do Sistema Único de 
Saúde prevista na lei 8080/90, analise as assertivas 
a seguir.

I. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
exercida no âmbito dos municípios pelo Ministério da 
Saúde.
II. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única em cada esfera de governo.
III. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
exercida no âmbito da União pelo Ministério da 
Saúde.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
30. De acordo com a Constituição Federal  “A 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”. Com 
base nisso, assinale a alternativa CORRETA.

a)  A assistência à saúde é proibida à iniciativa 
privada.
b) A participação da comunidade nas políticas de 
saúde pública é proibida.
c) Compete ao Sistema Único de Saúde participar da 
formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico.
d) Apenas aqueles que possuírem carteira assinada 
têm acesso aos atendimentos do Sistema Único de 
Saúde.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


