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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA 

01. Leia o recorte de texto a seguir e marque a 
alternativa correta.

A aldeia do Moonfleet fica a menos de um 
quilômetro do mar, na margem direita ou ocidental 
do rio Fleet. Esse riacho, tão estreito no ponto em 
que serpenteia junto às casas que alguém ágil é 
capaz de saltá-lo sem a ajuda de uma vara, alarga-
se mais adiante, no manguezal salgado abaixo 
da cidade, transformando-se por fim num lago de 
águas salobras. Esse lago só é bom para aves 
marinhas, garças e ostras, formando um ambiente 
que nas Índias costumam chamar de laguna. A 
laguna é separada do canal aberto por uma praia 
imensa e horrorosa, ou ainda por diques ou pedras 
dos quais falarei mais tarde. Quando era criança 
eu pensava que esse lugar se chamava Moonfleet 
porque nas noites quietas, fosse verão ou inverno, 
a lua brilhava com muita intensidade sobre a lagoa.

(J. Meade Falkner. Moonfleet – O tesouro do Barba 
Negra. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 22)

a) Moonfleet é o nome da aldeia litorânea descrita 
pelo personagem.
b) Moonfleet não é o nome verdadeiro do lugar 
descrito pelo personagem.
c) Laguna é o nome de um lago cheio de aves 
marinhas, garças e ostras, localizado nas Índias.
d) Laguna é um riacho, também conhecido como 
Fleet, que serpenteia a aldeia do Moonfleet.
________________________________________

02. Leia o poema a seguir e assinale a alternativa 
correta.

UAU!
Fiquei olhando, perguntando,
Sonhando, assuntando,
Ciscando você.
E quando dei por mim...
Já estava amando.

(Ulisses Tavares. Diário de uma paixão. São Paulo: 
Geração Editorial, 2003)

a) Os três primeiros versos do poema formam um 
período composto por várias orações coordenadas 
assindéticas.
b) Os dois últimos versos formam um período 
composto por duas orações coordenadas sindéticas.
c) O verso “Já estava amando” é uma oração 
subordinada substantiva.
d) O verso “E quando dei por mim...” é a oração 
principal do período.

03. Pleonasmo é a repetição, utilizando-se 
de palavras diferentes, de uma informação já 
apresentada na frase. O seu emprego somente 
se justifica quando há a finalidade específica 
de enfatizar uma ideia ou em gêneros poéticos, 
sendo que, ao ser utilizado inadequadamente, é 
conhecido na gramática como pleonasmo vicioso. 
Assinale a única alternativa na qual se apresenta 
um pleonasmo vicioso.
a) O balão subiu acima das nuvens.
b) Entrou apressadamente pela primeira porta que 
encontrou.
c) O nível de segurança despencou, abaixo do que 
poderia ser tolerado.
d) Em muitos países de governo ditatorial as 
empresas públicas têm o monopólio exclusivo de 
seu mercado de atuação.
________________________________________

04. Leia o período a seguir e marque a única 
alternativa correta:

“Quando chegam à universidade, os jovens se 
deparam com novos desafios”.

a) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de CAUSA com a oração 
principal.
b) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de CONSEQUÊNCIA com a 
oração principal. 
c) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de TEMPO com a oração 
principal. 
d) Na oração “Quando chegam à universidade”, 
ocorre uma relação de FINALIDADE com a oração 
principal.
________________________________________

05. A respeito dos termos essenciais da oração, 
marque a alternativa correta.
a) “A casa de madeira velha da frente ruiu”. Nessa 
oração, o predicado é: “da frente ruiu”.
b) Predicado verbal é aquele que contém apenas 
verbos.
c) Não existe frase sem verbo.
d) Na oração: “viver é o mais importante”, a palavra 
“viver” tem a função sintática de sujeito.
________________________________________

