Estado do Rio Grande do Sui

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
CO N CU R SO PÚBLICO PARA O

CARGO DE FARMACÉUTCO

INSTRUÇÕES GERAIS
01 - Este caderno contém a Prova de Conhecimentos Gerais, composta de 20 (vin
te) questões, envolvendo Português 15 (quinze) e 05 (cinco) de Legislação e a
Prova de Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões, nos termos do item 4,2.2
do Edital de Abertura, numeradas de Ol a 15, 16 a 20 e 21 a 40, respectivamente.
02 - Você terá até 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para concluir este conjunto
de Prova. Reserve os últimos 15 (quinze) minutos para o preenchimento da Grade
de Respostas.
03 - Não será permitido fazer perguntas em relação às questões formuladas: a in
terpretação faz parte da prova. Qualquer outra pergunta deverá ser dirigida ao Fis
cal em voz alta, ou bastando levantar o braço. As provas devem ser resolvidas
individualmente e em silêncio, evitando distrair os demais candidatos ou perturbar
a ordem.
04 - Verifique pelas páginas (01 a 07) se o seu caderno está completo.
05 Vedado o uso de calculadora e aparelho celular durante a realização da pro
va, devendo este permanecer desligado e debaixo da classe.
-

06 - A prova deve ser resolvida individualmente e em silêncio, evitando distrair os
demais candidatos ou perturbar a ordem.
07 - Todas as questões das provas apresentam só uma alternativa correta. Marquea, preferencialmente com um "x" na Grade de Respostas. Cada questão da Prova
de Conhecimentos Gerais vale 02 (dois) pontos e de Conhecimentos Específicos
03 (três) pontos, totalizando 100 (cem) pontos.

08 - Antes de marcar as respostas na grade, dê sua resposta na prova, pois resposta
com mais de uma marcação, a que contiver rasura ou, ainda, aquela que tiver
marca de corretivo líquido, assinalada a lápis e a que estiver em branca, será anu
lada.
09 - Não haverá, em hipótese nenhuma substituição de grade de respostas.
1 0 - 0 Cartão de Identificação e a Grade de Respostas deverão ser preenchidos
com caneta de cor azul ou preta.
11 - Não coloque qualquer sinal na grade de respostas que possa identificar a pro
va, pois tal conduta anulará a sua prova, transcreva o número da prova que consta
na sua Grade de Respostas para o campo “Prova nm abaixo.
12 - Antes de começar a prova, você preencheu o Cartão de Identificação e acom
panhou o processo de desidentificação das provas.

