
    
 O Caderno de questões possui  

40 (quarenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de	conferir	seu	Caderno	de	Questões	quanto	a	falhas	de	impressão	e	
de	numeração,	e	se	o	curso	corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu. Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao	fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, 
que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	prazo	de	 realização	da	prova	é	de	4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	a	
marcação	 da	 Folha	 de	Respostas.	Após	 60	 (sessenta)	minutos	 do	
início	da	prova,	o	candidato	estará	 liberado	para	utilizar	o	sanitário	
ou	 deixar	 definitivamente	 o	 local	 de	 aplicação.	 Os	 3	 (três)	 últimos	
candidatos	só	poderão	retirar-se	da	sala	juntos.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. Somente	 será	
possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) 
do	início	da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	
fiscal	a	Folha	de	Respostas.

5.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	da	
AOCP		̶		www.aocp.com.br		̶		no	dia	posterior	à	aplicação	da	prova.	

6.	 Implicará	 na	 eliminação	 do	 candidato,	 caso,	 durante	 a	 realização	
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences.	O	NÃO	cumprimento	a	qualquer	uma	das	determinações	
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá	na	eliminação	do	candidato.	

Nome do Candidato 	Inscrição

Concurso para Emprego Público
REF.	EDITAL	N°	04/2015	-	NÍVEL	FUNDAMENTAL	-	TARDE

CARGO:
AUXILIAR EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - 200 HORAS POR MÊS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Uberlândia
Fundação Saúde do Município de Uberlândia

Estado de Minas Gerais

QUESTÕES

Língua	Portuguesa 01 a 20

MATÉRIA

Raciocínio	Lógico	e	Matemático 26	a	35

Política	de	Saúde 	36	a	40

Informática 21 a 25

Instruções Atenção



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.aocp.com.br  no dia seguinte à aplicação da prova.

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Questão

Resp.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Prefeitura Municipal de Uberlândia
Fundação Saúde do Município de Uberlândia
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

‘Teve até bis’, diz paciente que tocou violão du-
rante cirurgia no cérebro

Operação para retirada de tumor cerebral foi em 
hospital de Tubarão, SC. Hoje bancário, homem 

de 33 anos tocou profissionalmente por 20 anos.

Valéria Martins Do G1 SC

“Toquei a música que fiz para o meu filho, 
uma dos Beatles, outra em alemão – já que o Dr. 
Michel fala alemão. E uma sertaneja, atendendo a 
pedidos”. É com naturalidade que o catarinense 
Anthony Kulkamp Dias fala da escolha do repertório 
de músicas que tocou ao violão enquanto era 
submetido a uma cirurgia no cérebro. A operação 
foi feita na última quinta-feira (28), em Tubarão, no 
Sul do estado.

A equipe médica sugeriu que ele tocasse 
durante a cirurgia para garantir que nenhuma das 
funções necessárias, como fala e coordenação 
motora, seriam afetadas durante o procedimento. 
“Os médicos pediram para eu repetir a música 
sertaneja (“Telefone mudo”) duas vezes. Então 
teve até bis”, brinca Anthony, de 33 anos. Ele tem 
previsão de receber alta nesta quarta (3).

Natural de Braço do Norte, Anthony descobriu 
um tumor cerebral 15 dias depois do nascimento do 
filho, Emanuel. “Eu estava conversando com um tio 
e não consegui falar o nome do meu carro, travou. 
E na mesma semana eu tinha gaguejado. Fomos 
ao médico e descobrimos”, conta. Hoje bancário, 
Anthony tocou profissionalmente durante 20 anos 
e agora vê a música como um hobby – além do 
violão, ele toca acordeom, teclado, trombone, 
trompete e flauta doce.

‘Mão estava um pouco fraca’
Durante a cirurgia, Anthony intercalava as 

músicas com períodos de descanso, conforme 
orientação da equipe médica. Em alguns 
momentos, o médico anestesista o ajudava com o 
peso do violão.

