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Língua Portuguesa
Fumantes ganham menos e ficam mais tempo
desempregados

1) Sobre o gênero textual apresentado, assinale a
alternativa CORRETA:
a) É um texto argumentativo, pois há presença da
opinião do autor em diversos trechos do texto.
b) É um texto dissertativo, por apresentar apenas
opiniões de pessoas relacionadas ao assunto.
c) É um texto informativo, porque além de
apresentar
informações,
traz marcas
de
impessoalidade
d) É um texto técnico, porque apresenta
objetividade sobre a pesquisa e não traz marcas
de argumentação autoral.
e) Nenhuma das alternativas.

Segundo estudo, para quem fuma é 30% mais difícil
arranjar emprego

Quem veio primeiro: o desemprego ou o
cigarro? Vários estudos nos Estados Unidos e na
Europa mostram que há mais fumantes entre os
desempregados do que entre as pessoas que
trabalham. Eles só não sabem dizer se o cigarro é
a causa do desemprego ou se não trabalhar leva
as pessoas a fumarem mais.
Mas uma coisa está ficando mais clara:
quem fuma e está procurando emprego tem mais
dificuldade de se recolocar do que quem passa
longe do cigarro. Foi o que descobriram
pesquisadores da Universidade Stanford, que
acompanharam fumantes e não fumantes que
procuravam emprego durante um ano.
Depois de acompanhar 217 pessoas que
perderam o emprego, os pesquisadores chegaram
à conclusão de que quem não fuma tem uma
chance 30% maior de conseguir um novo trabalho
do que os fumantes. Depois, eles consideraram
outros fatores que também afetam na
empregabilidade, como gênero, antecedentes
criminais e moradia estável. Mesmo descontando
esses fatores, o uso do cigarro ainda tornava 24%
mais difícil arranjar um novo emprego.
Os fumantes não só ficam mais tempo
desempregados, como ganham menos. Quem
fumava e voltou a trabalhar ganha em média 5
dólares a menos por cada hora trabalhada do que
seus colegas não fumantes - em um ano, são
mais de 8 mil dólares de prejuízo.
É possível que a dificuldade dos fumantes
no mercado de trabalho seja explicada em parte
pelo alto custo que eles podem representar para
os empregadores. O hábito de fumar é associado
a maiores gastos com saúde, improdutividade e
absenteísmo (aquela saidinha para fumar durante
o horário de trabalho). Mas é bem provável que
ela reflita também um crescimento na intolerância
com esse hábito.
As histórias contadas por quem fuma
durante o estudo também mostram que o mercado
não emprega os fumantes, mas também não está
muito disposto a ajudar. Quase metade dos
voluntários disseram que já foram encorajados a
fumar por um chefe. 35% relatam que já foram
criticados por um chefe por fumar e 8,4% já foram
demitidos por esse motivo, enquanto que só em
6,9% dos casos eles foram apoiados e
estimulados no ambiente de trabalho para
largarem o cigarro.

2) Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos
empregos de: por que, porque, por quê e porquê.
a) Não fui ao cinema ontem porque estava doente.
b) Por que você não fez o almoço?
c) Nem imagino o porque de toda essa festa!
d) Quer ir mais tarde por quê?
e) Nenhuma das alternativas.
3) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
encontro consonantal:
a) Prato.
b) Chave.
c) Atleta.
d) Treino.
e) Nenhuma das alternativas.
4) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego da crase:
a) Hoje acordei às sete horas da manhã.
b) Maria informou o ocorrido à senhora do quinto
andar.
c) Quero agradecer àqueles que me socorreram.
d) Fumar é prejudicial à saúde.
e) Nenhuma das alternativas.
5) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente:
a) Ferrujem, massageador, monge.
b) Algema, tijela, enferrujar.
c) Coragem, manjeiricão, relógio.
d) Canjica, gengiva, laranjeira.
e) Nenhuma das alternativas.
6) Observe as seguintes frases:
I – Agora é a hora da verdade, senhoras e
senhores!
II – Vento, chuva, lama, nada o impedia de ir
embora.
III – Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor
de cabeça.
IV – A saudade – angústia de quem vive – não
nos abandona jamais.

