MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

EDITAL Nº 052/2016

DATA DA PROVA: 11/09/2016

EMPREGO:

PSICÓLOGO (NASF)
(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 04; Matemática: Questões 05 a 08;
Língua Portuguesa: Questões 09 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 15 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
01. Leia o seguinte trecho de um artigo jornalístico,
publicado este ano, e assinale a alternativa que
apresenta o nome que preenche corretamente a
lacuna.
“Há dois anos, a maior parte dos brasileiros nem
sabia quem era ____________. Hoje, as milhares
de pessoas que têm saído às ruas para protestar
contra a corrupção e o governo se unem na
admiração por ele, responsável pelas decisões da
Operação Lava Jato na primeira instância. Para uma
grande parte da população, é um herói nacional.
Já simpatizantes do governo o acusam de ‘agir
politicamente’ e de inflar os ânimos da população
de forma irresponsável”. (BBC Brasil, 18/03/2016,
com adaptações).
a) Eduardo Cunha.
b) Delcídio do Amaral.
c) Michel Temer.
d) Sérgio Moro.
________________________________________
02. O conceito de “desenvolvimento sustentável”
pode ser definido como aquele que atende as
necessidades do presente sem comprometer as
possibilidades das gerações futuras atenderem as
suas próprias necessidades. Assinale a alternativa
que indica três princípios básicos relativos a esse
conceito.
a) Degradação econômica, segurança ambiental e
luta de classes.
b) Globalização econômica, integração política e
unificação cultural.
c) Desenvolvimento econômico, proteção ambiental
e equidade social.
d) Retrocesso econômico, exploração do meio
ambiente e insubordinação social.
________________________________________
03. Leia a seguinte análise, a respeito de um
problema de nosso país, e assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna.
“O tema das _________ adquiriu notoriedade no
Rio de Janeiro no ano de 2006, quando o termo
foi cunhado para descrever grupos de agentes
armados do Estado que controlavam comunidades
e favelas, oferecendo “proteção” em troca de taxas
a serem pagas pelos comerciantes e os residentes.
Estes grupos passaram também a lucrar com o
controle sobre diversas atividades econômicas
exercidas nestes territórios, como a venda de gás, o
transporte alternativo e o serviço clandestino de TV
a cabo”. (Trecho extraído do livro “No Sapatinho”,
escrito por Ignacio Cano e Thaís Duarte. Com
adaptações).

a) Comunidades
b) Milícias
c) Operações Especiais
d) Tropas de Elite
________________________________________
04. O PIB é um indicador utilizado para mensurar a
atividade econômica de um país ou região. A este
respeito, assinale a alternativa que indica o estado
brasileiro que conta com o maior PIB.
a) Minas Gerais.
b) Paraná.
c) São Paulo.
d) Rio Grande do Sul.
QUESTÕES