13 - Os últimos 03 (três) candidatos da sala a entregarem a prova, deverão perma
necer nesta, até o último entregar a sua prova, e assinarão obrigatoriamente toda a
documentação exigida pela Comissão Examinadora.
14 - A Prova de Conhecimentos Específicos será eliminatória, devendo o candi
dato obter, no mínimo, 30 (trinta) pontos nesta prova e nota final igual ou superior
a 50 (cinquenta) pontos.
15 - Ao final da resolução da sua Prova devolva ao Fiscal da Sala, o caderno de
Provas e a Grade de Respostas, devidamente preenchida.
16 - Utilize o verso de sua ficha de inscrição para copiar as suas respostas, pois o
gabarito preliminar da prova escrita estará disponível, após as 08:00 (oito) horas
do dia 22/10/2012, no sites: wmv.cruzeiro.gov.hr e www.schnorr.com.br tendo o
candidato os dias 22 a 24/10/2012 para o recurso de revisão de questões.
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1
A cidade deseja ser diferente, escapar às suas fatalidades. Enche-se de brilhos e
cores; sinos que não tocam, balões que não sobem, anjos e santos que não se movem, es
trelas que jamais estiveram no céu.
4
As lojas querem ser diferentes, fugir à realidade do ano inteiro; enfeitam-se com
fitas e flores, neve de algodão de vidro, fios de ouro e prata, cetins, luzes, todas as coisas
que possam representar beleza e ________.
7
Tudo isso para celebrar um Meninozinho envolto em pobres panos, deitado numas
palhas, há cerca de dois mil anos, num abrigo de animais, em Belém.
9
Todos vamos comprar presentes para os amigos e parentes, grandes e pequenos, e
gastaremos, nessa dedicação sublime, até o último centavo, o que hoje em dia quer dizer a
última nota de cem reais, pois, na loucura do regozijo unânime, nem um prendedor de roupa
na corda pode custar menos do que isso.
13
Grandes e pequenos, parentes, amigos são todos de gosto bizarro e extremamente
_________ . Também eles conhecem todas as lojas e seus preços - e, nestes dias, a arte de
comprar se reveste de exigências particularmente difíceis. Não poderemos adquirir a pri
meira coisa que se ofereça à nossa vista: seria uma vulgaridade. Teremos de descobrir o
imprevisto, o ___________ , o transcendente. Nâo devemos também oferecer nada de es
sencialmente necessário ou útil, pois a graça desses presentes parece consistir na sua desne
cessidade e inutilidade. Ninguém oferecerá, por exemplo, um quilo (ou mesmo um saco) de
arroz ou feijão, para a insidiosa fome que se alastra por estes nossos campos de batalha;
ninguém ousará comprar urna boa caixa de sabonetes desodorantes para o suor da testa com
que - especialmente nestes dias de verão - teremos de conquistar o pâo de cada dia. Não:
presente é presente, isto é, um objeto extremamente raro e caro, que não sirva a bem dizer
para coisa alguma.
25
Por isso é que os lojistas, num louvável esforço de imaginação, organizam inteli
gentíssimas sugestões para os compradores, valendo-se de recursos que são a própria ima
gem da ilusão. Numa grande caixa de plástico transparente (que não serve para nada), re
pleta de fitas de papel celofane (que para nada servem), coloca-se um sabonete em forma de
flor (que nem se possa guardar como flor nem usar como sabonete) e cobra-se pelo adorável
conjunto a preço de uma cesta de rosas. Todos ficamos extremamente felizes!
31
São as eestinhas forradas de seda, as caixas transparentes, os estojos, os papéis de
embrulho com desenhos inesperados, os barbantes, atilhos, fitas, o que na verdade oferece
mos aos parentes e amigos. Pagamos por essa graça delicada da ilusão. E logo tudo se es
vai, por entre sorrisos e alegrias. Durável - apenas o Menininho nas suas palhas, a olhar
para este mundo.

0 1 - 0 item que completa corretamente as lacunas do texto: linha 6, linha 14 e linha 17,
respectivamente, é:
1 - excelência (L.6)
III - suscetíveis (L. 14)
V - incognicível (L. 17)
II - esselência (L.6)
IV - sucetíveis (L. 14)
VI - incognoscível (L. 17)
a) II, III e V
b) I, IV e V
c) II, III e VI
d) I, III e V
e) I, III e VI
02 - Lendo o terceiro parágrafo concluímos que se apresenta como:
I - Finalidade em relação aos anteriores
II - Contradição nas idéias até aí apresentadas
III - Fator consensual sobre o que foi exposto anteriormente
Assinale se estiver(ern) correta(s):
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) Somente I e II.
e) Somente II e III.
03 - Sobre o vocábulo “isso” (linha 25) diriamos:
I - É elemento argumentative que confirma o exposto nos parágrafos anteriores.
II - É elemento coesivo que serve para resgatar as razões anteriores já mencionadas.
III - É elemento explicativo que apresenta as consequências do exposto anteriermente.
Assinale o que for correto:
a) Somente I e II.
b) Somente II e III.
c) Somente I e III.
d) Somente III.
e) I, II e III.
04 - Todos ficamos extremamente felizes (linha 30). Sobre a palavra em destaque diriamos:
I - É um advérbio de lugar, empregado para dar ênfase ao termo felizes.
II - É um advérbio de intensidade, empregado para ironizar a situação.
III - É um advérbio de afirmação, empregado para externar reações e emoções.
Assinale o que for correto'.
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) Somente I e III.
e) Somente I e II.

