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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Entre os maiores obstáculos ao pleno desenvolvimento1

do Brasil, está a educação. Este é o próximo grande desafio
que deve ser enfrentado com paciência, mas sem rodeios. É a
bola da vez dentro das políticas públicas prioritárias do Estado.4

Nos anos 90 do século passado, o país derrotou a inflação —
que corroía salários, causava instabilidade política e
irracionalidade econômica. Na primeira década deste século,7

os avanços deram-se em direção a uma agenda social, voltada
para a redução da pobreza e da desigualdade estrutural. Nos
próximos anos, a questão da melhoria da qualidade do ensino10

deve ser uma obrigação dos governantes, sejam quais forem os
ungidos pelas decisões das urnas.

Jornal do Brasil, Editorial, 21/1/2010 (com adaptações).

Em relação aos significados e às estruturas linguísticas do texto
acima, julgue os itens a seguir.

1 Subentende-se das informações do texto que a educação não é
o único obstáculo ao pleno desenvolvimento do Brasil.

2 A expressão “bola da vez” (R.4) é empregada, no texto, em
sentido denotativo ou literal.

3 A substituição do travessão por vírgula, em “derrotou a
inflação — que corroía salários” (R.5-6), prejudica a correção
gramatical do período.

4 O emprego de vírgula após “anos”, em “Nos próximos anos, a
questão da melhoria da qualidade do ensino deve ser uma
obrigação dos governantes” (R.9-11), justifica-se por isolar
termo adverbial, com noção de tempo, deslocado do final para
o começo do período.

5 A palavra “ungidos”, que, no dicionário, significa consagrados,
foi empregada na linha 12 em sentido conotativo e equivale a
escolhidos, convalidados.

Criada em 1983 pela doutora Zilda Arns, a Pastoral da1

Criança monitora atualmente cerca de 2 milhões de crianças de
até 6 anos de idade e 80 mil gestantes, com presença em mais
de 3,5 mil municípios em todo o país, graças à colaboração de4

155 mil voluntários. A importância da Pastoral é palpável: a
média nacional de mortalidade infantil para crianças de até
1 ano, que é de 22 indivíduos por mil nascidos vivos, cai para7

12 por mil nos lugares atendidos pela instituição. Na primeira
experiência da Pastoral, em Florestópolis, no Paraná, a
mortalidade infantil despencou de 127 por mil nascimentos10

para 28 por mil — em apenas um ano. Sua metodologia é
simples — por meio de conversas frequentes com a família, o
voluntário receita cuidados básicos para evitar que a criança13

morra por falta de conhecimento, como os hábitos de higiene,
a administração do soro caseiro e a adoção da farinha de
multimistura na alimentação, que se tornou uma solução16

simples e emblemática contra a desnutrição. Mas o seu segredo
é um só: a persistência.

Jornal do Commercio (PE), Editorial, 20/1/2010 (com adaptações).

Acerca do texto acima, das suas características e estruturas
linguísticas, julgue os itens de 6 a 11.

6 Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir
“cerca de” (R.2) por acerca de.

7 O emprego do sinal de dois-pontos em “é palpável:” (R.5)
justifica-se porque o trecho subsequente a esse sinal apresenta
argumento comprobatório da afirmativa anterior.

8 Depreende-se das informações do texto que os lugares não
atendidos pela Pastoral da Criança apresentam média de
mortalidade infantil para crianças de até 1 ano maior que a dos
lugares em que a Pastoral atua.

9 O emprego de vírgula após “higiene” (R.14) justifica-se porque
isola elemento adverbial deslocado.

10 O trecho “que se tornou uma solução simples e emblemática
contra a desnutrição” (R.16-17) está precedido por vírgula
porque se trata de um trecho com função restritiva.

11 Esse texto é predominantemente narrativo.

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) presta1

atendimento universal e gratuito a 160 milhões de brasileiros
que não têm planos de saúde privados. Com o fim dos antigos
institutos de previdência, as críticas ao SUS são corriqueiras.4

É que a demanda é maior do que a oferta, por causa da
concentração dos serviços nas capitais e cidades-polos país
afora.7

O SUS foi criado com a finalidade de alterar a
situação de desigualdade na assistência à saúde da população,
tornando obrigatório o atendimento público gratuito a qualquer10

brasileiro. Do sistema fazem parte os centros e postos de saúde,
hospitais, incluindo os universitários, além de laboratórios,
hemocentros, bancos de sangue, fundações e órgãos de13

pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital
Brazil. 

O SUS tornou-se, pois, uma enorme estrutura,16

atendendo também a 5 milhões de trabalhadores rurais. Esse
colossal inchaço trouxe dificuldades no que se refere a gestão
e aplicação de recursos. Contudo, tem dado conta,19

razoavelmente, do recado. 

Estado de Minas, Editorial, 11/1/2010 (com adaptações).

A respeito do texto acima e das suas estruturas linguísticas, julgue
os itens que se seguem.

12 No trecho “a 160 milhões de brasileiros” (R.2), a preposição
“a” é exigida devido à regência de “atendimento” (R.2). 

13 A palavra “corriqueiras” (R.4) está sendo empregada, no texto,
com o sentido de violentas, arrasadoras.

14 O emprego de acento grave indicativo de crase em “à saúde”
(R.9) justifica-se pela regência de “desigualdade” (R.9), que
exige preposição, e pela presença de artigo definido feminino.

15 As palavras “Único” (R.1), “críticas” (R.4) e “público” (R.10)
recebem acento gráfico porque têm sílaba tônica na
antepenúltima sílaba.