05

A

08

-

MATEMÁTICA

05. Os professores de uma escola foram vacinados,
sendo 70% contra gripe e 50% contra pneumonia.
Qual o porcentual de professores que foram
vacinados contra as duas doenças?
a) 30%
b) 20%
c) 70%
d) 50%
________________________________________
06. Paulo acabou de pintar um quadro e quer saber
se vai caber na parede da sala da sua casa. O
quadro tem o formato de um trapézio. Sabendo que
a parte superior do quadro mede 100 cm, a inferior,
80 cm e a altura é de 50 cm, calcule a área do
quadro.
a) 230 cm²
b) 160 cm²
c) 8.000 cm²
d) 4.500 cm²
________________________________________
07. Transforme 13 mm³ para km³.
a) 1,3 x 10-17 km³
b) 13.000 km³
c) 1,3 km³
d) 0.00013 km³
________________________________________
08. Um comerciante vendia um refrigerador pelo
valor de R$ 3.000, mas, devido à crise econômica,
o valor do refrigerador sofreu dois aumentos
sucessivos de 2%. Quanto o refrigerador passou a
custar após os aumentos?
a) R$ 3030,00
b) R$ 3.060,00
c) R$ 3.121,20
d) R$ 3.120,00
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QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA
09. – O que você vai ser quando cre__er? – As
pe__oas perguntavam.
“Um sujeito estranho”, eu pen__ava.
É. Não me sentia muito normal não. Fechado em
mim mesmo, até con__eguia ser normal por fora,
mas por dentro me a__ustava com a falta de limites.
Tinha uns hábitos esqui__itos. Achava, por exemplo,
muito mais emo__ionante catar pulgas na cachorra
do que jogar videogame.
A família contribuía bastante. Minha tia detestava
que joga__em bola na rua e quando uma bola caía
dentro do prédio ela furava, por i__o os garotos da
rua não gostavam de mim. Eu ficava olhando-os
divertirem-se por trá__ da cortina da janela do meu
quarto.
(Ivan Jaf. Manual de sobrevivência familiar. 11 Ed.
São Paulo: Atual, 2007, p. 69)
Assinale a alternativa que preenche, rigorosamente
em ordem e de forma correta, as lacunas do texto.
a) SC; SS; S; S; SS; Z; C; SS; SS; Z.
b) C; SS; SS; S; SS; S; C; SS; SS; Z.
c) SC; SS; S; S; SS; S; C; SS; SS; S.
d) SC; SS; SS; S; SS; Z; S; SS; SS; S.
________________________________________
10. Assinale abaixo a alternativa que NÃO respeita
a norma culta da Língua Portuguesa no que tange
à ortografia, acentuação e concordância verbal e/
ou nominal:
a) Ao prestar depoimento, sócio de empresa privada
confessa seu envolvimento à Polícia Federal.
Ministério Público pretende denunciá-lo.
b) Cúpula tenta dinamizar negócios entre árabes e
entidades europeias.
c) Os Estados Unidos da América é ainda a maior
potência mundial.
d) Em alguns países a pesquisa com células-tronco
para fins terapêuticos é permitida.
________________________________________
11. Assinale abaixo a alternativa que apresenta uso
INCORRETO da crase:
a) Os trabalhadores chegaram atrasados à reunião.
b) Sugiro irmos àquele parque hoje!
c) Os candidatos serão levados à presença do
diretor.
d) Todos afirmam que ir à pé é mais saudável!
________________________________________
12. Nas orações coordenadas abaixo se estabelece
uma relação adversativa, EXCETO em:
a) Todos se dedicaram ao trabalho, porém não
lograram êxito.

b) Fomos descuidados, contudo revertemos a
situação...
c) Resista até o fim, pois a persistência vence os
maiores obstáculos.
d) Os clientes visitaram a exposição, entretanto não
ficaram satisfeitos.
________________________________________
Atenção: o texto a seguir refere-se às questões
13 e 14:
TOADA DE TERNURA
Para Leonardo, um menino meu amigo.
Meu companheiro menino,
perante o azul do teu dia,
trago sagradas primícias
de um reino que vai se erguer
de claridão e alegria.
É um reino que estava perto,
de repente ficou longe;
não faz mal, vamos andando,
porque lá é o nosso lugar.
Vamos remando, Leonardo,
porque é preciso chegar.
Teu remo ferindo a noite
vai construindo a manhã.
Na proa do teu navio,
chegaremos pelo mar.
Talvez cheguemos por terra,
na poeira do caminhão,
um doce rastro varando
as fomes da escuridão.
Não faz mal se vais dormindo,
porque teu sono é canção.
Vamos andando, Leonardo.
Tu vais de estrela na mão,
tu vais levando o pendão,
Tu vais plantando ternuras
na madrugada do chão.
Meu companheiro menino,
neste reino serás homem,
um homem como teu pai.
Mas leva contigo a infância,
como uma rosa de flama
ardendo no coração:
porque é de infância, Leonardo,
que o mundo tem precisão.
(Thiago de Mello. Faz escuro mas eu canto. p.
27,28. Rio de Janeiro: Record, 1965)
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13. “É um reino que estava perto,
de repente ficou longe;
não faz mal, vamos andando,
porque lá é o nosso lugar.”
Ao ler esta estrofe (2ª estrofe) e interpretá-la no
contexto do poema, pode-se afirmar que:
a) Leonardo e seu amigo estão viajando para um
país distante.
b) A vida do menino Leonardo sofre adversidades,
porém, seu amigo o encoraja a não desistir.
c) Leonardo e seu amigo são príncipes que foram
levados para longe de casa e agora precisam voltar
para seu reino
d) A expressão “não faz mal” significa que não há
nada de ruim acontecendo com o menino.
________________________________________
14. “Meu companheiro menino,
neste reino serás homem,
um homem como teu pai.
Mas leva contigo a infância,
como uma rosa de flama
ardendo no coração:
porque é de infância, Leonardo,
que o mundo tem precisão”.
Uma interpretação correta a este trecho da última
estrofe do poema, que melhor traduz a sua
mensagem, seria:
a) O mundo seria muito melhor se somente
existissem crianças.
b) A infância não é uma boa coisa, pois é comparada
a uma flama ardendo no coração, o que significa
sofrimento.
c) O mundo seria melhor se a ternura da criança
continuasse ardendo no coração das pessoas,
mesmo depois de adultas.
d) Leonardo se tornará um homem como seu pai
e toda sua infância será passado, não exercendo
nenhuma influência em sua vida.
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A estabilidade tem por finalidade assegurar,
aos ocupantes de cargos públicos de provimento
efetivo, a permanência no serviço público, de modo
a evitar que sejam alvo de coações que o façam
atuar em desacordo com os princípios regedores
da administração pública. A respeito da regra de
estabilidade prevista no art. 85 da Lei Orgânica
do Município de Arapongas, é correto afirmar que
serão estáveis os servidores nomeados em virtude
de concurso público após:

