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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES DE 1 A 5 LÍNGUA PORTUGUESA

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respeito da estrutura sintática dessa oração, marque a alter01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias nativa CORRETA.
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente
para responder às próximas questões.
a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são compostos.
“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe- b) O termo “completa” desempenha a função de nútivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra- cleo do sujeito.
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li- c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, termo “ninguém”.
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio d) A expressão “liberdade completa” exerce a função
à produção literária. Certos escritores se desculpam de sujeito composto da oração.
de não haverem forjado coisas excelentes por fal- ___________________________________________
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao aledesfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca- gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política autor pretende enfatizar que:
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”. a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes recursos para promover a perseguição aos artistas.
Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar b) a produção literária jamais é completamente livre,
que o autor:
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto
a) denuncia a prática dos governos autoritários bra- para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
sileiros de censurarem previamente as obras de arte. d) os rigores das normas ortográficas são o principal
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es- impedimento à produção literária em qualquer país.
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não ___________________________________________
foi um grande obstáculo à produção literária de alta
QUESTÕES DE 6 A 10 qualidade.
MATEMÁTICA
d) indica duas barreiras que impediram por completo
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas
e a lei.
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria
___________________________________________ (massa), assinale a alternativa CORRETA:
02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”.
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar
que:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________ 07. Sobre a função:

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada Assinale a alternativa CORRETA.
foneticamente como proparoxítona.
a)
a) Gramática.
b) É uma função bijetora, considerando
b) Raríssimos.
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns elec) Efetivamente.
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos
d) Demagógicas.
valores no conjunto Imagem.
___________________________________________ d) É uma função do segundo grau, uma vez que a variável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das
raízes do sistema de equações a seguir:

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

12. A notícia a seguir trata da participação do Brasil
na última reunião de uma das mais importantes organizações internacionais. Leia-a atentamente e marque a
alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

09. Sobre um pentágono, assinale a alternativa “Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para
CORRETA.
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no
a) A soma de seus ângulos internos, assim como de __________________, em Davos. Principal representante do governo brasileiro no local neste ano, Gueum quadrado, é de 360º.
des deve se empenhar em atrair capital externo para o
b) Possui 6 diagonais internas.
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento
dada por .
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
apresentações do ministro se concentrarão na redução
___________________________________________
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.
10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para
realização de desenhos quanto em obras. É composta
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º.
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o tamanho aproximado de cada cateto?
(Considere

)

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________
QUESTÕES DE 11 A 15 CONHECIMENTOS GERAIS
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um recente fato que gerou repercussões nas relações internacionais, e marque a alternativa que indica o nome
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significativo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas,
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani
pegou todos de surpresa. Embora as consequências
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facilmente desencadear um conflito militar na região, visto
que aquele general estava, de fato, no comando da política externa do _________, e era uma personalidade
política popular tanto no país dele quanto no exterior”.
(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)
a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
___________________________________________
13. O seguinte trecho apresenta uma definição para
um importante conceito da atualidade. Leia-o atentamente e marque a alternativa que indica o conceito de
que se trata.
“Trata-se de um fenômeno social total e multidimensional, que não é completamente recente, nem inteiramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno
está inserido num processo histórico não significa negar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse
processo compreende atualmente novas dinâmicas
econômicas, políticas e culturais, com importante dimensão e impacto, e que constituem uma verdadeira transformação no mundo em que vivemos. Em
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma
internacionalização de certas instituições econômicas de raiz nacional para um processo mais generalizado de integração econômica à escala mundial”.
a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Universal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um
dos princípios que norteiam esse documento, conforme referidos em seu preâmbulo.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