05 - São formados a partir de adjetivos os seguintes substantivos com exceção de:
a) fatalidade.
b) realidade.
c) exigência.
d) beleza.
e) inutilidade.
06 - Considere as afirmações referentes à estrutura das palavras:
I - Em desnecessidade e inutilidade (linha 18/19) os prefixos possuem o mesmo valor.
II - Em inteligentíssimas (linha 25/26) e em Meninozinho (linha?) os sufixos indicam os
graus diminutives de adjetivo e substantivo, respectivamente.
III - São formados a partir de verbos os substantivos dedicação (linha 10) e ilusão (linha
27).
Assinale:
a) Se somente I estiver correto.
b) Se somente I e II estiverem corretos.
c) Se somente II e III estiverem corretos.
d) Se somente I e III estiverem corretos.
e) Se somente III estiver correto.

07 - O leitor, ao ler o primeiro e segundo parágrafos, pode formar do Natal a ideia de ser:
I - Uma festa que tem por característica tradições específicas, sendo que todos se
envolvem com ela com as mais diferentes manifestações.
II - Uma festa de caráter espiritual que convida o ser humano a manifestar seus
sentimentos mais contidos e elevados ao Deus menino.
III
- É uma festa de caráter artificial em que certas comemorações e enfe
fazem muito sentido num país tropical.
Assinale se estiver(em) correta(s) as afirmativas:
a) apenas II.
b) apenas II e III.
c) apenas I e III.
d) apenas III.
e) I, II e III.
0 8 - 0 vocábulo “que” não é pronome em:
a ) ... sinos que não tocam (linha 2).
b ) ... o que hoje em dia (linha 10).
c ) ... a primeira coisa que se ofereça (linha 15/16).
d) ... para o suor da testa com que (linha 21/22).
e ) ... por isso é que os lojistas (linha 25).

09 - ...extremamente raro e caro (linha 23) os adjetivos encontram-se no grau:
a) comparativo de superioridade.
b) superlativo absoluto analítico.
c) superlativo absoluto sintético.
d) superlativo de superioridade.
e) comparativo de igualdade.
10 - Considere as afirmações relativas ao emprego da vírgula:
I - Está correto o emprego das vírgulas no terceiro parágrafo.
11 - Na expressão “São as cestinhas forradas de seda, as caixas transparentes, os estojos, os
papéis de embrulho com desenhos inesperados, os barbantes, atilhos, fitas, o que na verdade
oferecemos aos parentes e amigos.” não está correto o uso das vírgulas.
Ill - A expressão “isto é” (linha 23) está entre vírgulas por ser uma conjunçãoorientativa.
Assinale se for correio:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente I e II.
d) Somente III.
e) Somente II e III.

11 - Leia as proposições:
I - Teremos de descobrir o imprevisto (linha 16/17) é possível a substituição da
preposição “de” pela conjugação “que”.
II - “menos do que isso” (linha 12) é possível a omissão do vocábulo “do” sem
que isso interfira numa melhor compreensão do conteúdo.
III
-... “com que” (linha 21/22) expressão que na linguagem culta pode ser substi
tuída por “com o qual”
Assinale se for correto:
a) Somente I e III.
b) Somente I e II.
c) Somente II e III.
d) Somente I.
e) I, II e III.
12 - Só recebe sinal de crase o item:
a) Dirigiu-se a Belém.
b) Refiro-me aquele Menino.
c) O Meninozinho ficou a olhar este mundo.
d) Será benéfico a toda família.
e) Supliquei-lhe a bênção de Natal.

13 - Todos os vocábulos se acentuam pelo mesmo motivo, exceto:
a) difíceis.

b) exigências.
c) necessário.
d) ninguém.
e) própria.
14 - De acordo com o sentido das palavras no texto o item que não corresponde é:
a) bizarro (linha 13) - surpreendente
b) fatalidade (linha 1) - destino
c) regozijo (linha 11) - contentamento
d) alastra (linha 20) - arrasta
e) insidiosa (linha 20) - traidora
15 - Analise as afirmativas:
I - arrozes e feijões - plurais relativos aos vocábulos arroz e feijão, respectivamente.
II - “transparente” - é palavra polissílaba.
III - em: su-as, De-us, mei-a - a separação silábica está correta.
Assinale se estiver(em) correta(s):
a) Apenas I.
b) Apenas I e III.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
16 - Segundo o disposto no art. 55 da Lei Orgânica Municipal, “São estáveis, após
_________ de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público”. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacu
na.
a) 01 ano.
b) 02 anos.
c) 03 anos.
d) 04 anos.
e) 05 anos.