LEONARDI, Ana Carolina. Fumantes ganham menos
e ficam mais tempo desempregados. Disponível em:
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V – A ordem, meus queridos, é extremamente
necessária.

b) I, II e IV.
c) II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas.

Sobre os termos acessórios da oração, assinale a
alternativa que apresenta, respectivamente, as
funções sintáticas dos termos destacados:

9) No que se refere ao controle de Entradas e
Saídas de dispositivos, para o controle é utilizado
às técnicas de Interrupções e o Pooling. Diante
das técnicas mencionadas, assinale a alternativa
CORRETA:
a) A Interrupção é um mecanismo utilizado pela
maioria dos processadores, realiza o tratamento
de um evento assíncrono que os dispositivos de
E/S geram.
b) O polling tem vantagens, o que torna a técnica
preferida sobre o uso de Interrupções.
c) Entre as vantagens do polling aparece o fato de
que ele não consome recursos de processamento,
especialmente quando não há solicitações de E/S
esperando.
d) Quando a técnica do polling foi inventada, esta
substituiu a técnica de interrupções.
e) Nenhuma das alternativas.

a) Vocativo, aposto, aposto, aposto, vocativo.
b) Vocativo, aposto, aposto, vocativo, vocativo.
c) Aposto, vocativo, vocativo, aposto, aposto.
d) Vocativo, vocativo, aposto, aposto, aposto.
e) Nenhuma das alternativas.
7) Analise a veracidade das seguintes proposições
de acordo com as características e o
funcionamento da classe de palavras verbo,
atribuindo V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas:
( ) A escolha do modo verbal não interfere na
posição que o interlocutor adota com relação a um
enunciado.
( ) O modo indicativo expressa uma certeza, um
fato ou uma realidade dados como certos.
( ) A intencionalidade discursiva pode ser
expressa apenas por meio dos tempos verbais.
( ) Os três modos verbais se subdividem nos
tempos: presente, passado e futuro.

10) Sobre Microsoft Office, em específico o Office
Excel, analise as alternativas abaixo e após
selecione a CORRETA:
a) =SOMA(“20”) Esta fórmula apresenta erro.
b) =SOMA(1;3) Esta fórmula apresenta resultado
3.
c) =SOMA(B4:B6;10) Esta fórmula realiza a
adição dos valores nas células B4, B5 e B6 e
soma com o valor 10.
d) =CONT.SE(A10:A20;”OK”) Esta fórmula verifica
se nas células A10 e A20 contém a palavra “OK”,
se tiver, apresenta a quantidade da palavra “OK”,
exemplo: Se tiver “OK” na célula A10 e não conter
na célula A20 apresenta resultado “1”, ou seja,
somente uma vez a palavra “OK” está presente.
Se não conter em nenhuma das células,
apresenta resultado “0”.
e) Nenhuma das alternativas

Assinale a alternativa que apresenta a respectiva
sequência:
a) F, V, V, V.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, F.
d) V, F, F, V.
e) Nenhuma das alternativas.
Informática
8) O ciclo de processamento de instruções é um
procedimento realizado constantemente pelos
processadores, no entanto a forma de trabalho do
ciclo é significante para entender a ação da
Unidade
Central
de
Processamento
do
processador. Diante deste conceito, analise as
afirmativas considerando a forma de como ocorre
o procedimento:
I - A unidade de controle localiza a
informação/instrução e insere no registrador.
II - A unidade lógica e aritmética (ULA) realiza os
procedimentos e para isso é necessário que a
unidade de controle localize a informação e realize
a transferência.
III - A unidade lógica e aritmética (ULA) tem a
função de localizar as informações, no entanto a
unidade de controle não tem esta função.
IV - Os registradores têm a responsabilidade de
localizar as informações, no entanto a unidade de
controle não tem esta função.