06. Leia o recorte de texto a seguir e responda a 
alternativa correta.

A CASA DE MADAME BRIZARD

A casa tinha dois andares e uma boa chácara no 
fundo. O salão de visitas era no primeiro. - Mobília 
antiga, um tanto mesclada; ao centro, grande lustre 
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de cristal, coberto de filó amarelo. Três largas 
janelas de sacada, guarnecidas de cortinas brancas, 
davam para a rua; do lado oposto, um enorme 
espelho de moldura dourada e gasta, inclinava-
se pomposamente sobre um sofá de molas; em 
uma das paredes laterais, um detestável retrato a 
óleo de Madame Brizard, vinte anos mais moça, 
olhava sorrindo para um velho piano, que lhe ficava 
fronteiro; por cima dos consolos vasos bonitos de 
louça da Índia, cheios de areia até à boca.
Imediato à sala, com uma janela igual àquelas 
outras, havia um gabinete, comprido e muito 
estreito, onde o Coqueiro tinha a sua biblioteca 
e a sua banca de estudos. Via-se aí uma pasta 
cheia de papéis, um tinteiro e um depósito de 
fumo, representando o busto de um barbadinho; ao 
fundo, uma conversadeira de palhinha, encostada 
à parede, por debaixo de um pequeno caixilho de 
madeira com o retrato de Vítor Hugo em gravura.
Seguia-se o aposento de Madame Brizard e mais 
do marido, onde também dormia o menino, o César, 
que teria então doze anos; logo depois estava o 
quarto de Amelinha e da tal viúva histérica, Léonie, 
a quem a família só tratava por “Nini”.
Vinha depois a grande sala de jantar, forrada 
de papel alegre; nas paredes distanciavam-se 
pequenos cromos amarelados, representando 
marujos de chapéu de palha, tomando genebra, 
e assuntos de conventos - frades muito nédios e 
vermelhos refestelados à mesa ou a brincarem com 
mulheres suspeitas. Um guarda-louça expunha, por 
detrás das vidraças, os aparelhos de porcelana e os 
cristais; defronte - um aparador cheio de garrafas, 
ao lado de outro em que estavam os moringues.

(Aluísio Azevedo. Casa de Pensão. São Paulo: 
Martins, 1968, p. 77.)

a) O texto é predominantemente dissertativo com 
elementos de descrição objetiva.
b) O texto é predominantemente descritivo, 
explorando tanto elementos de descrição objetiva 
quanto subjetiva.
c) Trata-se de um texto narrativo com elementos 
dissertativos e narrativos.
d) Pode-se afirmar que nesse texto o objetivo 
do escritor é narrar a vida das pessoas que 
viviam naquela casa, utilizando-se de elementos 
dissertativos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Em uma repartição pública de 150 (cento e 
cinquenta) funcionários, 80 (oitenta) gostam de 
futebol, e 30 (trinta) de vôlei, sabendo que 10 (dez) 
gostam de futebol e vôlei, quantos não gostam nem 
de futebol e nem de vôlei?

a) 50
b) 40
c) 120
d) 110
________________________________________

08. Em um hipermercado um produto era vendido 
por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e sofre três 
aumentos sucessivos de 5% (cinco por cento), qual 
será o valor final do produto?
a) 4600,00
b) 4200,00
c) 44000,00
d) 4630,50
________________________________________

09. Pedro tem um laptop e a bateria descarrega de 
acordo com a função c(t)=Co.2(-0,1)t, sendo Co 
a quantidade inicial de carga e c(t) a quantidade 
de carga após t horas de uso. Após a bateria ser 
totalmente carregada, em quantas horas a carga da 
bateria se reduzirá a 25% (vinte e cinco por cento) 
da carga inicial?
a) 20
b) 8
c) 10
d) 5
________________________________________