17. Sobre os manipuladores de alimentos é INCORREa) Desenvolvimento de relações amistosas entre as TO afirmar:
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família a) Os manipuladores que apresentarem lesões e ou
humana.
sintomas de enfermidades que possam comprometer a
c) Protecção dos direitos do homem através de um re- qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser
gime de direito.
afastados da atividade de preparação de alimentos end) Esvaziamento das identidades nacionais, para re- quanto persistirem essas condições de saúde.
dução das desigualdades.
b) Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apre___________________________________________ sentando-se com uniformes compatíveis à atividade,
conservados e limpos. Os uniformes devem ser troca15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de dos, no mínimo, diariamente e usados exclusivamenAssis Chateaubriand, o exercício de determinadas te nas dependências internas do estabelecimento. As
medidas é da competência administrativa comum do roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa local específico e reservado para esse fim.
que NÃO indica uma dessas medidas.
c) Os manipuladores não devem fumar, tossir e manipular dinheiro pois são atos que podem contaminar o
a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das alimento durante o preparo do mesmo. Porém podem
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú- cantar e assobiar durante o preparo já que estas ativiblico.
dades não apresentam risco de contaminação aos alib) Combater as causas da pobreza e os fatores de mentos pois não envolvem o uso das mãos.
marginalização, promovendo a integração social dos d) Os manipuladores de alimentos devem ser supersetores desfavorecidos.
visionados e capacitados periodicamente em higiene
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e
como instituir a guarda municipal para a proteção de em doenças transmitidas por alimentos. A capacitação
seus bens, serviços e instalações.
deve ser comprovada mediante documentação.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de ___________________________________________
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 18. Sobre as matérias primas e o preparo de alimentos
___________________________________________ em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, assinale
QUESTOES DE 16 A 30 a alternativa CORRETA.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
a) O tratamento térmico deve garantir que todas as par16. Analise as definições a seguir e assinale a alterna- tes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo,
tiva CORRETA.
70ºC (setenta graus Celsius). Temperaturas inferiores
podem ser utilizadas no tratamento térmico desde que
I. Boas Práticas: procedimentos que devem ser ado- as combinações de tempo e temperatura sejam sufitados por serviços de alimentação a fim de garantir cientes para assegurar a qualidade higiênicosanitária
a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos dos alimentos.
alimentos com a legislação sanitária.
b) Quando as matérias-primas e os ingredientes não
II. Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas: forem utilizados em sua totalidade, podem ser mantisistema que incorpora ações preventivas e corretivas dos em suas embalagens originais com identificação
destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou do produto em etiqueta apenas se o nome não ficar
a proliferação de vetores e pragas urbanas que com- visível na embalagem.
prometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento. c) O descongelamento deve ser conduzido de forma
III. Procedimento Operacional Padronizado - POP: a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se
procedimento escrito de forma objetiva que estabelece mantenham em condições favoráveis à multiplicação
instruções sequenciais para a realização de operações microbiana. O descongelamento deve ser efetuado
rotineiras e específicas na manipulação de alimentos. em condições de refrigeração à temperatura inferior a
IV. Medida de controle: procedimento adotado com o 20ºC (vinte graus Celsius) e nunca pode ser utilizado
objetivo de prevenir, reduzir a um nível aceitável ou eli- o microondas.
minar um agente físico, químico ou biológico que comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.
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d) Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo
e de temperatura que não favoreçam a multiplicação
microbiana. Para conservação a quente, os alimentos
devem ser submetidos à temperatura superior a 40ºC
(quarenta graus Celsius) por, no máximo, 2 (duas) horas. Para conservação sob refrigeração ou congelamento, apenas as carnes precisam passar previamente pelo processo de resfriamento.
___________________________________________
19. Assinale a alternativa que apresenta o macronutriente descrito na afirmativa a seguir.
“São produzidos principalmente pelos vegetais e constituem importante fonte de energia na dieta, compondo aproximadamente metade do total de calorias. São
moléculas orgânicas compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Podem ser categorizados de acordo
com o número de unidades de açúcar presentes em
monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos.”
a) Proteínas.
b) Vitaminas.
c) Carboidratos.
d) Lipídios.
___________________________________________
20. Embora hidrossolúvel, 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 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 pode causar anemia megaloblástica e neuropatia periférica.