Deitado e com um lençol azul na parte superior 
na cabeça, ele apoiou o violão sobre o tórax e 
manteve a equipe médica alerta sobre o “limite” da 
cirurgia, que durou nove horas no Hospital Nossa 
Senhora da Conceição.

“Toquei seis músicas em determinados 
momentos. A mão do lado direito estava um 
pouco fraca por causa do lado onde eles estavam 
mexendo. Então eu parava e descansava. Fui 
intercalando as músicas e conversando com eles.”

Chances de lesão
O anestesista Jean Abreu Machado explica 

que, geralmente, neurocirurgias são realizadas 
com o paciente sob anestesia geral e ausência 

de dor, mas quando o tumor está próximo a áreas 
como a da fala e movimentação, há risco de perda 
das funções, caso elas sejam lesadas durante o 
procedimento. Por isso, é importante manter o 
paciente acordado.

Toquei seis músicas. A mão do lado direito 
estava um pouco fraca [...]. Então eu parava 
e descansava. Fui intercalando as músicas e 
conversando com eles”. 

 “As áreas com funções especiais podem ser 
monitoradas em tempo real. Assim, são menores 
as chances de lesão e é possível uma otimização 
do tratamento”, explica o anestesista.

Anthony diz que 90% do tumor foi retirado 
na cirurgia e que não sentiu dor. Ele espera que 
o vídeo com o “show” durante a operação sirva 
de inspiração. “Acredito inclusive que isso tudo 
tenha sido programado, de ter atingido justamente 
uma área onde tenho meu dom. Deus me deu esse 
dom para auxiliar na recuperação e fazer a cirurgia 
com todo sucesso”, diz Anthony.

Situação inédita
Essa foi a 19ª cirurgia com monitoração 

cerebral realizada pelo hospital e a primeira onde 
o paciente tocou um instrumento. O hospital é 
o único no estado a fazer este tipo de cirurgia. 
O procedimento foi coberto por convênio, mas 
conforme a assessoria de imprensa do hospital, 
geralmente cirurgias do tipo são realizadas através 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noti-
cia/2015/06/teve-ate-bis-diz-paciente-que-tocou-violao-durante-ci-

rurgia-no-cerebro.html> Acesso em 04 jun. 2015. 

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta. 

(A)		 Anthony	 precisou	 tocar	 durante	 a	 cirurgia	 que	
realizou,	 porque	 esse	 é	 um	 procedimento	
recorrente no Brasil. 

(B)	 Anthony,	 que	 era	 bancário,	 desistiu	 dessa	
profissão	para	se	tornar	músico.		

(C)	 No	Brasil,	a	cirurgia	à	qual	Anthony	foi	submetido	
não	pode	ser	realizada	pelo	SUS.	

(D)	 Anthony	 tocou	 durante	 a	 cirurgia,	 pois	 os	
médicos	 queriam	 garantir	 que,	 por	 exemplo,	
a	 fala	 e	 as	 funções	 motoras	 do	 paciente	 não	
seriam afetadas. 

(E)	 Anthony	 foi	 submetido	 à	 cirurgia	 para	 retirada	
de um tumor cerebral descoberto quando ele 
ainda	era	criança.	
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QUESTÃO 02
Em relação ao procedimento cirúrgico ao 
qual Anthony Kulkamp Dias foi submetido, é 
correto afirmar que 

(A)	 o	paciente,	em	nenhum	momento,	precisou	da	
ajuda do anestesista para segurar o instrumento 
que tocou. 

(B)	 neurocirurgias	 são,	 geralmente,	 realizadas	
com o paciente sob efeito de anestesia geral, 
mas,	no	caso	de	Anthony,	como	era	necessário	
verificar	 se	 a	 fala	 e	 a	 movimentação	 seriam	
preservadas,	ele	precisou	ficar	acordado.	

(C)	 mesmo	 que,	 em	 alguns	momentos,	 a	mão	 do	
lado	direito	estivesse	um	pouco	fraca,	Anthony	
não	 parou	 de	 tocar	 durante	 a	 cirurgia,	 pois	
ficou	com	medo	de	perder	os	movimentos	caso	
parasse de se movimentar. 

