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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Chamava-se Geraldo Mori o fotógrafo que trabalharia 

comigo numa reportagem a ser feita em Recife, sobre os 
meninos de rua, em 1967, no tempo em que trabalhava 
para a revista Realidade. A redação dessa revista era 
para mim assim como é o harém para o sultão: amava 
todos os meus companheiros, e talvez a grande qualidade 
da revista, além do talento dos jornalistas que a 
produziam, era garantida por esse amor que nos unia. 

Gostava e admirava muito a pessoa e as fotos do 
Mori, mas era a primeira vez que íamos trabalhar juntos. 
E foi uma experiência fantástica, tanto a luta para 
conseguir e suportar a convivência íntima com marginais, 
ladrões, drogados, traficantes e assassinos de 8 a 12 
anos de idade, quanto curtir e viajar na convivência 
íntima com um ser humano muito especial e único, com 
quem vivi alguns dos mais belos e dos mais ______ 
momentos de minha vida. 

A experiência estava sendo muito dura e difícil para 
a minha sensibilidade _______ e desprotegida em se 
tratando de crianças. Entre outros lances de muita 
emoção ao conviver de modo cúmplice com a miséria 
infligida ao ser humano ainda criança, e de muito risco 
por participar de sua vida marginal, repleta de conflitos 
com bandidos de todo tipo e, como, para poder realizar 
a reportagem, tornei-me parceiro e amigo desses 
meninos, sofria com eles também a ______ policial. 
Para poder permanecer aceito pelo grupo, tive de 
ajudá-los num assalto a uma padaria (comeram todos 
os doces preparados para um casamento), bem como 
fui obrigado a assistir, impassível, a um espancamento 
de um garoto que traiu o bando. O menino de 12 anos 
veio a falecer no dia seguinte num hospital, mas sem 
denunciar seus assassinos. 

Um dia passei mal, com fortes dores no peito. No 
Grande Hotel, bem no centro de Recife, onde há 
intenso movimento de pessoas e carros, Mori tentava, 
pelo telefone, conseguir um médico para me atender. 
Ele estava muito aflito, pois me via piorar a cada 
instante, esticado na cama, muito pálido, com dores 
fortíssimas no peito e no braço, que eu, como médico, 
já diagnosticara: infarto no miocárdio. A certa altura 
desmaiei. 

Acordo, chacoalhando muito, sendo carregado nos 
braços de Mori através do saguão principal do hotel, 
em direção à porta da rua. Perguntei, com o resto da 
voz que ainda tinha: 

– O que foi, Mori? 
– Você está morrendo. 
– Por que você me carrega? 
– Não consegui nenhum médico. Jornalista não 

morre na cama. Vou te deitar no meio da rua, pra você 
morrer lá, desgraçado! 

 
Adaptado de: FREIRE, R. Ame e dê vexame. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1990, p. 149-151. 

 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 16, 19 e 26 do texto. 

 
(A) trágicos – ezaltada – repressão 

(B) trájicos – esaltada – repreção 
(C) trágicos – exaltada – repressão 

(D) trájicos – esaltada – represão 

(E) trágicos – exaltada – repreção 
 

02. Considere as seguintes afirmações sobre algumas das 
ideias expressas no texto. 

 
I - Para o autor, era difícil acompanhar o dia a dia dos 

meninos de rua, objeto de sua reportagem, espe-
cialmente por conta de seus problemas cardíacos. 

II - Os meninos de rua viviam na miséria, e a violência 
urbana fazia parte de suas vidas. 

III - Os governos são fundamentais para tirar grupos de 
meninos de rua da condição de miséria, mas 
falham em fazer isso por problemas de corrupção. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas I e III.  
(E) Apenas II e III. 
 

03. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 
seguir. 

 
(  ) O sujeito do verbo trabalhava (l. 03) é oculto 

(“eu”). 

(  ) O sujeito do verbo via (l. 38) é oculto (“eu”). 
(  ) O sujeito do verbo foi (l. 47) é Mori (l. 47). 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – F – F. 
(B) V – F – V. 
(C) F – V – V. 
(D) V – V – F. 
(E) F – V – F. 
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04. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - O pronome nos (l. 08) faz referência ao autor do 
texto e a Geraldo Mori. 