10. Ana, Cláudia e Patrícia são irmãs, e decidem 
fazer um investimento em sociedade e os 
respectivos capitais são aplicados a juro simples: 
Ana faz a primeira aplicação com a taxa de 36% a.a. 
(trinta e seis por cento ao ano), durante 4 (quatro) 
anos; Cláudia é a segunda a aplicar com taxa de 
24% a.a. (vinte e quatro por cento ao ano), durante 
3 (três) anos e 6 (seis) meses e Patrícia é a terceira 
a fazer a aplicação à taxa de 12% a.a. (doze por 
cento ao ano), durante 2 (dois) anos e 4 (quatro) 
meses. Juntos, os capitais renderam um juro de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Sabendo que 
o segundo capital é o dobro do primeiro e que o 
terceiro é o triplo do segundo, o valor do primeiro 
capital é de?
a) 16000 
b) 10000
c) 20000 
d) 32000

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS 

11. “Distingue Montesquieu em cada Estado três 
sortes de poderes: o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário. A cada um desses 
poderes correspondem, segundo o pensador 
francês, determinadas funções”.
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(BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17ª edição. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 149)

Com base no texto, é correto afirmar que o Poder 
Legislativo exerce a função de
a) Produzir as leis que integrarão a estrutura 
normativa da sociedade.
b) Fiscalizar as leis aplicadas pelo Poder Judiciário 
em casos concretos.
c) Impor as leis ao Poder Executivo para que as 
cumpra literalmente.
d) Decidir as leis que devem ser abolidas e vetadas 
na sociedade.
________________________________________

12. “Tradições milenares sobrevivem em um país 
cada vez mais cosmopolita, enquanto outras se 
dissolvem na violência da transformação. A rapidez 
da mudança cria um cenário no qual diferentes 
tempos históricos disputam um lugar ao sol no 
presente. O mesmo país que envia astronautas 
ao espaço usa o arado manual no campo; lidera 
o ranking de crescimento global, mas ainda tem a 
maior parte de sua população na zona rural; possui 
o segundo maior número de internautas do mundo 
e pratica a censura abertamente”.
(TREVISAN, Cláudia. China: o renascimento do 
império. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006, 
p 24). 

O país descrito no texto faz parte do seguinte grupo:
a) IBAS
b) BRICS
c) G7
d) MERCOSUL
________________________________________

13. “Uma nova democracia, verdadeiramente 
includente, brota na ação dos que hoje se mobilizam 
em favor da mudança da representação política e 
da expressão direta do soberano popular”.
(REIS, Márlon. O Gigante acordado. Manifestações, 
ficha limpa e reforma política. Rio de Janeiro: Leya, 
2013, p. 31)

A expressão “soberano popular” que aparece no 
texto refere-se à (ao):
a) Determinação do rei.
b) Mandamento de Deus.
c) Vontade do Povo.
d) Imposição do ditador.
________________________________________

14. “O reconhecimento recíproco, pode significar, 
por exemplo, que cidadãos seculares e religiosos 
estejam dispostos a se ouvirem mutuamente em 
debates públicos e a aprenderem uns com os 
outros”.

(HABERMAS, Jürgen, 1929 – Entre naturalismo 
e religião: estudos filosóficos/Jürgen Habermas; 
(tradução Flávio Beno Siebeneichler). – Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 9/10).

Sobre a qualidade de “cidadão secular” assinale a 
alternativa correta:
a) Observa os preceitos religiosos.
b) Inspirado pela religiosidade.
c) Não está sujeito a nenhuma ordem religiosa.
d) Pertence ao instituto monástico.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. Paciente do sexo feminino, 43 anos, sofre 
impacto traseiro no veículo, ocorrendo uma flexo-
extensão cervical abrupta, ao travar (frear) para 
não atropelar uma criança. Quadro clínico: dores 
cervicais e perda de amplitude de movimento, 
cefaleia, algia torácica e estiramento muscular. 
Chega com colar cervical e RX com negativa para 
fratura. Este quadro clínico traumático é chamado:
a) Lesão torcicolo.
b) Lesão cinto-abdominal- pélvico.
c) Lesão da desaceleração.
d) Lesão da retificação cervical brusca.
_______________________________________