17 - Conforme disposto no art. 7o da Constituição Federal de 1988, “São direitos dos tra
balhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”.
I - aposentadoria.
II - repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos.
III - seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
Assinale se estiver(em) correta(s):
a) Apenas I.
b) Apenas I e III.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
18 - Nos termos do art. 7o da Lei Municipal n° 288-04/1992, “São requisitos básicos para
ingresso no serviço público municipal”:
I - ser brasileiro.
II - ter idade mínima de vinte e um anos.
III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
Assinale se estiver(em) correta(s):
a) I, II e III.
b) Apenas I.
c) Apenas II e III.
d) Apenas III.
e) Apenas I e III.
19 - Com base no art. 15 da Lei Municipal t f 294-04/1992, o servidor público do Municí
pio de Cruzeiro do Sul, para passar da classe “C” para a classe “D”, deverá ter no mínimo
_ _ _ _ _ de tempo de exercício na(s) classe(s) _________ . Assinale a alternativa que
preenche corretamente as lacunas.
a) três anos
- “B”.
b) cinco anos
- “C”.
c) quatro anos
- “B” e “C” conjuntamente.
d) seis anos
- “B” e “C” conjuntamente.
e) nove anos
- “A”, “B” e “C” conjuntamente.
20 - Nos termos da Lei Municipal n° 1077-04/2012, a carga horária semanal do Farmacêu
tico é d e_______. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
a) 20 horas.
b) 33 horas.
c) 35 horas.
d) 40 horas.
e) 44 horas.
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21 - Avalie as afirmativas e marque a alternativa correta:
a) A nitrofurantoína é um antibacteriano utilizado para evitar e tratar as infecções urinárias.
b) As penicilinas G e V são extremamente eficazes contra as cepas sensíveis aos bacilos
Gram-negativos.
c) A eritromicina difimde-se rapidamente nos líquidos intracelulares, principalmente no
cérebro e liquor (LCR).
d) Os carbapenêmicos como o Imipenem e Meropenem são utilizados apenas para infecções
de pele.
e) A ampicilina é inais ativa que a amoxicilina entre os antibióticos betalactâmicos orais
contra S. pneumoniae.
22 - Os fármacos anticoagulantes são utilizados com o objetivo de impedir a formação
patológica de coágulos. Marque a alternativa que corresponde ao anticoagulante antago
nista da vitamina K:
a) Enoxaparina.
b) Heparina de alto peso molecular.
c) Lepirudina.
d) Cilostazol.
e) Varfarina.
23 - A hioercalemia é um importante distúrbio hidroeietrolítico que corresponde ao au
mento de:
a) Níveis séricos de Cálcio
b) Níveis séricos de Potássio
c) Níveis séricos de Magnésio
d) Níveis séricos de Sódio
e) Níveis séricos de Fósforo
24 - Analise as afirmativas referentes à absorção dos fármacos:
I - Difusão passiva é a denominação do movimento dos fármacos que atravessam
a barreira biológica sem gasto de energia.
II - Fármacos hidrossolúveis apresentam maior facilidade de penetração nas mem
branas celulares.
III - Os gradientes de concentração, graus de ionização e tamanho dos fármacos
são alguns dos princípios físicos que determinam a velocidade de dtsorção.
Assinale se estiver(em) correta(s):
a) Apenas I.
b) Apenas II.

c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
25 - Analise as afirmativas sobre os medicamentos anti-hipertensivos e marque a alternativa