16 Depreende-se das informações do texto que o SUS não
consegue alterar minimamente a situação de desigualdade na
assistência à saúde da população.
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A disseminação do vírus H1N1, causador da gripe1

denominada Influenza A, ocorre, principalmente, por meio das
gotículas expelidas na tosse e nos espirros, do contato com as
mãos e os objetos manipulados pelos doentes e do contato com4

material gastrointestinal. O período de incubação vai de dois a
sete dias, mas a maioria dos pacientes pode espalhar o vírus
desde o primeiro dia de contaminação, antes mesmo do7

surgimento dos sintomas, e até aproximadamente sete dias após
seu desaparecimento. Adverte-se, pois, que as precauções com
secreções respiratórias são de importância decisiva, motivo10

pelo qual são recomendados cuidados especiais com a higiene
e o isolamento domiciliar ou hospitalar, segundo a gravidade
de cada caso.13

Diário do Nordeste (CE), Editorial, 11/1/2010.

Acerca do texto acima e dos seus aspectos linguísticos, julgue os
itens a seguir.

17 Depreende-se das informações do texto que, assim que
desaparecem os sintomas, não há mais possibilidade de que o
paciente contagie outra pessoa com o vírus H1N1.

18 Esse texto é predominantemente dissertativo.

19 A substituição de “pelo qual” (R.11), pelo termo por que

mantém a correção gramatical do período.

20 Mantém-se a correção gramatical do período substituindo-se
“pois” (R.9) por por conseguinte ou portanto.

Em relação à participação da comunidade na gestão do SUS, julgue
os itens a seguir.

21 O SUS deve contar, em cada esfera de governo, com as
seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e
Conselho de Saúde.

22 O Conselho de Saúde, órgão colegiado consultivo, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, exceto nos aspectos
econômicos e financeiros.

23 A Conferência de Saúde deve ser realizada a cada quatro anos,
para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao SUS.

24 Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico é competência do SUS.

25 Cabe ao SUS planejar, regulamentar, executar e fiscalizar a
política e as ações de saneamento básico.

Entende-se por saúde do trabalhador no SUS, por meio das ações
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, o conjunto de
atividades que se destina à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores e que visa à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho. A respeito da saúde do trabalhador no SUS,
julgue os itens a seguir.

26 No conjunto de atividades relacionado à saúde do trabalhador
no SUS, incluem-se a participação na normatização, a
fiscalização e o controle dos serviços de saúde do trabalhador
nas instituições e empresas, desde que sejam públicas.

27 A avaliação do impacto que as tecnologias provocam na saúde
é da abragência do que se entende por saúde do trabalhador no
SUS.

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em
torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de
saúde da população brasileira. Julgue os itens subsequentes quanto
às prioridades pactuadas.

28 O fortalecimento da média complexidade é uma prioridade
pactuada.

29 É uma prioridade pactuada o fortalecimento da capacidade de
resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na
dengue, na hanseníase, na tuberculose.

30 A redução de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e
AIDS é uma das prioridades pactuadas.

O Pacto de Gestão do SUS valoriza as relações solidárias entre
gestores, definindo diretrizes e responsabilidades e contribuindo
para o fortalecimento da gestão. Quanto às diretrizes para a gestão
do SUS, julgue os itens a seguir.

31 Municipalização e hierarquização são diretrizes para a gestão
do SUS.

32 Entre as diretrizes para a gestão do SUS, incluem-se a
programação pactuada integrada (PPI) e a gestão do trabalho
e educação na saúde.

Considerando o Código de Ética do Servidor Público, julgue os
itens a seguir.

33 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos
princípios morais são primados maiores que devem nortear o
servidor público, seja no exercício do cargo ou função, seja
fora dele.

34 A função pública deve ser tida como exercício profissional;
portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público.

35 Toda pessoa tem direito à verdade. No entanto, o servidor pode
omiti-la para atender aos interesses da administração pública.

A Política Nacional de Atenção Oncológica deve ser organizada de
forma articulada com o Ministério da Saúde e com as secretarias de
saúde dos estados e dos municípios. A respeito da Política Nacional
de Atenção Oncológica, julgue os itens a seguir.

36 A Política Nacional de Atenção Oncológica permite qualificar
a assistência e promover a educação permanente dos
profissionais de saúde envolvidos com a implantação e a
implementação dessa política, em acordo com os princípios da
integralidade e da humanização.

37 A Política Nacional de Atenção Oncológica permite
desenvolver estratégias coerentes com a Política Nacional de
Alta Complexidade, voltadas para a identificação dos
determinantes e condicionantes das principais neoplasias
malignas e orientadas para o desenvolvimento de ações
intersetoriais de responsabilidade pública e da sociedade civil
que promovam a qualidade de vida e saúde.

38 Constituir redes municipais de atenção oncológica,
formalizadas nos planos municipais de saúde, organizadas em
níveis hierarquizados, com estabelecimento de fluxos de
referência e contra-referência, garantindo acesso e atendimento
integral, é função da Política Nacional de Atenção Oncológica.

39 Definir critérios técnicos adequados para o funcionamento e a
avaliação dos serviços públicos e privados que atuam nos
diversos níveis da atenção oncológica é preocupação da
Política Nacional de Atenção Oncológica.

Julgue o próximo item, relativo à Rede Câncer.

40 A Rede Câncer é uma ferramenta de integração dos diversos
atores — seja da iniciativa pública, seja da privada — para o
controle do câncer.