Atualidades
11) A expressão “cultura do estupro” viralizou
nos últimos meses, a reboque da imensa
repercussão do caso de estupro coletivo de uma
menina de 16 anos no Rio de Janeiro. Sobre essa
expressão, assinale o que for CORRETO:
a) Cultura do estupro, segundo a ONU Mulheres,
é "o termo usado para abordar as maneiras em
que a sociedade culpa as vítimas de assédio
sexual e normaliza o comportamento sexual
violento dos homens”.
b) Quando, em uma sociedade, a violência sexual
é normatizada por meio da culpabilização da
vítima, isso significa que existe uma cultura do
estupro.
c) A cultura do estupro se estabelece a partir do
momento em que a moral da mulher não tem

Está CORRETO o que se afirmar em:
a) Apenas em I.
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nenhuma relação com o comportamento agressivo
e abusivo de um homem.
d) A cultura do estupro é justamente a não
aceitação e a deficiente proliferação do
comportamento machista, sexista e misógino. Os
homens precisam responder por seus atos
violentos (sexuais ou não) e cabe, não só o
homem, mas também a mulher o bom
comportamento (o "se dar ao respeito") como
forma de proteção.
e) Nenhuma das alternativas

b) A operação entre Bradesco e HSBC Brasil foi
anunciada em agosto do ano passado por 15,2
bilhões de dólares.
c) O relator do caso no Cade, conselheiro João
Paulo de Resende, explicou ter excluído a
restrição no Acordo em Controle de Concentração
(ACC) para fazer frente ao impacto da operação
no grau de concentração do setor bancário.
d) Uma das principais preocupações do Cade foi
garantir que os clientes do HSBC, em cerca de
100 mercados mais sensíveis do ponto de vista
concorrencial, tenham mais facilidade para
eventualmente migrar de banco, caso não queiram
seguir com o Bradesco.
e) Nenhuma das alternativas.

12) O Google encerrou o Orkut em setembro de
2014, para a tristeza de muitos de seus usuários.
A rede social era uma das mais usadas no país e
fez história com suas comunidades e discussões
que marcaram a evolução da cultura da Internet
brasileira.

14) Cientistas desenvolveram um exame de
sangue que pode prever se pessoas com
depressão irão reagir ou não a antidepressivos
comuns, uma descoberta que pode dar início a
uma nova era de tratamentos personalizados.

Disponível em:
<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/06/falt
a-pouco-para-google-apagar-os-historicos-do-orkutbaixe-suas-fotos.html>
Acesso: 08 jun de 2016.

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnoticias/reuters/2016/06/08/estudo-com-novos-examesde-sangue-aponta-para-tratamento-de-depressaopersonalizado.htm>
Acesso em: 08 jun de 2016.

De acordo com essa notícia, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Ao fechar a plataforma, a gigante de buscas
bloqueou todas as informações do perfil para os
usuários,
além
do histórico
público
das
comunidades.
b) Os dados dos usuários do Orkut só podem ser
baixados por até um ano, prazo que se encerra
em dezembro de 2016. Para isso, o usuário deve
acessar o Google Takeout.
c) Os dados disponíveis do Orkut (como as fotos
do seu perfil) podem ser recuperados através do
Google Takeout, uma ferramenta que permite
baixar com facilidade todos os dados de sua conta
do Google.
d) O Orkut foi a segunda rede social a ter sucesso
no Brasil, a primeira foi o MSN. O Orkut foi mais
popular
nos
EUA.
Foi
criado
pelo
engenheiro Orkut Büyükkökten, do Google, em
2004, e ficou no ar durante 10 anos.
e) Nenhuma das alternativas.

Sobre essa inovação científica, é CORRETO
afirmar:
a) Os pesquisadores disseram que, orientados por
este exame, os médicos já são capazes de
encaminhar
pacientes
depressivos
para
tratamentos precoces com uso mais adequado de
antidepressivos, possivelmente incluindo duas
medicações, antes que eles piorem.
b) A partir desse exame os médicos são capazes
de estabelecer se alguém vai reagir bem ou não a
um antidepressivo, ou se o paciente pode precisar
de um plano de tratamento mais agressivo desde
o início.
c) No estudo, publicado em 07/06/2016, na
publicação científica International Journal of
Neuropsychopharmacology, a equipe de Cattaneo
se concentrou em dois marcadores biológicos que
medem a inflamação sanguínea.
d) Estudos anteriores nunca haviam ligado níveis
altos de inflamação a uma reação ruim a
antidepressivos.
e) Nenhuma das alternativas.

13) O Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) aprovou em 08/06/2016, por
unanimidade, a compra do HSBC Brasil pelo
Bradesco, mediante condições acordadas.