16. Paciente do Sexo Masculino, 74 anos, apresenta 
dificuldade para andar e dor em quadril direito. 
Radiografia apresenta osteopenia em cabeça de 
fêmur e foi encaminhado para a fisioterapia com 
quadro de Síndrome do piriforme. Qual destes 
testes realiza a palpação do nervo ciático e confirma 
o diagnóstico?
a) Palpação entre a tuberosidade isquiática e 
trocanter maior.
b) Palpação do terço médio do iliopsoa.
c) Palpação da articulação Sacro-Ilíaca.
d) Teste de Thomas.
________________________________________

17. 20 (vinte) trabalhadores de uma empresa 
farmacêutica, que operavam a linha de produção 
final (responsáveis por fechar embalagens de 
forma manual), foram avaliados por um grupo 
de fisioterapeutas para triagem de doenças 
ocupacionais com testes específicos:

Teste 1) de percussão sobre a projeção do ligamento 
carpal (avaliação da Síndrome do túnel do carpo).
Teste 2) flexão máxima do punho por um minuto 
(parestesias dos dedos da mão, confirmação 
diferencial de Síndrome do túnel do carpo). 
Teste 3) cerrar o punho com o polegar sob os 
demais dedos e desviar o punho em direção 
ulnar (confirmação diferencial de tenossinovite 
estenosante).
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São estes testes respectivamente:
a) Teste de Guyon, Teste de Phalen, Teste de Allen
b) Teste de Finkelstein, Teste de Allen, Teste da 
oponência do polegar e dedo mínimo.
c) Teste Brunnel-litter, Teste eminência Tenar, Sinal 
de Tínel.
d) Sinal de Tínel, Teste de Phalen e Teste de 
Finkelstein.
________________________________________

18. De acordo com o Coffito, Resolução nº 381 
- Artigo 1º - “ O Fisioterapeuta no âmbito da sua 
atuação profissional é competente para elaborar e 
emitir parecer, atestado ou laudo pericial indicando o 
grau de capacidade ou incapacidade funcional, com 
vistas a apontar competências ou incompetências 
laborais (transitórias ou definitivas), mudanças ou 
adaptações nas funcionalidades (transitórias ou 
definitivas) e seus efeitos no desempenho laboral 
em razão das seguintes solicitações:
a) demanda judicial;
b) readaptação no ambiente de trabalho;
c) afastamento do ambiente de trabalho para a 
eficácia do tratamento fisioterapeutico; 
d) instrução de pedido administrativo ou judicial de 
aposentadoria por invalidez (incompetência laboral 
definitiva);
e) instrução de processos administrativos ou 
sindicâncias no setor público (em conformidade 
com a Lei 9.784/99) ou no setor privado;
f) e onde mais se fizerem necessários os 
instrumentos referidos neste artigo.”

Considerando a atuação fisioterapêutica, considere 
a verdade ou falsidade das questões abaixo:

I) Laudo Pericial trata-se de documento contendo 
opinião/parecer técnico em resposta a uma consulta, 
decorrente de controvérsia submetida a alguma 
espécie de demanda. É um documento redigido de 
forma clara, objetiva, fundamentado e conclusivo. 
É o relatório da perícia realizada pelo autor do 
documento, ou seja, é a tradução das impressões 
captadas por este, em torno do fato litigioso, por 
meio dos conhecimentos especiais que detém 
em face do grau de capacidade ou incapacidade 
funcional, com vistas a apontar as competências 
ou incompetências (transitórias ou definitivas) de 
um indivíduo ou de uma coletividade e mudanças 
ou adaptações nas funcionalidades (transitórias ou 
definitivas) e seus efeitos no desempenho laboral. 
II) Parecer significa emitir opinião, fundamentada, 
sobre aspectos gerais ou específicos da respectiva 
disciplina (Fisioterapia) em face do grau de 
capacidade ou incapacidade funcional, com 
vistas a apontar competências ou incompetências 
(transitórias ou definitivas), mudanças ou 
adaptações nas funcionalidades (transitórias ou 
definitivas) e seus efeitos no desempenho laboral 
objeto da referida Resolução.