II - O pronome los (l. 28) faz referência ao grupo de 
meninos descrito pelo autor. 

III - O pronome Ele (l. 38) faz referência ao médico 
para quem Mori telefonou. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas I e III.  
(E) Apenas II e III. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das 
palavras sultão (l. 05), infligida (l. 22) e impassível 
(l. 30), tais como foram empregadas no texto. 

 
(A) rei – poupada – impossível 
(B) eunuco – exposta – cúmplice 
(C) criado – causada – insensível 
(D) jornalista – dirigida – lado a lado 
(E) príncipe – imposta – indiferente 

 

06. Na última fala do texto, o autor retrata a fala de Mori 
com frases curtas, sem conjunções ou conectores que 
as liguem. Assinale a alternativa que traz uma versão 
da última fala em apenas uma frase, sem que seu 
sentido seja significativamente alterado. 

 
(A) Não consegui nenhum médico, e jornalista não 

morre na cama, porque vou te deitar no meio da 
rua, pra você morrer lá, desgraçado! 

(B) Não consegui nenhum médico; por isso, jornalista 
não morre na cama, e vou te deitar no meio da 
rua, pra você morrer lá, desgraçado! 

(C) Não consegui nenhum médico; porém, jornalista 
não morre na cama, pois vou te deitar no meio da 
rua, pra você morrer lá, desgraçado! 

(D) Não consegui nenhum médico, mas jornalista não 
morre na cama; por isso, vou te deitar no meio da 
rua, pra você morrer lá, desgraçado!  

(E) Não consegui nenhum médico, pois jornalista não 
morre na cama; contudo, vou te deitar no meio da 
rua, pra você morrer lá, desgraçado! 

 

07. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que 
NÃO é formada pelo mesmo prefixo da palavra 
desprotegida (l. 19). 

 
(A) desfavorável 
(B) desabrigado 
(C) desmerecer 
(D) descabido 
(E) desastrado 

08. Assinale a alternativa que apresenta as palavras 
trabalharia (l. 01), convivência (l. 12) e fortíssimas 
(l. 40) em sua separação silábica correta. 

 
(A) tra-bal-ha-ri-a \ con-vi-vên-cia \ for-tí-ssi-mas 
(B) tra-ba-lha-ria \ con-vi-vên-cia \ for-tís-simas 

(C) tra-bal-ha-ria \ con-vi-vên-ci-a \ for-tí-ssi-mas 

(D) tra-ba-lha-ri-a \ con-vi-vên-cia \ for-tís-si-mas 
(E) tra-ba-lha-ria \ con-vi-vên-cia \ for-tí-ssi-mas 

 

09. Assinale a alternativa que contém apenas palavras 
trissílabas. 

 
(A) pessoa (l. 09) – tratando (l. 20) – aceito (l. 27) 

(B) trabalhar (l. 10) – viajar (l. 14) – realizar (l. 24) 
(C) companheiros (l. 06) – muito (l. 18) – outros 

(l. 20) 

(D) jornalistas (l. 07) – humano (l. 22) – policial 
(l. 26) 

(E) amava (l. 05) – gostava (l. 09) – admirava (l. 09) 
 

10. Assinale a alternativa que contém apenas palavras 
proparoxítonas. 

 
(A) harém (l. 05) – além (l. 07) – através (l. 44) 

(B) fantástica (l. 11) – difícil (l. 18) – impassível 
(l. 30) 

(C) fotógrafo (l. 01) – íntima (l. 15) – médico (l. 37) 
(D) convivência (l. 12) – miséria (l. 21) – impassí-

vel (l. 30) 
(E) companheiros (l. 06) – espancamento (l. 30) – 

chacoalhando (l. 43) 
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11. Na figura a seguir, encontram-se quatro cartões nume-
rados com os algarismos 2, 3, 4 e 5. 

 

 
 

Utilizando todos os algarismos e sem repeti-los, uma 
pessoa formou o menor número que, ao ser dividido 
por dois, resulta um número inteiro e com resto zero. 
Qual é o número que essa pessoa formou? 