15) ____________ alcançou o topo da lista
da Revista Forbes dos atletas mais bem pagos do
mundo em 2016. Ele desbancou o reinado de
Floyd Mayweather e chegou a 88 milhões de
dólares (aproximadamente R$ 300 milhões de
reais) entre salário e contratos de publicidade no
ano. Estamos falando de:
a) Lionel Messi.
b) Cristiano Ronaldo.
c) Zlatan Ibrahimovic.
d) Neymar Jr.

Disponível em:
<http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/06/08/
cade-aprova-com-condicoes-a-compra-do-hsbc-brasilpelo-bradesco.htm>
Acesso em: 08 jun de 2016.

Sobre tal compra, é CORRETO afirmar:
a) Uma das condições impostas pelo Cade foi a
restrição para o Bradesco comprar outras
instituições financeiras no país nos próximos 30
anos.
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e) Nenhuma das alternativas.

referenciados para os serviços de maior
complexidade tecnológica. Esta definição está
intimamente relacionada à quais princípios que
regem a organização do SUS:
a) Complementariedade do setor privado.
b) Resolubilidade e Descentralização.
c) Hierarquização e Regionalização.
d) Participação dos cidadãos e Resolubilidade.
e) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
16) Sobre a lei nº8080/90 – Lei Orgânica da
Saúde, assinale a alternativa CORRETA:
a) A vigilância sanitária e epidemiológica não
estão incluídas no campo de atuação do sistema
único de saúde.
b) Entende-se por saúde do trabalhador, para
fins desta lei, um conjunto de atividades que se
destina através de ações de promoção da saúde
dos trabalhadores, exclusivamente a prevenção
de riscos e agravos advindos das condições de
trabalho e não a sua reabilitação.
c) As ações e serviços de saúde, executados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja
diretamente
ou
mediante
participação
complementar da iniciativa privada, serão
organizados
de forma
regionalizada
e
hierarquizada em níveis de complexidade
decrescente.
d) Os municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
e) Nenhuma das alternativas.

19) Paciente com lesão neurológica no nível da
5ª vértebra cervical, apresenta fraqueza muscular
e limitação do movimento de membros
superiores e movimentos de punho e mão
impossibilitando-o de segurar qualquer objeto.
Sobre o tratamento reabilitador da terapia
ocupacional buscando alcançar recuperação
funcional na tarefa de alimentação, assinale a
alternativa CORRETA:
a) O tratamento deve ser baseado no treino sem
qualquer facilitação e com talheres sem
adaptação funcional.
b) O tratamento deve utilizar métodos adaptados e
uso de órteses.
c) O tratamento deve propiciar o mais alto nível
de independência dentro do potencial do
paciente com o maior gasto energético para a
execução da tarefa.
d) O tratamento deve ocorrer no consultório do
terapeuta ocupacional sem a influência dos
familiares ou de aspectos arquitetônicos e físicos
relacionados ao ambiente da casa do paciente.
e) Nenhuma das alternativas.

17) Sobre a conferência de saúde e o conselho
de saúde que são as instâncias colegiadas que
fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS),
assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.
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
Executivo
ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho
de Saúde.
c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.
d) O Conselho de Saúde atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.
e) Nenhuma das alternativas.

20) São consideradas metodologias distintas que
oferecem
possibilidades
ao
terapeuta
ocupacional de utilizar-se do brincar sob
diferentes
perspectivas,
combinando
sua
utilização de forma dirigida, como um recurso
terapêutico, e sua utilização de forma livre, como
objetivo final de terapia:
a) A terapia de integração sensorial e o método
neuroevolutivo Bobath.
b) A terapia de aprendizagem cinestésica e o
método dos jogos com bolas.
c) O método de aprendizagem recreacional e a
terapia com jogos dinâmicos.
d) A terapia de aprendizagem cinestésica e o
método de aprendizagem recreacional.
e) Nenhuma das alternativas.
21) A grande maioria das lesões do plexo
braquial na população adulta resulta de
acidentes de trânsito, particularmente os
acidentes de motocicletas em alta velocidade.
Essas lesões podem causar variados graus de
paralisias e alterações sensitivas, podendo afetar
todo o membro superior (braço, cotovelo, punho,
mão e dedos). A perda da função no membro
lesado ocorre de forma repentina causando
grande dificuldade de adaptação do paciente à