( ) Desejo e/ou consumo de itens não alimentares.
Desestimule o consumo dos alimentos inadequados
devido ao risco de contaminação. Procure identificar o
padrão das escolhas não alimentares e tente realizar
trocas com a gestante por equivalentes alimentícios.
( ) Estimule a mastigação adequada; aumente o fracionamento das refeições, com redução do volume de
cada refeição; evite deitar-se após as refeições e eleve o decúbito; evite o excesso de cafeína e irritantes
gástricos, conforme tolerância individual; evite roupas
apertadas na região abdominal e odores incômodos;
reduza gorduras na dieta; mantenha a hidratação adequada; inicia a refeição pelos alimentos secos, prefira
alimentos cítricos e mentolados ou, ainda, uso de gengibre.
( ) Redução fisiológica da secreção de suco gástrico,
que resulta na intolerância ao consumo protéico. Ajuste
a consistência das carnes e de outras fontes proteicas,
de modo a facilitar o processo digestivo e favorecer a
aceitação alimentar.
( ) Mantenha a ingestão hídrica adequada; estimule o
consumo ideal de fibras solúveis e insolúveis; estimule
o uso coadjuvante de probióticos.
a) III / I / IV / II.
b) IV / II / I / III.
c) II / IV / III / I.
d) I / III / II / IV.
___________________________________________
22. Atualmente, muito se fala sobre a importância da
nutrição nos primeiros mil dias da criança. Diversos
pesquisadores e organizações mundiais definem a nutrição neste período como essencial para a diminuição
da mortalidade e morbidade na infância; para o incremento no desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo; para o incremento no desempenho social e na
capacidade de aprendizado; para o aumento da estatura e diminuição na obesidade e nas doenças crônicodegenerativas.

Assinale a alternativa que corresponde à vitamina descrita.
Este período dos mil dias da criança compreende quais
fases?
a) Vitamina B6 – Piridoxina.
b) Vitamina B12 - Cobalamina.
a) Pré concepção, Gestação, 1º e 2º anos da criança.
c) Vitamina B9 - Ácido Fólico.
b) 1º e 2º anos da criança.
d) Vitamina B3 - Niacina
c) Pré concepção e Gestação.
___________________________________________ d) Gestação, 1º e 2º anos da criança.
___________________________________________
21. Relacione as duas colunas a seguir acerca dos
principais sintomas e queixas típicas do período ges- 23. Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a
tacional com suas orientações pertinentes, e assinale descrição a seguir.
a alternativa com a ordem CORRETA.
“Quando a criança ou lactente recebe somente o leite
I. Náuseas e vômito, azia e sintomas de refluxo
materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humaII. Constipação intestinal
no de outra fonte, sem uso de outros líquidos ou aliIII. Picamalácia
mentos sólidos, à exceção de suplementos vitamínicoIV. Hipocloridria
-minerais ou medicamentos necessários a sua saúde.”
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a) Aleitamento materno predominante.
b) Aleitamento materno exclusivo.
c) Aleitamento materno complementado.
d) Aleitamento materno misto ou parcial.
___________________________________________
24. ‘Também conhecida como anemia do Mediterrâneo, é uma doença hereditária trazida para o Brasil
pelos habitantes dos países banhados pelo mar Mediterrâneo (portugueses, espanhóis, italianos, gregos,
egípcios, libaneses). Sua principal característica é a
produção anômala de hemoglobina, uma proteína do
sangue responsável pelo transporte de oxigênio para
todos os tecidos do organismo.
Existem dois tipos - alpha e beta – que podem manifestar-se nas seguintes formas: minor, intermediária e
major. A forma minor, produz um grau de anemia leve,
assintomático e que pode passar totalmente despercebido. Na forma intermediária, a deficiência da síntese de hemoglobina é moderada e as consequências
menos graves. Já a major é uma forma grave da doença, causada pela transmissão de dois genes defeituosos, um do pai e outro da mãe. Isso provoca anemia
profunda e outras alterações orgânicas importantes,
como o aumento do baço, atraso no crescimento e
problemas nos ossos.”
De qual tipo de anemia o texto se refere?
a) Anemia Falciforme.
b) Anemia Ferropriva.
c) Talassemia.
d) Anemia Megaloblástica.
___________________________________________
25. Define-se como um efeito adverso à saúde devido a uma resposta imunológica específica que ocorre
de forma reprodutível após a exposição a determinado alimento. A reação alérgica pode ser mediada pela
imunoglobulina E (IgE), não IgE mediada ou mista,
podendo acometer o sistema respiratório, gastrointestinal, cutâneo ou desencadear uma reação sistêmica
com risco de vida, denominada anafilaxia.
O texto acima refere-se a:
a) Dermatite Atópica.
b) Esofagite eusinofílica.
c) Alergia alimentar.
d) Proctocolite.
___________________________________________
26. O diabetes melito é uma doença caracterizada
pela hiperglicemia crônica que contribui para o aumento da mortalidade. Essa doença constitui um problema
grave de saúde pública, uma vez que está associada
a diversas comorbidades, a exemplo das doenças cardiovasculares e do câncer. Segundo dados recentes,
estima-se que o diabetes afete cerca de 387 milhões
de pessoas e alcance 471 milhões em 2035.
Sobre o diabetes melito assinale a alternativa INCORRETA.