a) 02 (dois) anos da nomeação.
b) 03 (três) anos de efetivo exercício.
c) 03 (três) anos da posse.
d) 02 (dois) anos de efetivo exercício.
________________________________________
16. Os municípios consistem em pessoas jurídicas
de direito público interno dotados de autonomia
e capacidade de auto-organização, cuja lei de
regência denomina-se “Lei Orgânica”. A respeito
das disposições da Lei Orgânica do Município de
Arapongas, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Ao Município é vedado celebrar contrato com
empresas que comprovadamente desrespeitarem
normas de segurança, de medicina do trabalho e
de preservação do meio ambiente.
b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
municipais informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
c) Constitui infração político-administrativa do
Prefeito descumprir o orçamento aprovado para o
exercício financeiro.
d) Ao servidor público municipal que for proprietário,
diretor ou integrante de conselho de empresa
fornecedora que realize qualquer modalidade
de contrato com o Município caberá a pena de
demissão do serviço público.
________________________________________
17. A soberania popular é primado republicano e
deve ser observada por todos os entes federativos,
sendo seu exercício mais claro a garantia
constitucional de voto secreto e direto, com valor
igual para todos. Além do exercício do voto, segundo
a Lei Orgânica do Município de Arapongas, o
exercício direto da soberania popular ocorrerá, nos
termos da lei, mediante:
a) referendo, plebiscito, iniciativa popular e
cooperação no planejamento municipal.
b) referendo e plebiscito, apenas.
c) plebiscito, iniciativa popular e cooperação nas
ações de planejamento fiscal apenas.
d) plebiscito, referendo e cooperação no
planejamento municipal, apenas.
________________________________________
18. A respeito do que dispõe a Lei Orgânica do
Município de Arapongas, julgue verdadeiro (V)
ou falso (F) os itens a seguir e, após, assinale a
alternativa que expressa a sequência correta de
julgamentos.
I- São Poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
II- Compete ao Município cuidar da limpeza das
vias e logradouros públicos e dar destinação final
adequada ao lixo residencial, industrial, hospitalar e
a outros tipos de resíduos.
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III- A Lei Orgânica do Município poderá ser
emendada por proposta de cidadãos, mediante
iniciativa popular subscrita por, no mínimo, 5%
(cinco por cento) dos leitores.
a)V, V, F
b) F, V, V
c) V, V, V
d) F, V, F
________________________________________
19. Sobre o Pacto pela Gestão é correto afirmar
que:
a) Reforça a centralização da saúde como base
para organização dos sistemas, estruturando
as regiões sanitárias e instituindo colegiados de
gestão nacional. Estabelece a hierarquização e
estruturação de protocolos de gestão.
b) Explicita as diretrizes para o sistema de
financiamento público bipartite: busca critérios
de alocação igualitária dos recursos e reforça os
mecanismos de transferência fundo a fundo entre
gestores.
c) Radicaliza a descentralização de atribuições
do Ministério da Saúde para os estados e
para os municípios, promovendo um choque
de
descentralização,
acompanhado
da
desburocratização dos processos normativos.
d) As prioridades do Pacto de Gestão são a
centralização, o financiamento federal, e o
planejamento. Cabe ao Ministério da Saúde
a proposição de políticas, o financiamento, a
cooperação técnica, a avaliação e regulação dos
entes federados.
________________________________________
20. Considere as afirmativas e assinale a alternativa
correta sobre o recalque, de acordo com Freud
(1915).
I – Uma condição para que ocorra o recalque é
que a força que causa o desprazer se torne mais
poderosa do que aquela que produz, a partir da
satisfação pulsional, o prazer.
II – A experiência psicanalítica com as neuroses
de transferência evidencia que o recalque é um
mecanismo de defesa que precede a origem da
atividade psíquica consciente e inconsciente.
III – A essência do recalque consiste apenas na
ação de repelir algo para fora do inconsciente e de
mantê-lo afastado deste.
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.