III) Atestado trata-se de documento qualificado, 
afirmando a veracidade sobre as condições do 
paciente, declarando, certificando o grau de 
capacidade ou incapacidade funcional com vistas 
a apontar as competências ou incompetências 
(transitórias ou definitivas), habilidades ou 
inabilidades do cliente em acompanhamento 
terapêutico.
a) I é falsa.
b) Todas são falsas.
c) III é falsa.
d) Todas são verdadeiras.
________________________________________

19. “Resolução RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 
2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA, no tocante à Fisioterapia, destaca-se a 
exigência de, no mínimo, um fisioterapeuta a cada 
dez leitos e atendimentos fisioterapêuticos em pelo 
menos 18 horas do dia. Isto garante a redução 
do tempo e do custo de internação, visto a alta 
resolutividade do tratamento fisioterápico..”

Com base no artigo acima, considerar a verdade ou 
falsidade das assertivas sobre as competências do 
fisioterapeuta:
I) Responsável na assistência de vigilância 
epidemiológica e sanitária.
II) Atuação no crescimento e desenvolvimento da 
criança.
III) Atenção à saúde dos adolescentes, da mulher, 
do adulto e do idoso.
IV) A organização dos serviços de saúde, 
coordenação e gestão dos serviços de 
fisioterapia; na educação em saúde voltada ao 
acompanhamento dos programas de saúde pública 
e visitas domiciliares.

a) Apenas I é falsa.
b) Todas são falsas.
c) II e III são  falsas.
d) Todas são verdadeiras.
________________________________________

20. JDS, 83 anos, está em reabilitação após fratura 
de cabeça de fêmur, e saindo das barras paralelas 
e andador. Será indicada a prescrição de um par de 
muletas tipo canadense para apoio à deambulação. 
Qual será o tamanho (altura) ideal para o apoio 
para as mãos?
a) Ajustar a altura do punho da muleta na altura da 
sacro ilíaca.
b) Ajustar a altura do punho da muleta para a altura 
do punho do cliente.
c) Ajustar a muleta na altura da articulação lombo 
sacra.
d) Ajustar a altura do punho da muleta na altura do 
trocanter maior do fêmur.
________________________________________
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21. No esporte, muitos limites são postos a prova. 
KOP, sexo masculino, 23 anos, jogador de futebol, 
lateral direito do time do bairro, está afastado dos 
treinos para reabilitação de uma tendinite da “pata 
de ganso”. Os músculos que compõe essa estrutura 
chamada de “pata de ganso” são: 
a) Músculos tibial anterior, plantar e gastrocnêmio.
b) Músculos Semitendinoso, grácil e sartório. 
c) Músculo bíceps femoral, cabeça medial do 
gastrocnêmio e Sartório.
d) Músculo quadríceps, bíceps femoral e grácil.
_______________________________________

22. A osteoartrose (artrose ou osteoartrite) é 
uma doença muito comum em indivíduos mais 
velhos – sua característica principal é a rigidez 
das articulações e piora da dor após repouso 
prolongado, geralmente com a piora pela manhã. 
Ela é causada pela lenta e progressiva degradação:
a) Da densidade óssea.
b) Da cartilagem articular.
c) Do movimento articular.
d) Do sistema reumático.
________________________________________