(D)  o paciente relatou sentir fortes dores durante 
o	 procedimento	 cirúrgico,	 embora	 estivesse	
anestesiado. 

(E)	 essa	 é	 a	 primeira	 cirurgia	 com	 monitoração	
cerebral realizada no Brasil. 

QUESTÃO 03
Em relação ao tumor cerebral de Anthony 
Kulkamp Dias, é correto afirmar que o 
paciente 

(A)	 descobriu	esse	tumor	após	sofrer	um	acidente	
de carro. 

(B) descobriu esse tumor após se sentir muito mal, 
ao saber que seria pai.

(C) desenvolveu esse tumor devido ao estresse 
que	sofre	em	sua	profissão	de	bancário.	

(D) teve o tumor totalmente retirado, durante a 
cirurgia. 

(E)	 descobriu	esse	tumor	depois	de	não	conseguir	
pronunciar uma palavra e de gaguejar.  

QUESTÃO 04
Em relação ao termo destacado no excerto 
“Toquei a música que fiz para o meu filho 
[...]”, é correto afirmar que 

(A)	 está	no	singular	e	no	tempo	passado.	
(B)	 	está	no	singular	e	no	tempo	futuro.
(C)	 está	no	plural	e	no	tempo	presente.	
(D)	 está	no	plural	e	no	tempo	passado.	
(E)	 está	no	singular	e	no	tempo	presente.	

QUESTÃO 05
No excerto, “Natural de Braço do Norte, 
Anthony descobriu um tumor cerebral 15 
dias depois do nascimento do filho, Emanuel 
[...]”, o verbo em destaque encontra-se no 
singular 

(A)	 para	 concordar	 com	 o	 sujeito	 “um	 tumor	
cerebral”.

(B)	 porque	 é	 um	 verbo	 auxiliar	 e	 não	 pode	 ser	
flexionado.	

(C)	 porque	 está	 empregado	 inadequadamente,	
gerando um erro de concordância. 

(D)	 porque	é	uma	oração	sem	sujeito.	
(E)	 para	concordar	com	o	sujeito	“Anthony”.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque foi utilizado adequadamente. 

(A)	 Mau	chegou	em	casa	e	já	saiu.	
(B)	 A	vida	o	tornou	um	homem	mal.
(C)	 João	é	um	homem	mau. 
(D)	 Mariana	é	uma	menina	mal.
(E)	 Pablo	é	um	mal amigo. 

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta, em relação à 
ortografia das palavras.

(A)	 excessão	–	manção	–	pensão.	
(B)	 exceção	–	perturbação	–	mansão.	
(C)	 penção	–	acusassão	–	maldição.	
(D)	 educação	–	manção	–	aparissão.	
(E)	 emoção	–	dedicação	–	excessão.	

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a palavra 
apresenta dígrafo. 

(A)	 Feita.	
(B) Repertório. 
(C) Submetido. 
(D) Equipe.
(E) Natural. 

QUESTÃO 09
No excerto, “Em alguns momentos, o médico 
anestesista o ajudava com o peso do violão 
[...]”, o termo destacado 

(A)	 foi	 utilizado	 para	 retomar	 o	 termo	 “Anthony”	
expresso anteriormente no texto. 

(B)	 foi	utilizado	para	retomar	o	termo	“o	médico”.	
(C)	 não	 tem	 a	 função	 de	 retomar	 um	 termo	

anteriormente mencionado.
(D)	 tem	a	função	de	antecipar	o	termo	“violão”,	que	

será	apresentado	posteriormente.
(E) deveria estar no plural, retomando o termo 

“momentos”.	

QUESTÃO 10
Em “Fui intercalando as músicas e 
conversando com eles.”, a palavra em 
destaque pode ser substituída, sem alteração 
de sentido, por

(A)	 gerando.
(B) propondo.
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(C) alternando.
(D)	 classificando.
(E) memorizando.

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa correta em relação ao processo de formação da palavra “geralmente”. 

(A)	 Aglutinação.
(B)	 Justaposição.
(C)	 Derivação	prefixal.
(D)	 Derivação	regressiva.
(E)	 Derivação	sufixal.	