a) O diabetes melito tipo 1 é uma doença crônica caracterizada por destruição autoimune das células β
pancreáticas, e comumente leva à total deficiência de
insulina.
b) O objetivo primário da dietoterapia no diabetes melito é garantir o controle glicêmico. Além disso, a dieta visa proporcionar o estado nutricional adequado, a
saúde e a qualidade de vida do indivíduo, bem como
prevenir e tratar complicações a curto e longo prazo.
c) A recomendação atual de energia para indivíduos
com diabetes melito deve ser padronizada com valores
de 1200 a 1500 kcal/dia para mulheres e de 1500 a
1800 kcal/dia para homens. Deve-se estimular a perda rápida de peso nos casos associados à obesidade,
já que a perda de 30% do peso corporal já melhora o
controle glicêmico, a sensibilidade à insulina e reduz o
risco cardiovascular.
d) O diabetes tipo 2 caracteriza-se por intolerância à
glicose e hiperglicemia crônica, tendo como principal
alteração fisiopatológica a resistência periférica à insulina, em particular nos tecidos adiposos e musculoesquelético, que está associada à deficiência relativa na
secreção deste hormônio em resposta à glicose.
___________________________________________
27. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
I. A hipertensão arterial sistêmica (HAS), também chamada somente de hipertensão, é uma condição clínica multicausal caracterizada por elevação sustentada
dos níveis de pressão artéria ≥140mmHg (sistólica) e/
ou 90mmHg (diastólica). Com frequência está associada a distúrbios metabólicos e alterações funcionais e/
ou estruturais de órgãos-alvo (rins, coração, encéfalo
e vasos sanguíneos), podendo ser agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemias,
obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes
melito.
II. O magnésio, selênio e vitamina C induzem a redução da pressão arterial por meio da elevação da natriurese, diminuição da secreção de renina e norepinefrina
e aumento da secreção de prostaglandina. Apresenta
não só efeito anti-hipertensivo como também na proteção de danos cardiovasculares, auxiliando pacientes
em uso de medicamentos diuréticos.
III. O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco
para a hipertensão arterial sistêmica, principalmente
com excesso de gordura na região abdominal. O excesso de gordura intra-abdominal ou visceral é considerado um fator de risco maior do que o excesso de
peso corporal total para o desenvolvimento de doenças
crônicas não transmissíveis.
IV. O excesso de sódio eleva a pressão arterial por aumentar a volemia e, consequentemente, o débito cardíaco. Depois, por mecanismos de autorregulação, há
aumento da resistência vascular periférica, mantendo
elevados os níveis de pressão arterial.
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a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.
___________________________________________

30. Acerca das competências constitucionais atribuídas ao SUS, analise as afirmativas a seguir e assinale
a alternativa CORRETA.

I. Compete ao SUS executar as ações de vigilância
sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do
28. De acordo com o tratamento constitucional dado à trabalhador.
saúde, analise a assertiva a seguir:
II. Compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, III. Compete ao SUS a promoção da integração ao
garantido mediante políticas sociais e econômicas mercado de trabalho.
que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso ___________ e igualitário a) Apenas a afirmativa I está correta.
às ações e serviços para sua promoção, proteção e b) Apenas a afirmativa II está correta.
recuperação.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Assinale a alternativa que completa adequadamente, ___________________________________________
de acordo com o texto constitucional, a lacuna anterior.
a) Exclusivo a brasileiros.
b) Privativo.
c) Universal.
d) Mediante contribuição.
___________________________________________
29. Acerca da proteção constitucional da saúde, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.
I. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
II. A assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.
III. As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde nos termos
previstos na Constituição Federal.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
___________________________________________

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.
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