 
(A) 2345. 
(B) 2354. 
(C) 2534. 
(D) 3452. 
(E) 3542. 

 

12. Na equipe de higienização de um hospital, 
3

2
 das 

pessoas moram na cidade de Porto Alegre. As demais 
40 pessoas dessa equipe moram em outras cidades. 

 
Qual é o total de pessoas que fazem parte dessa equipe 
de higienização? 

 
(A) 60. 
(B) 80. 
(C) 90. 
(D) 100. 
(E) 120. 

 

13. Um reservatório com capacidade para armazenar 
15.000 litros de água destinada para higienização está 
cheio. Ao término da limpeza de um ambulatório de um 
hospital, restaram 6,5m3 de água nesse reservatório. 
Considerando essas informações, quantos litros de 
água foram utilizados nessa limpeza? 

 
(A) 0,85. 
(B) 8,5. 
(C) 85. 
(D) 850. 
(E) 8.500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FAURGS – HCPA – Edital 02/2017  PS 22 – PROFISSIONAL DE APOIO I (Higienização) 

 Pág. 6 

 

 

14. De acordo com informações de relatório do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o número total de 
internações no Hospital em 2015 foi de 34.161. Desse 
total, 30.480 são internações pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Portanto, o total de internações no HCPA 
que NÃO são do SUS é de 

 
(A) 3.321. 
(B) 3.681. 
(C) 3.721. 
(D) 4.231. 
(E) 4.321. 

 
 
 
 
 
 

15. Duas enfermarias, A e B, possuem juntas 46 leitos de 
hospital. A enfermaria B possui 8 leitos a mais do que 
a enfermaria A. As enfermarias A e B possuem, respecti-
vamente,  

 
(A) 19 e 27 leitos. 
(B) 20 e 26 leitos. 
(C) 21 e 25 leitos. 
(D) 26 e 20 leitos. 
(E) 27 e 19 leitos. 

 
 
 
 
 
 
 

16. Qual das atividades abaixo é atribuição do profissional 
de limpeza e desinfecção? 

 
(A) Fechamento de coletores de perfurocortantes em 

unidade cirúrgica. 
(B) Retirada de comadres e papagaios para realização 

de limpeza terminal do ambiente. 

(C) Realização do controle de pragas. 
(D) Recolhimento de sacos de resíduos. 

(E) Limpeza de frascos de aspiração. 
 

17. Qual das situações abaixo NÃO justifica o uso rotineiro 
de desinfetante em áreas assistenciais? 

 
(A) Limpeza de maçanetas. 
(B) Desinfecção de superfície com matéria orgânica. 

(C) Limpeza do piso. 

(D) Limpeza de leitos ocupados por pacientes com 
germes multirresistentes. 

(E) Limpeza de superfícies com grande número de 
toques. 

 

18. Considere as afirmações abaixo sobre a classificação 
das áreas em serviços de saúde. 

 
I - Enfermarias são exemplos de áreas semicríticas. 

II - As áreas podem ser classificadas de acordo com o 
grau de contato com as mãos. 

III - Farmácia e Serviço de Nutrição e Dietéticas são 
considerados áreas críticas, onde existe risco 
aumentado de transmissão de infecção. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

19. Segundo Rutala (2004), de acordo com o Manual da 
ANVISA, quais são os percentuais de redução de 
microrganismos em superfícies limpas e desinfetadas 
e em superfícies apenas limpas, respectivamente?  

 
(A) 80 e 20%. 
(B) 80 e 60%. 
(C) 99 e 80%. 
(D) 100 e 50%. 
(E) 100 e 99%. 

 

20. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as medidas utilizadas aos seus objetivos 
para diminuir a interferência do ambiente nas afecções 
da saúde. 

 
(1) Retirar vasos com flores e plantas dos quartos. 
(2) Realizar varredura úmida.  
(3) Instituir medidas de precaução. 
(4) Remover detritos orgânicos e sujidades. 

 
(  ) Prevenir a transmissão de infecções. 
(  ) Combater fonte de fungos. 
(  ) Evitar a formação ou piora de processos alérgicos. 
(  ) Evitar a presença de vetores. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 2 – 3 – 1 – 4. 
(C) 3 – 4 – 2 – 1. 
(D) 3 – 1 – 2 – 4. 
(E) 4 – 3 – 1 – 2. 
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21. Selecione a alternativa correta com relação às vantagens 
do uso de conjunto mop para higienização de pisos. 