23. Na paralisia Cerebral, o Reflexo Tônico Cervical 
Assimétrico é uma resposta proprioceptiva obtida 
dos músculos do pescoço e provavelmente dos 
ligamentos e articulação da coluna cervical, girando-
se a cabeça da criança para um lado, haverá um 
aumento da hipertonia extensora do lado que a 
cabeça foi virada (lado facial) e hipertonia flexora 
do lado oposto (lado occipital), em um bebê normal, 
conforme o desenvolvimento neuropsicomotor:
a) Não interferirá na simetria do tronco, podendo 
apenas causar uma extensão dos braços sem 
comprometer a simetria do tronco.
b) Acontecerá, pois é um reflexo esperado em todas 
as crianças. 
c) Não acontecerá, pois é um reflexo esperado 
apenas na fase que a criança olha o objeto e deseja 
pegá-lo.
d) Está associado ao padrão extensor de 
desenvolvimento normal.
________________________________________
24. Quanto à atuação fisioterapêutica na UTI – um 
dos seus objetivos principais é a permeabilidade 
das vias aéreas, assim, a frequência da aspiração 
endotraqueal é:
a) Procedimento evitado, sendo realizado em 
necessidades extremas.
b) Procedimento necessário e rotineiro.
c) Procedimento que objetiva associação com a 
reexpansão da caixa torácica.
d) Procedimento necessário em casos de tosse 
espontânea.

________________________________________

25. São deveres do servidor municipal, EXCETO:
a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
forem manifestamente ilegais.
b) Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição.
c) Zelar pela economia do material sob sua guarda 
e utilização e pela conservação do patrimônio 
público.
d) Apresentar-se com trajes sociais em serviço 
ou com uniforme confeccionado às expensas do 
servidor, quando exigido pelo superior hierárquico.

_______________________________________

26. Ao servidor é proibido, EXCETO:
a) Retirar, sem prévia permissão da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição.
b) Ausentar-se do serviço durante o expediente 
sem prévia autorização.
c) Manter sob sua chefia imediata, cônjuge, 
companheiro (a), até o segundo grau civil.
d) Atuar como procurador ou intermediário junto a 
repartições públicas municipais, salvo quando se 
tratar de benefícios previdenciários ou assistências 
de parentes até o quarto grau.
________________________________________

27. Dentre as competências atribuídas à direção 
nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), é 
INCORRETO afirmar que lhe compete: 
a) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 
e nutrição.
b) Participar da definição de normas e mecanismos 
de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o 
meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saúde humana.
c) Participar da definição de normas, critérios 
e padrões para o controle das condições e dos 
ambientes de trabalho e coordenar a política de 
saúde do trabalhador.
d) Estabelecer normas e executar a vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, não 
podendo a execução ser delegada aos Estados e 
Distrito Federal.
________________________________________

28. A Lei nº 8.080/90, no § 1º de seu art. 2º, estabelece 
que “O dever do Estado de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento 
de condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação”. Assim, por 
determinação legal, tem-se como objetivos do 
Sistema Único de Saúde-SUS:
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a) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; a 
formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
e a assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas.
b) Identificação e manutenção de sigilo dos 
fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
a formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
e a assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas.
c) Identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; a 
formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos estaduais e municipais, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
e a assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas.
d) Identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; a 
formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta 
lei; e a assistência voltada apenas às pessoas 
carentes por intermédio de ações de inclusão social 
e recuperação da saúde, com a realização de 
cirurgias e acompanhamento profilático.
________________________________________

29. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como:
a) Despesas de custeio e de capital do Ministério 
da Saúde, de seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Investimentos previstos no Plano Bienal do 
Ministério da Saúde.
d) Auxílio parcial de algumas ações e serviços 
de saúde eventualmente implementados pelos 
Municípios e Estados, excetuado o Distrito Federal.
_______________________________________

30. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19/09/1990, é 
correto afirmar:
a) Estão incluídas no Sistema Único de Saúde 
as instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, exceto de 
sangue, hemoderivados e de equipamentos para 
saúde.
b) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que em 
caráter complementar.
c) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente.
d) Nos níveis municipal, estadual e distrital, o 
Sistema Único de Saúde não poderá se organizar 
em distritos de forma a integrar e articular recursos, 
técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde, devendo se valer estritamente 
do Ministério da Saúde no âmbito da União
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