21. “É a partir do simbólico, portanto, que se pode
fazer o diagnóstico diferencial estrutural por meio
dos três modos de negação do Édipo — negação
da castração do Outro — correspondentes às três
estruturas clínicas.” (QUINET, A. As 4 + 1 Condições
da Análise. 12ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar Editor,
2009. P. 19)
Assinale a alternativa correta a respeito do
diagnóstico diferencial das estruturas clínicas
neurose, psicose e perversão, de acordo com
Lacan.
a) Estrutura Clínica: Neurose – Forma de negação
do Édipo: Recalque.
b) Estrutura Clínica: Psicose – Forma de negação
do Édipo: Desmentido.
c) Estrutura Clínica: Perversão – Forma de negação
do Édipo: Foraclusão.
d) Estrutura Clínica: Perversão – Forma de negação
do Édipo: Recalque.
________________________________________
22. Sobre o processo de psicodiagnóstico, considere
as afirmativas a seguir:
I - O psicodiagnóstico é uma prática clínica bem
delimitada, com objetivo, tempo e papéis definidos, é
estruturado de modo idêntico ao processo analítico.
II - É realizado com o objetivo de obter uma
compreensão profunda e completa da personalidade
do paciente (ou do grupo familiar), incluindo
elementos constitutivos, patológicos e adaptativos.
III - Abrange aspectos presentes e futuros, sendo
indicado para esclarecimento do diagnóstico,
encaminhamento e/ou tratamento.
IV - Utiliza como principais instrumentos a aplicação
de testes e técnicas projetivas, além da elaboração
de laudos.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I, II e III são verdadeiras.
b) Apenas II, III e IV são verdadeiras.
c) Apenas I e IV são verdadeiras.
d) Apenas II e III são verdadeiras.
________________________________________
23. “A Psicopatologia Fundamental, cujo campo
conceitual é o da psicanálise, organiza-se em torno
do pateimathoses quileano: aquilo que o sofrimento
ensina.”
(CECCARELLI, P. O Sofrimento Psíquico na
Perspectiva da Psicopatologia Fundamental.
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 3, p. 471477, 2005. P. 474)
Assinale a alternativa INCORRETA:
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a) Para a Psicopatologia Fundamental, o pathos
manifesta uma subjetividade que é capaz, através
da expressão em palavras, de transformar a paixão
em experiência, servindo para a existência do
próprio sujeito.
b) Embora a Psicopatologia Fundamental não
dispense os saberes construídos por outros
discursos para a compreensão do adoecer psíquico,
ela se dedica à descrição e classificação da doença
mental.
c) O diagnóstico, para a Psicopatologia
Fundamental, é apenas um recurso para orientar a
escuta e balizar o caminho, e não um instrumento
classificatório-ideológico a ser utilizado.
d) A Psicopatologia Fundamental sustenta que
se crie uma psicopatologia própria a cada sujeito,
que lhe permitirá transformar em experiência
as manifestações de seu pathos; isto é, que lhe
permita, via transferência, refazer seus caminhos
pulsionais e suas escolhas objetais.
________________________________________
24. De acordo com a Lei nº 10.216/2001, que
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental, assinale a
alternativa correta.
a) A internação, em qualquer de suas modalidades,
será indicada conforme critério diagnóstico e
prognóstico de cada caso.
b) O tratamento em regime de internação será
estruturado de forma a oferecer assistência integral
à pessoa portadora de transtornos mentais.
c) O tratamento visará à reinserção social do
paciente, conforme sua evolução clínica e a
aceitação de seus familiares.
d) Para algumas psicopatologias é permitida a
internação de pacientes portadores de transtornos
mentais em instituições com características asilares.
________________________________________
25. Sobre o conceito de apoio matricial, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O apoio matricial em saúde objetiva assegurar
retaguarda especializada a equipes e profissionais
encarregados da atenção a problemas de saúde, é
uma metodologia de trabalho complementar àquela
prevista em sistemas hierarquizados, a saber:
mecanismos de referência e contra-referência,
protocolos e centros de regulação.
b) A composição da equipe de referência e a criação
de especialidades em apoio matricial buscam criar
possibilidades para operar-se com uma ampliação
do trabalho clínico e do sanitário, já que se considera
que nenhum especialista, de modo isolado, poderá
assegurar uma abordagem integral.