QUESTÃO 12
Em relação ao excerto, “ [...]neurocirurgias são realizadas com o paciente sob anestesia geral e 
ausência de dor [...]”, assinale a alternativa que apresenta um antônimo para a palavra em destaque. 

(A)	 Inexistência.	
(B)	 Presença.	
(C) Desaparecimento. 
(D)	 Sumiço.	
(E)	 Privação.	

QUESTÃO 13
No trecho “[...] Anthony descobriu um tumor cerebral 15 dias depois do nascimento do filho, Emanuel 
[...]”, o termo em destaque é um 

(A)	 predicado,	pois	é	onde	se	situa	o	verbo	no	período.
(B)	 sujeito,	pois	é	quem	pratica	a	ação.
(C)	 vocativo,	pois	é	um	chamamento.
(D)	 objeto	direto,	pois	complementa	o	verbo	sem	o	uso	da	preposição.
(E)	 aposto,	pois	especifica	o	termo	que	lhe	é	anterior.

QUESTÃO 14
Quanto ao número de sílabas, é possível afirmar que a palavra “nascimento” é

(A)	 polissílaba.	
(B) monossílaba. 
(C) dissílaba. 
(D)	 assilábica.	
(E) trissílaba. 

QUESTÃO 15
Em “A equipe médica sugeriu que ele tocasse durante a cirurgia [...]”, a palavra em destaque é um 

(A)	 substantivo.	
(B) verbo.
(C) pronome.
(D) adjetivo.
(E) artigo.
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Texto 2

Disponível em: <http://universomutum.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html>. Acesso em 05 jun. 2015.

QUESTÃO 16
A qual gênero textual pertence o texto 2?

(A)	 Notícia.	
(B) Carta. 
(C) Receita. 
(D)	 Tirinha.	
(E) Resenha. 

QUESTÃO 17
No texto 2, a comunicação entre a tia e o sobrinho é prejudicada. Isso acontece porque 

(A)	 o	menino	não	soube	se	expressar	corretamente.	
(B)	 a	palavra	fartura,	nesse	contexto,	tem	mais	de	um	significado.	
(C)	 a	tia	associou	a	palavra	“fartura”	à	“falta”,	ou	seja,	ela	pensou	que	o	menino	tinha	reclamado,	por	ter	pouca	

comida na mesa. 
(D)	 o	menino	é	mais	inteligente	que	a	tia.	Sendo	assim,	ela	não	conseguiu	acompanhar	o	raciocínio	dele.	
(E)	 a	tia	não	escutou	o	que	o	menino	havia	dito.	

QUESTÃO 18
No texto 2, para ser empregada adequadamente, a palavra “recramá” deveria ser escrita da seguinte 
forma:

(A)	 reclamado.	
(B) reclamava. 
(C) reclamou. 
(D) reclamar.
(E) reclama. 

QUESTÃO 19
Em relação à palavra “violão”, é possível afirmar que ela 

(A)	 apresenta	um	hiato	e	um	ditongo.	
(B) apresenta dois ditongos. 
(C) apresenta dois hiatos. 
(D) apresenta um hiato e um tritongo. 
(E) apresenta um ditongo e um tritongo. 
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QUESTÃO 20
Assinale a alternativa em que a palavra em 
destaque NÃO está flexionada corretamente. 

(A)	 Cláudia	gosta	de	meia branca.
(B)	 Lúcia	está	meia cansada hoje.
(C)	 A	menina	chupou	meia laranja. 
(D)	 Luiz	comeu	meio pote de sorvete.
(E)	 Laís	é	meio desligada.

I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 21
Acerca do teclado padrão ABNT2, a tecla 
circulada na imagem a seguir, em um editor 
de texto, tem a função de

(A)	 Fechar	Programa.
(B)	 Pular	Linha. 
(C)	 Inserir	Espaço. 
(D)	 Abrir	Programa.
(E) Desligar o Computador.