18) O acesso da população à rede deve se dar
através dos serviços de nível primário de atenção
que devem estar qualificados para atender e
resolver os principais problemas que demandam
os serviços de saúde. Os demais, deverão ser
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sua nova condição física. No tratamento desses
pacientes, são intervenções que podem ser
realizadas pelo terapeuta ocupacional, EXCETO:
a) A prescrição e a fabricação da órtese de acordo
com as necessidades do paciente.
b) Avaliação do nível de comprometimento do
paciente na execução de atividades simples e
complexas realizadas no dia a dia.
c) A verificação e o treino da órtese voltados para
atividades rotineiras simples e complexas.
d) Prescrever órteses com objetivo de posicionar
o membro superior e prescrever analgésicos
para aliviar a dor, oferecendo funcionalidade ao
membro lesado.
e) Nenhuma das alternativas.

a) Durante a avaliação, o terapeuta ocupacional
avalia o paciente, buscando identificar, entre
outros fatores, alterações nas suas funções
práticas, sua formação pessoal, familiar e social.
b) As atividades do profissional estendem-se por
diversos campos como hospitais, consultórios,
creches e escolas.
c) O terapeuta ocupacional pode atuar através de
atividades psico-ocupacionais em sistemas
prisionais.
d) O terapeuta ocupacional atua em campos
gerais da saúde, educação e assistência social
incluindo equipes que oferecem assistência em:
saúde do idoso; saúde do trabalhador; saúde
materno-infantil, exceto saúde mental.
e) Nenhuma das alternativas.

22) O terapeuta ocupacional é um profissional que
possui conhecimentos nas áreas da saúde e
sociais. Sua perspectiva terapêutica é constituída
de um paradigma holístico e multidisciplinar onde
o ser humano é visto como ser biopsicossocial.
Sobre os níveis de atenção a saúde que o
terapeuta ocupacional pode atuar, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Atua somente nos níveis de média e alta
complexidade no tratamento de afecções já
estabelecidas.
b) Atua através de procedimentos cognitivo-físicos
somente na atenção básica.
c) Na atenção básica, média complexidade e alta
complexidade.
d) Atua na atenção primária somente através de
projetos sociais.
e) Nenhuma das alternativas.

25) É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde
(SUS), garantindo-lhe o acesso universal e
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços, para a prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde, incluindo a
atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos. (Estatuto do idoso,
Capitulo IV, artigo 15º). De acordo com o estatuto
do idoso, a prevenção e a manutenção da saúde
do idoso serão efetivadas por meio de:
a) Reabilitação orientada pela geriatria e
gerontologia, para redução das sequelas
decorrentes do agravo da saúde.
b) Prevê o transporte e a internação para os
idosos que dele necessitarem e esteja
impossibilitada de se locomover, mas não prevê
atendimento domiciliar.
c) Cadastramento da população idosa em base
territorial.
d) Unidades geriátricas de referência, com
pessoal especializado nas áreas de geriatria e
gerontologia social;
e) Nenhuma das alternativas.

23) O terapeuta ocupacional tem como
competência
proporcionar
melhora
do
desempenho funcional de seus pacientes através
de vivências e treinos das atividades básicas de
vida diária (ABVD) e atividades instrumentais de
vida diária (AIVD) promovendo independência
com segurança. São consideradas atividades
básicas de vida diária (ABVD):
a) Banho, vestuário e alimentação.
b) Alimentação, gestão financeira e utilizar o
transporte coletivo.
c) Realizar tarefas domésticas, cuidados com a
saúde e higiene íntima.
d) Cuidado com terceiros, vestuário e cuidados
com a saúde.
e) Nenhuma das alternativas.

26) Os núcleos de apoio à saúde da família
(NASF)
configuram-se
como
equipes
multiprofissionais que atuam de forma integrada
com as equipes de Saúde da Família (eSF), as
equipes de atenção básica para populações
específicas (consultórios na rua, equipes
ribeirinhas e fluviais) e com o Programa
Academia da Saúde. Sobre os profissionais que
poderão compor os NASF, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Médico homeopata, médico psiquiatra e
terapeuta ocupacional.
b) Médico veterinário, profissional com formação
em arte e educação.
c) Somente médicos, enfermeiros e agentes de
saúde regulamentados.
d) Fisioterapeuta, fonoaudiólogo e profissional de
saúde sanitarista.
e) Nenhuma das alternativas.