incorreta:
a) Os diuréticos de alça, como a furosemida, são os diuréticos de escolha quando a função
renal está comprometida.
b) Os P-bloqueadores têm ação anti-hipertensiva, antagonizando seletivamente os receptores P-2 nos rins e diminuindo a resistência vascular.
c) Os inibidores da Enzima conversora da Angiotensina (iECA) causam vasodilatação tanto
das veias quanto das artérias.
d) A losartana, bloqueador do receptor de angiotensina, age bloqueando a ação da angioten
sina II reduzindo a vasoconstrição, liberação de aldosterona e do hormônio antidiurético.
e) O diltiazem, bloqueador do canal de cálcio, é específico, bloqueando, preferencialmente,
a entrada de Cálcio nas células do miocárdio.
26 - Paciente de 60 anos chega a farmácia com receita de Sinvastatina 80mg à noite, Anlodipino lOmg ao dia e Hidroclorotiazida 25mg ao dia. Durante a dispensaçâo, farmacêutico
conversa com a paciente, questionando quanto à dúvidas com o uso dos medicamentos.
Paciente relata estar sentindo fortes dores nos braços e pernas. O farmacêutico orienta a
procurar o médico para reavaliar os medicamentos, pois esta dor muscular pode estar rela
cionada:
a) A alta dose de sinvastatina, que pode causar miopatia (lesão muscular).
b) Ao uso de Hidroclorotiazida, que causa dor muscular pelo seu efeito diurético.
c) A interação medicamentosa entre Anlodipino e Hidroclorotiazida, que não devem ser
administrados concomitantemente.
d) Ao uso de Sinvastatina, antilipêmico contra-indicado em pacientes idosos.
e) Nenhuma das alternativas, pois a dor muscular não pode estar relacionada ao uso dos
medicamentos.

27 - Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do
açúcar ou glicose no sangue. Analise as afirmativas abaixo:
I
- Diabetes mellitus tipo I, caracteriza por um déficit de insulina, devido à des
truição das células beta do pâncreas por processos auto-imunes ou idiopáticos;
II - A Diabetes mellitus gestacional desenvolve-se durante a gravidez, não é tratável e não pode trazer danos ao feto.
III - Entre as causas desencadeadoras de Diabetes, podemos destacar o uso de
Glicocorticóide, Síndrome de Cushing e defeitos genéticos.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.

28 - Os aminoglicosídeos são antibióticos bactericidas que agem na inibição da síntese
proteica das bactérias ao ligarem-se à subunidade 30S do ribossoma bacteriano. Assinale a
alternativa que corresponde a antibióticos pertencentes a esta classe:
a) Amoxicilina e Neomicina.
b) Cefuroxima e Sulfonamida.
c) Ampicilina e Vancomicina.
d) Gentamicina e Neomicina.
e) Ciprofloxacino e Cefuroxima.
29 - A dispensação do medicamento Haloperidol, conforme RDC 344/98, só pode ser reali
zada se prescrita em receita tipo (cor)_________, da lista
. A alternativa que
preenche as lacunas correspondentes é:
a) Azul - B2.
b) Azul - A2.
c) Branca Especial - Cl.
d) Branca Especial - C4.
e) Amarela - Al.
30 - Considerando a Resolução RDC 17/2007 que dispõe sobre o Registro de medicamen
tos similares, marque a alternativa incorreta:
a) Medicamentos Similares não são intercambiáveis.
b) Todos os medicamentos similar deverão apresentar estudo de Biodisponibilidade Relati
va.
c) Similares devem apresentar, obrigatoriamente, nome comercial ou marca, com rara exce
ção prevista em lei.
d) Produtos biológicos e fitoterápicos são alguns dos medicamentos que não são aceitos
como similares.
e) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as prescrições pelo profissional responsá
vel adotarão, obrigatoriamente, a Denominação Comum Brasileira ou Denominação Co
mum Internacional.
31 - Considere a Resolução n° 417/2004 (Código de Ética da Profissão Fannacêutica) e
avalie as seguintes afirmativas.
deveres do farmacêutico:
I - Selecionar auxiliares para exercer todas suas atividades.