c) O apoio matricial pretende oferecer tanto
retaguarda assistencial quanto suporte técnicopedagógico às equipes de referência. Depende da
construção compartilhada de diretrizes clínicas e
sanitárias entre os componentes de uma equipe de
referência e os especialistas que oferecem apoio
matricial.
d) Apoio matricial e equipe de referência são,
ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e
uma metodologia para a gestão do trabalho em
saúde, objetivando a construção de protocolos
e fluxos de encaminhamento para atendimentos
especializados.
________________________________________
26. A respeito da atuação do NASF junto às equipes
de Saúde da Família, considere as afirmações
abaixo e assinale a alternativa correta.
I – O NASF possui disponibilidade, no conjunto
de atividades que desenvolve, para realização de
atividades com as equipes ESF, bem como para
atividades assistenciais diretas aos usuários.
II – O NASF oferece apoio especializado na
Atenção Básica, se configura como um ambulatório
de especialidades.
III – O NASF auxilia no aumento da capacidade de
cuidado das equipes de Atenção Básica, agrega
novas ofertas de cuidado nas UBS e auxilia a
articulação com outros pontos de atenção da rede.
IV – O NASF recebe a demanda por negociação e
discussão compartilhada com as equipes que apoia,
por meio de encaminhamentos estabelecidos por
fluxos próprios.
a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Apenas II, III e IV estão corretas.
________________________________________
27. “A população, por meio ______________,
passou a exercer ___________, participando do
planejamento das políticas públicas, fiscalizando
as ações do governo, verificando o cumprimento
das leis relacionadas ao SUS e analisando as
aplicações financeiras realizadas pelo município ou
pelo estado no gerenciamento da saúde”.
Assinale a alternativa que completa as lacunas
corretamente.
a) das Conferências de saúde - sua autonomia
b) do serviço social - sua cidadania
c) dos Conselhos de saúde - o Controle social
d) do voto direto - o Controle social
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Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas I e IV estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
________________________________________

28. Sobre o Conselho Nacional de Saúde e as
Conferências de Saúde, conforme o que preconiza
a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa correta.
a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente
e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
b) 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
Legislativo.
c) 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.
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos
de Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas pelo Conselho Nacional
de Saúde. A representação dos usuários nos
Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde
será prioritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos.
________________________________________

30. Sobre a Atenção Básica no âmbito do SUS,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) É desenvolvida por meio do exercício de práticas
de cuidado e gestão, democráticas e participativas,
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a
populações de territórios definidos, pelas quais
assume a responsabilidade sanitária, considerando
a dinamicidade existente no território em que vivem
essas populações.
b) Utiliza tecnologias de cuidado complexas
e variadas que devem auxiliar no manejo das
demandas e necessidades de saúde de maior
frequência e relevância em seu território, observando
critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o
imperativo ético de que toda demanda, necessidade
de saúde ou sofrimento, deve ser acolhida.
c) É desenvolvida com o mais alto grau de
centralização, deve ser o contato dos usuários para
os casos de baixa complexidade. Orienta-se pelos
princípios da universalidade, da acessibilidade,
do vínculo, da continuidade do cuidado, da
integralidade da atenção, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social.
d) A atenção básica caracteriza-se por um conjunto
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo,
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a reabilitação, a redução de danos e a manutenção
da saúde com o objetivo de desenvolver uma
atenção integral que impacte na situação de saúde
e autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades.

29. De acordo com a Lei nº 8080/90, são princípios
do SUS:
I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência;
II - Integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada
caso no nível primário de complexidade do sistema;
III - Igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
IV - Centralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo.
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