 
(A) Possui uma ação mecânica reduzida, que não 

garante a qualidade da limpeza, se comparado 
com a ação das fibras abrasivas. 

(B) Altera a concentração de produtos saneantes da 
solução após o primeiro enxágue. 

(C) Elimina o contato manual do profissional durante a 
torção pela compressão no balde espremedor. 

(D) Mantém o piso úmido por mais tempo. 

(E) Requer contato manual dos profissionais na sua 
substituição. 

 

22. Considere as seguintes afirmações sobre o processo de 
limpeza concorrente em instituições hospitalares. 

 
I - Permite a detecção de materiais e equipamentos não 

funcionantes. 

II - A limpeza é realizada na unidade do paciente 
após alta hospitalar, transferência ou óbito. 

III - Estão incluídos na limpeza todas as superfícies 
horizontais, mobiliários e equipamentos, portas e 
maçanetas, parapeitos de janelas, piso e instalações 
sanitárias. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 

23. Assinale a alternativa correta no que se refere à ordem 
da técnica de desinfecção na presença de matéria 
orgânica. 

 
(A) Remover a matéria orgânica com papel toalha, rea-

lizar a limpeza ensaboando a superfície, secar a 
superfície e realizar o enxágue da superfície com 
água. 

(B) Remover a matéria orgânica com auxílio de rodo e 
pá, desprezar a matéria orgânica no expurgo ou 
acondicionar em saco plástico conforme Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS), enxaguar e secar a superfície. 

(C) Remover o excesso do pó, enxaguar a superfície e 
aplicar o desinfetante. 

(D) Aplicar o desinfetante, enxaguar a superfície com 
água, secar e remover a matéria orgânica. 

(E) Remover a matéria orgânica com papel absorvente 
ou pá, remover o excesso do pó com água, ensaboar 
a superfície com sabão ou detergente, enxaguar a 
superfície, secar cuidadosamente e aplicar desinfe-
tante apropriado. 

 

24. Considere as afirmações abaixo sobre as etapas do 
tratamento de piso e assinale-as com V (verdadeiro) 
ou F (falso). 

 
(  ) A ordem correta do tratamento de piso é prepara-

ção, acabamento e manutenção. 

(  ) O primeiro procedimento da etapa de preparação 
é o enxágue do removedor. 

(  ) A impermeabilização consiste no procedimento de 
aplicação da cera após a secagem do selador. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V. 
(B) V – F – F. 
(C) F – V – F. 
(D) F – V – V. 
(E) V – V – F. 
 

25. Assinale a alternativa correta no que se refere ao passo 
a passo para higiene das mãos com água e sabonete 
líquido. 

 
(A) Aplicar sabonete na palma da mão; lavar os punhos; 

entrelaçar os dedos e esfregar o dorso dos dedos; 
esfregar a palma da mão; ensaboar as palmas 
das mãos; abrir a torneira para molhar as mãos; 
e enxaguar e secar com papel toalha. 

(B) Abrir a torneira e molhar as mãos; aplicar sabonete 
líquido na palma da mão; lavar os punhos; entre-
laçar os dedos e esfregar o dorso dos dedos; 
esfregar a palma da mão; e enxaguar e secar com 
papel toalha. 

(C) Abrir a torneira e molhar as mãos; aplicar sabonete 
na palma da mão; ensaboar as palmas das mãos; 
esfregar a palma da mão direita contra o dorso da 
esquerda e vice-versa; entrelaçar os dedos e fric-
cionar os espaços interdigitais; esfregar o dorso 
dos dedos; esfregar polegar direito e vice-versa; 
friccionar as polpas digitais e unhas contra a palma 
da mão; esfregar os punhos; enxaguar as mãos, 
evitando o contato das mesmas com a torneira; 
secar as mãos com papel toalha. 