II - Aceitar ser perito ou auditor, independente do envolvimento pessoal ou insti
tucional.
III - Participar de experiência em ser humano e pesquisa clínica.
Está(ão) correta(s) a(s) afírmativa(s):
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) Todas.
e) Nenhuma.
32 - Considerando a resolução RDC n° 44/2009 - Boas Práticas Farmacêuticas, da “Aquisi
ção e Recebimento” de produtos, marque a alternativa incorreta:
a) Cabe a farmácia e drogaria implementar critérios para garantir a origem e qualidade dos
produtos recebidos.
b) A aquisição de produtos deve ser feita por meio de distribuidores legalmente autorizados
e licenciados.
c) No momento do recebimento deverá ser verificado o bom estado de conservação do
produto.
d) É necessário constar na nota fiscal de compra apenas o nome dos produtos adquiridos e
serem conferidos no máximo 48 horas após recebimento.
e) Caso haja suspeita de que algum dos produtos tenha sido falsificado, corrompido ou
adulterado, o farmacêutico deve notificar imediatamente a autoridade sanitária competente.
33 - De acordo com a Lei Federal n° 5.991/73, a dispensação de medicamentos é privativa a
estabelecimentos que correspondem à opção________. A alternativa mais completa é:
a) Drogarias, Farmácias, posto de medicamentos e unidade volante e dispensário de medi
camentos.
b) Drogarias, Farmácias, dispensário de medicamentos e emergências.
c) Farmácias e Drogarias.
d) Farmácias, Drogarias, Ervanarias, posto de medicamentos e unidade volante.
e) Drogarias, dispensário de medicamentos e emergências.
34 - Conforme RDC n° 16/2007 que aprova o Regulamento técnico para medicamentos
genéricos: “Equivalentes farmacêuticos que, ao serem administrados na mesma dose molar,
nas mesmas condições experimentais, não apresentam diferenças estatisticamente significa
tivas em relação à biodisponibilidade” é a definição de:
a) Medicamento Similar.
b) Biodisponibilidade.
c) Medicamentos bioequivalentes.
d) Medicamento inovador.
e) Medicamento genérico.

35 - As substâncias e medicamentos pertencentes a lista A l e A2 são prescritas em receita
“A” (amarela). Marque a alternativa que corresponde a dispensacão dos medicamentos
desta receita - (Portaria n° 344/1998):
a) Válido no Estado / 30 (trinta) dias de tratamento.
b) Válido no território Nacional / 30 (trinta) dias de tratamento.
c) Válido no território Nacional / 60 (sessenta) dias de tratamento.
d) Válido no Estado / 60 (sessenta) dias de tratamento.
e) Válido no Território Nacional / 90 (noventa) dias de tratamento.
36 - Segundo a Lei Municipal n° 032-01/1997, na composição do CMS, os prestadores de
serviço público e privados, do governo municipal e profissionais de saúde, serão represen
tados por:
I - um representante dos Médicos.
II - um representante dos Professores.
III - um representante do Hospital São Gabriel Arcanjo.
Assinale se estiver(em) correta(s):
a) I, II e III.
b) Apenas I.
c) Apenas II e III.
d) Apenas III.
e) Apenas I e III.
37 - Nos termos do art. 7o da Lei Municipal n° 032-01/1997, o apoio financeiro para o
funcionamento do CMS, será prestado____________________. Assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna.
a) pela Secretaria Municipal da Saúde.
b) pelo Fundo Municipal da Saúde.
c) pela Secretaria Municipal da Fazenda.
d) através do Orçamento Municipal da Saúcle.
e) pelo Gestor do Orçamento Municipal.
38 - Conforme disposto na Lei Municipal n° 033-01/1997, o Fundo Municipal de Saúde
ficará vinculado diretamente_______________________ _ ou órgão correspondente. Assi
nale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
a) ao Gabinete do Prefeito Municipal.
b) à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
c) ao Secretário Municipal de Saúde.
d) a Secretaria Municipal da Fazenda.
e) ao Conselho Municipal de Saúde.

39 - De acordo com o ECA Lei Federal n° 8.069/1990, são considerados direitos funda
mentais:
I - direito à vida e à saúde.
II - direito à prisão especial nos casos de privação de liberdade.
III - direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.
Assinale a alternativa se estiverem corretas:
a) apenas o item I está correto.
b) apenas o item II está correto.
c) Os itens I e III estão corretos.
d) os itens II e III estão corretos.
e) todas as alternativas estão corretas.
40 - Conforme previsto no art. 6o da Lei Federal n° 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saude,
estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS, a execução
de ações:
I - de vigilância sanitária.
II - de saúde do trabalhador.
III - de assistência terapêutica parcial e farmacêutica integral.
São verdadeiras as afirmativas:
a) somente I.
b) somente II.
c) somente III.
d) somente I e II.
e) somente II e III.
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