QUESTÃO 22
O MS-WORD é um software aplicativo que 
exerce a função de

(A)	 Editor	de	Música.
(B)	 Editor	de	Textos. 
(C) Planilha Eletrônica. 
(D)	 Editor	de	Vídeos.
(E)	 Navegador	de	Internet.

QUESTÃO 23
Acerca dos conceitos básicos sobre a 
Internet, quando uma conexão NÃO ESTÁ 
ACESSÍVEL, utiliza-se o termo

(A)	 OFFLINE.
(B)	 ONLINE.	
(C)	 DOWNLOAD.	
(D)	 FULL.
(E)	 LOGIN.

QUESTÃO 24
Acerca dos conceitos e fundamentos 
básicos dos computadores pessoais, uma 
IMPRESSORA MATRICIAL tem a função de

(A)	 digitalizar	 um	 documento	 e	 “enviar”	 para	 o	
computador.

(B) capturar uma imagem do mundo real.
(C) excluir os vírus do computador.
(D)	 imprimir	um	texto	em	formulário	contínuo.
(E)	 proteger	o	computador	de	ameaças	da	internet.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que apresenta a 
imagem do ícone que representa o Sistema 
Operacional Windows XP.

(A)	

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 26
Em um jogo de vôlei, Paulinho marcou 6 
pontos no primeiro set. No set seguinte, ele 
marcou o dobro de pontos que tinha marcado 
no anterior. Sendo assim, quantos pontos 
Paulinho marcou ao todo nesses dois sets?

(A)	 12
(B) 14
(C) 15
(D)	 16
(E) 18

QUESTÃO 27
Joana participou de uma corrida e seu tempo 
total foi de 2 horas e 36 minutos. Sabendo 
que durante o percurso Joana perdeu 180 
segundos arrumando seu tênis, qual seria o 
tempo em que Joana faria a corrida se não 
tivesse o imprevisto com o tênis?

(A)	 2	horas	e	30	minutos.
(B) 2 horas e 33 minutos.
(C) 2 horas e 34 minutos.
(D) 2 horas e 35 minutos.
(E) 1 hora e 33 minutos.

QUESTÃO 28
Uma funcionária trabalha na escala 12 por 
36, ou seja, trabalha por 12 horas e descansa 
por 36 horas. Se essa funcionária bateu 
o cartão ponto exatamente às 6 horas da 
manhã do dia 15 de julho, quando será que 
essa funcionária voltará a bater o cartão 
ponto?

(A)	 6	horas	do	dia	16	de	julho.
(B)	 18	horas	do	dia	16	de	julho.
(C)	 6	horas	do	dia	17	de	julho.
(D) 18 horas do dia 17 de julho.
(E)	 6	horas	do	dia	18	de	julho.

QUESTÃO 29
Julia comprou três porta-retratos para sua 
casa, dois deles custavam R$ 3,90 e o outro 
custava R$ 5,80. Sendo assim, qual foi o 
valor que Julia gastou?

(A)	 R$	9,80
(B)	 R$	10,00
(C)	 R$	12,40
(D)	 R$	13.60
(E)	 R$	13,80

QUESTÃO 30
Pagando aluguel e condomínio, Miguel gasta 
R$ 750,00 por mês. Desse valor, R$ 260,00 
são de condomínio. Sendo assim, qual é o 
valor do aluguel de Miguel?

(A)	 R$	490,00
(B)	 R$	500,00
(C)	 R$	510,00
(D)	 R$	520,00
(E)	 R$	540,00

QUESTÃO 31
Clara e Maria tem idades que são números 
consecutivos. Se a idade de Maria é um 
número que é o sucessor do número da 
idade de Clara, e sabendo que Clara tem 27 
anos, então qual é a idade de Maria?  

(A)	 24
(B) 25
(C) 27
(D) 28
(E) 30

QUESTÃO 32
Pela sua localização geográfica, o Brasil 
possui alguns dos maiores rios do mundo. 
O rio São Francisco tem um comprimento 
menor que o do Rio Amazonas, mas maior 
que o do rio Tocantins. Já o rio Paraguai 
tem um comprimento menor que o do rio 
Tocantins, mas maior que o do rio Paraná. 
Entre os cinco rios mencionados, qual é 
aquele com o menor comprimento?