(D) Aplicar sabonete na palma das mãos; molhar as 
mãos; esfregar as palmas das mãos contra o dorso; 
esfregar os punhos, utilizando movimentos circu-
lares; secar as mãos com papel toalha descartável. 

(E) Abrir a torneira e lavar as mãos; aplicar sabonete; 
entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdi-
gitais; esfregar o polegar direito com o auxílio da 
mão esquerda, utilizando movimento circular, e 
vice-versa; ensaboar as palmas das mãos entre 
os dedos; enxaguar as mãos; secar com papel 
toalha e descartá-la. 
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26. Assinale a alternativa correta no que se refere às reco-
mendações para assegurar a higiene integral das mãos 
dos profissionais de saúde. 

 
(A) Manter as unhas curtas e limpas e evitar uso de 

esmaltes. 

(B) Usar esmaltes de cores claras e adornos. 

(C) Evitar o uso de esmaltes e não aplicar cremes. 
(D) Usar esmaltes de cores escuras e usar unhas 

postiças. 
(E) Usar anéis, pulseiras e unhas postiças. 
 

27. Assinale a alternativa que apresenta Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) de uso obrigatório pelos 
profissionais de higienização. 

 
(A) Luvas de procedimento, óculos e avental de pano. 

(B) Avental impermeável, luvas resistentes ao produto, 
óculos de proteção e respirador classe P2. 

(C) Avental de borracha, óculos e luvas de silicone. 
(D) Viseira plástica, avental, protetor auricular, botas 

de borracha. 

(E) Luvas de silicone, óculos plásticos, botas de borracha 
e avental de pano. 

 

28. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao 
acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde. 

 
I - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados 

em recipientes rígidos e estanques, com tampa 
rosqueada e vedante. 

II - Os recipientes de acondicionamento existentes nas 
salas de cirurgia e de parto necessitam de tampa 
para vedação. 

III - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em 
saco constituído de material resistente a ruptura e 
vazamento. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Com relação ao armazenamento temporário dos resí-
duos de serviços de saúde, é INCORRETO afirmar que 

 
(A) a sala de armazenamento deve ter pisos e paredes 

lisas e laváveis. 
(B) os sacos podem ser armazenados em cima de 

paletes ou diretamente no piso. 
(C) deve estar localizado próximo aos pontos de geração. 

(D) os resíduos de fácil putrefação devem ser conser-
vados sob refrigeração até o recolhimento. 

(E) pode ser compartilhado com a sala de utilidades. 
 

30. Segundo a RDC nº 306/04 da ANVISA, assinale com V 
(verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo. 

 
(  ) O acondicionamento dos resíduos deve ser em 

recipientes de material lavável, resistente a punc-
tura, ruptura e vazamento, com tampa que permita 
a abertura manual. 

(  ) A válvula de dreno é opcional para os recipientes 
de transporte interno com mais de 400 litros. 

(  ) A identificação dos sacos e recipientes de armazena-
mento dos resíduos poderá ser feita por adesivos. 

(  ) O transporte interno dos resíduos deve ser reali-
zado atendendo roteiro previamente definido e em 
horários de menor fluxo de pessoas ou atividades. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – F – V. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – V – F – F. 

 

31. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando os resíduos de saúde com o grupo a 
que pertencem, conforme a RDC nº 306/04. 

 
(1) Grupo A 
(2) Grupo B 
(3) Grupo D 
(4) Grupo E 

 

(  ) Absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, 
material utilizado em antissepsia. 

(  ) Bisturi, micropipetas e lancetas. 
(  ) Kits de linhas arteriais, peças anatômicas, filtros de 

ar e gases aspirados de área contaminada. 
(  ) Reveladores, antimicrobianos e saneantes. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 4 – 2 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2. 
(D) 2 – 3 – 4 – 1. 
(E) 3 – 1 – 4 – 2. 



 

 

FAURGS – HCPA – Edital 02/2017  PS 22 – PROFISSIONAL DE APOIO I (Higienização) 

 Pág. 9 

 

 

32. O conjunto de medidas que permite o reconhecimento 
dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo 
informações ao correto manejo, chama-se 

 
(A) segregação. 
(B) acondicionamento. 
(C) coleta. 
(D) identificação. 
(E) descarte. 
 