24) O terapeuta ocupacional avalia seu paciente
para a obtenção do projeto terapêutico indicado;
que deverá, resolutivamente, favorecer o
desenvolvimento e/ou aprimoramento
das
capacidades psico-ocupacionais remanescentes
e a melhoria do seu estado psicológico, social,
laborativo e de lazer. De acordo os princípios
básicos de atuação da terapia ocupacional,
assinale a alternativa INCORRETA:
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27) Os centros de atenção psicossocial (CAPS) é
constituído por equipe multiprofissional que atua
sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento
às pessoas com transtornos mentais graves e
persistentes e às pessoas com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, em sua área territorial, em regime de
tratamento intensivo, semi-intensivo, e não
intensivo. Sobre a organização das diferentes
modalidades do CAPS, assinale a alternativa
CORRETA:
a) O CAPSi atende crianças e adolescentes com
transtornos mentais graves e persistentes e os
que fazem uso de crack, álcool e outras drogas.
b) O CAPS II atende adultos ou crianças e
adolescentes, considerando as normativas do
Estatuto da Criança e do Adolescente, com
necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas.
c) O CAPS AD atende pessoas com transtornos
mentais graves e persistentes, podendo também
atender pessoas com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas.
d) O CAPS I: atende pessoas com transtornos
mentais graves e persistentes. Proporciona
serviços
de
atenção
contínua,
com
funcionamento vinte e quatro horas, incluindo
feriados e finais de semana.
e) Nenhuma das alternativas.

tireoide.
c) Fortalecimento da capacidade de respostas às
doenças emergentes e endemias.
d) Saúde do idoso.
e) Nenhuma das alternativas.
30) De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a criança e o adolescente
gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios,
todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade. Com relação ao direito
à vida e à saúde, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Incumbe ao poder privado fornecer:
medicamentos, órteses, próteses e outras
tecnologias assistivas relativas ao tratamento,
habilitação ou reabilitação para crianças e
adolescentes, de acordo com as linhas de
cuidado voltadas às suas necessidades
específicas.
b) Os estabelecimentos de atendimento à saúde,
inclusive as unidades neonatais, de terapia
intensiva e de cuidados intermediários, deverão
proporcionar condições para a permanência em
tempo parcial (2 horas por dia) de um dos pais
ou responsável, nos casos de internação de
criança ou adolescente.
c) A criança e o adolescente com deficiência
serão atendidos, sem discriminação ou
segregação, em suas necessidades gerais de
saúde e específicas de habilitação e reabilitação.
d) As gestantes ou mães que manifestem
interesse em entregar seus filhos para adoção
serão obrigatoriamente encaminhadas, sem
constrangimento, à Justiça da Infância e da
Juventude.
e) Nenhuma das alternativas.

28) A Lei Maria da Penha cria mecanismos para
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar
contra a mulher e estabelece medidas de
assistência e proteção às mulheres em situação
de violência doméstica e familiar. A lei prevê
ainda a criação de equipe de atendimento
multidisciplinar, a ser integrada:
a) Somente por profissionais especializados nas
áreas jurídica e de saúde.
b) Somente por profissionais especializados nas
áreas da saúde.
c) Somente por profissionais especializados na
área jurídica.
d) Somente por profissionais especializados nas
áreas psicossocial, jurídica e de saúde.
e) Nenhuma das alternativas.
29) O Pacto pela Saúde implica no exercício
simultâneo
de
definição
de
prioridades
articuladas e integradas nos três componentes:
Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006, p. 03).
O Pacto pela Vida está constituído por um
conjunto de compromissos sanitários, expressos
em objetivos de processos e resultados e
derivados da análise da situação de saúde do
País e das prioridades definidas pelos governos
federal, estaduais e municipais. São prioridades
do Pacto pela Vida, EXCETO:
a) Redução da Mortalidade infantil e materna.
b) Controle Câncer de colo de útero e câncer da
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