(A)	 Amazonas.
(B)	 São	Francisco.
(C)	 Tocantins.
(D) Paraguai.
(E)	 Paraná.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa em que o resultado da 
conta é um número par.

(A)	 15+17.
(B)	 15+16.
(C)	 50-3.
(D)	 49+2.
(E)	 30-11.

QUESTÃO 34
Carlos comprou uma televisão em promoção, 
pagando apenas metade do preço. Se, antes 
de entrar na promoção, a TV custava R$ 
1500,00, qual foi o valor pago por Carlos?

(A)	 R$	650,00
(B)	 R$	680,00
(C)	 R$	750,00
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P O L Í T I C A  D E  S A Ú D E(D)	 R$	780,00
(E)	 R$	800,00

QUESTÃO 35
Observe a sequência de figuras a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta a figura 
que dá continuidade à sequência.

(A)	

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 36
A Conferência de Saúde (representada 
por vários segmentos sociais que avaliam 
a situação de saúde) e o Conselho de 
Saúde (órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários) 
foram regulamentados pela Lei

(A)	 8142/90.
(B)	 8080/90.
(C)	 142/2012.
(D)	 01/2002.
(E)	 558/2013.

QUESTÃO 37
Sobre a aplicação de recursos em ações e 
serviços públicos de saúde de que trata a Lei 
complementar nº 141/2012, os Municípios e 
o Distrito Federal aplicarão, anualmente, 
em ações e serviços públicos de saúde, no 
mínimo,

(A)	 35%	 (trinta	e	cinco	por	cento)	da	arrecadação	
dos	 impostos	 a	 que	 se	 refere	 o	 art.	 156	 da	
Constituição	Federal	de	1988.

(B)	 25%	 (vinte	 e	 cinco	 por	 cento)	 da	 arrecadação	
dos	 impostos	 a	 que	 se	 refere	 o	 art.	 156	 da	
Constituição	Federal	de	1988.

(C)	 15%	 (quinze	 por	 cento)	 da	 arrecadação	
dos	 impostos	 a	 que	 se	 refere	 o	 art.	 156	 da	
Constituição	Federal	de	1988.

(D)	 45%	(quarenta	e	cinco	por	cento)	da	arrecadação	
dos	 impostos	 a	 que	 se	 refere	 o	 art.	 156	 da	
Constituição	Federal	de	1988.

(E)	 55%	 (cinquenta	 e	 cinco	 por	 cento)	 da	
arrecadação	dos	impostos	a	que	se	refere	o	art.	
156	da	Constituição	Federal	de	1988.

QUESTÃO 38
Os Poderes Executivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
deverão dispor a qual órgão, informações 
sobre o cumprimento da Lei n 141/2012, 
com a finalidade de subsidiar as ações de 
controle e fiscalização? 

(A)		 Ao	Conselho	Federal	de	Enfermagem.
(B)		 Aos	respectivos	Tribunais	de	Contas.
(C)		 Ao	Conselho	Federal	de	Medicina.
(D)		 Ao	Conselho	Municipal	de	Saúde.
(E)		 À	Conferencia	Municipal	de	Saúde.
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QUESTÃO 39
Consiste na descrição geográfica da 
distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo 
SUS e pela iniciativa privada, considerando-
se a capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho aferido a 
partir dos indicadores de saúde do sistema. 
O enunciado refere-se

(A)	 à	rede	de	Atenção	à	Saúde.
(B)	 ao	Conselho	Local	de	Saúde.
(C) às Comissões intergestores.
(D)	 ao	Mapa	da	Saúde.
(E)	 à	Região	de	Saúde.

QUESTÃO 40
De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o 
acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços de saúde será ordenado por qual 
serviço?

(A)	 Centros	especializados	de	Saúde.
(B)	 Atenção	secundária.
(C)	 Atenção	terciária.
(D)	 Ambulatórios	especializados.
(E)	 Atenção	primária.
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