33. Qual é a medida individual mais simples e menos 
dispendiosa para prevenir a propagação das infecções 
relacionadas à assistência à saúde? 

 
(A) O uso de antimicrobianos. 
(B) A higienização das superfícies. 
(C) A utilização de luvas e máscara.  
(D) O uso de avental plumbífero. 
(E) A higienização das mãos. 

 

34. São fatores que favorecem a contaminação do ambiente, 
EXCETO: 

 
(A) a aplicação incorreta do impermeabilizante. 
(B) o revestimento com perda de integridade. 
(C) a técnica de limpeza inadequada. 
(D) a matéria orgânica sem rápida remoção. 
(E) as superfícies úmidas ou molhadas. 

 

35. Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta ferra-
menta/recurso de inclusão de trabalhadores, usuá-
rios e gestores na produção e gestão do cuidado e 
dos processos de trabalho segundo a Política Nacional 
de Humanização ou HumanizaSUS? 

 
(A) Roda de conversa. 
(B) Incentivo às redes e aos movimentos sociais. 

(C) Gestão dos conflitos gerados pela inclusão das 
diferenças. 

(D) Inclusão de usuários e suas redes sociofamiliares 
nos processos de cuidado.  

(E) Classificação de grupos e pessoas, definindo o grau 
de contato e de comunicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. No que se refere à Política Nacional de Humanização, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as diretrizes aos seus objetivos.  

 

(1) Acolhimento 
(2) Gestão Participativa e Cogestão 
(3) Ambiência 
(4) Valorização do Trabalhador 
(5) Defesa dos Direitos dos Usuários 

 
(  ) Incluir novos sujeitos nos processos de análise e 

decisão e ampliar as tarefas de gestão. 

(  ) Dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e 
incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua 
capacidade de analisar, definir e qualificar os 
processos de trabalho. 

(  ) Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, 
que respeitem a privacidade, propiciem mudanças 
no processo de trabalho e sejam lugares de encontro 
entre as pessoas. 

(  ) Reconhecer o que o outro traz como legítima e 
singular necessidade de saúde. Construir, de forma 
coletiva e por meio de relações de confiança, 
compromisso e vínculo entre os atores. 

(  ) Garantir os direitos dos usuários de saúde, incentivar 
o conhecimento desses direitos e assegurar que 
sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, 
desde a recepção até a alta. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 
(B) 5 – 2 – 1 – 3 – 4. 
(C) 1 – 4 – 5 – 2 – 3. 
(D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 
(E) 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 
 

37. A afirmação “Os usuários não são só pacientes, os 
trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças 
acontecem com o reconhecimento do papel de cada 
um”, contida no HumanizaSUS, refere-se ao princípio de 

 
(A) transversalidade. 
(B) indissociabilidade entre atenção e gestão. 
(C) protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos 

sujeitos e coletivos. 
(D) clínica ampliada e compartilhada. 
(E) gerência de porta aberta. 
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38. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições indis-
pensáveis ao seu pleno exercício. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) É dever do Estado garantir o direito à saúde por 

meio da formulação e execução de políticas econô-
micas e sociais. 

(B) É dever do Estado garantir o direito à saúde, visando 
a redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

(C) É dever do Estado garantir as condições que asse-
gurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços. 

(D) É dever do Estado garantir o direito à saúde em 
estabelecimento de proteção e recuperação. 

(E) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade. 

 

39. Considere os itens abaixo. 
 

I - Identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes da saúde. 

II - Formulação de política de saúde destinada a 
promover a redução dos riscos de doenças, nos 
campos econômico e financeiro. 

III - Assistência às pessoas por intermédio das ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 
Quais são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS)? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

40. Conforme o Art. 6º da Lei nº 8.080/90, há vários 
campos de atuação do SUS por meio da execução de 
um conjunto de ações. 
Assinale a alternativa que apresenta o campo de atuação 
que NÃO é da competência do SUS. 

 
(A) Vigilância sanitária. 

(B) Vigilância epidemiológica. 
(C) Vigilância ambiental. 

(D) Saúde do trabalhador. 
(E) Assistência terapêutica integral, inclusive farma-

cêutica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


