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1)     OOOO    órgãoórgãoórgãoórgão    máximomáximomáximomáximo    dededede    naturnaturnaturnatureeeezazazaza    deliberativa,deliberativa,deliberativa,deliberativa,    normativa,normativa,normativa,normativa,
fiscalizadora e recursal, no âmbito de suas competências,fiscalizadora e recursal, no âmbito de suas competências,fiscalizadora e recursal, no âmbito de suas competências,fiscalizadora e recursal, no âmbito de suas competências,
em forma de colegiado da UNCISAL, é o:em forma de colegiado da UNCISAL, é o:em forma de colegiado da UNCISAL, é o:em forma de colegiado da UNCISAL, é o:
a) Conselho Superior
b) Reitor Geral
c) Presidente
d) todas as alternativas estão corretas

2) Compete ao Conselho Superior:Compete ao Conselho Superior:Compete ao Conselho Superior:Compete ao Conselho Superior:
a) Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI
b) Aprovar a proposta orçamentária anual
c) Constituir as Câmaras autônomas
d) todas as alternativas estão corretas

3) PlanejarPlanejarPlanejarPlanejar    eeee    supervisionarsupervisionarsupervisionarsupervisionar    asasasas    atividadesatividadesatividadesatividades    desenvolvidasdesenvolvidasdesenvolvidasdesenvolvidas    pelaspelaspelaspelas
unidadesunidadesunidadesunidades    administrativasadministrativasadministrativasadministrativas    integrantesintegrantesintegrantesintegrantes    dadadada    estruturaestruturaestruturaestrutura    organi-organi-organi-organi-
zacional básica do Gabinete do Reitor, compete:zacional básica do Gabinete do Reitor, compete:zacional básica do Gabinete do Reitor, compete:zacional básica do Gabinete do Reitor, compete:
a) Presidente
b) Chefia de Gabinete
c) Ouvidoria
d) todas as alternativas estão corretas

4) AAAA    ControladoriaControladoriaControladoriaControladoria    AcadêmicaAcadêmicaAcadêmicaAcadêmica    éééé o órgão responsável pela o órgão responsável pela o órgão responsável pela o órgão responsável pela
formulaçãoformulaçãoformulaçãoformulação    eeee    desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento da política de Controle da política de Controle da política de Controle da política de Controle
Acadêmico, cabendo-lhe:Acadêmico, cabendo-lhe:Acadêmico, cabendo-lhe:Acadêmico, cabendo-lhe:
a) Gerenciamento do sistema de informações acadêmicas
b) Arquivamento de documentos do ensino
c) Emissão e registro de diplomas e certificados
d) todas as alternativas estão corretas

5) OOOO    órgãoórgãoórgãoórgão    dadadada    administraçãoadministraçãoadministraçãoadministração    setorialsetorialsetorialsetorial    comcomcomcom    funçõesfunçõesfunçõesfunções    deliberati-deliberati-deliberati-deliberati-
vasvasvasvas    eeee    executivas,executivas,executivas,executivas,    encaencaencaencarregado de gerir os núcleos, osrregado de gerir os núcleos, osrregado de gerir os núcleos, osrregado de gerir os núcleos, os
cursoscursoscursoscursos e as Unidades de Apoio Assistencial que o com- e as Unidades de Apoio Assistencial que o com- e as Unidades de Apoio Assistencial que o com- e as Unidades de Apoio Assistencial que o com-
põem, é o:põem, é o:põem, é o:põem, é o:
a) Centro de Ensino
b) Centro de Tecnologia
c) Centro de Ciências
d) todas as alternativas estão corretas

6) Os Centros de Ensino poderão ser constituídos de:Os Centros de Ensino poderão ser constituídos de:Os Centros de Ensino poderão ser constituídos de:Os Centros de Ensino poderão ser constituídos de:
a) Núcleos de Ensino
b) Cursos
c) Unidades de Ensino Técnico
d) todas as alternativas estão corretas

7) OOOO    NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    dededede    EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    seráseráseráserá    gerenciadogerenciadogerenciadogerenciado administrativa e administrativa e administrativa e administrativa e
academicamenteacademicamenteacademicamenteacademicamente    porporporpor    umumumum    Coordenador,Coordenador,Coordenador,Coordenador, eleito por seus eleito por seus eleito por seus eleito por seus
pares para um mandato de:pares para um mandato de:pares para um mandato de:pares para um mandato de:
a) cinco anos, permitida uma recondução
b) três anos, permitida duas reconduções
c) quatro anos, permitida uma recondução
d) todas as alternativas estão corretas

8) São atribuições da Unidade de Ensino Técnico:São atribuições da Unidade de Ensino Técnico:São atribuições da Unidade de Ensino Técnico:São atribuições da Unidade de Ensino Técnico:
a) Promover a educação profissional, articulada com as

diversas modalidades e níveis de educação, com o
trabalho, com a ciência e com a tecnologia

b) Desenvolver o processo de ensino aprendizagem funda-
mental na realidade sócio-política e cultural do Estado
de Alagoas

c) Ofertar cursos de formação técnica inicial e formação
continuada de nível médio na área de saúde para
trabalhadores do Sistema Único de Saúde e para a
comunidade

d) todas as alternativas estão corretas

9) AAAA    reuniãoreuniãoreuniãoreunião    avaliatavaliatavaliatavaliatiiiivavavava    emememem    quequequeque    especialistasespecialistasespecialistasespecialistas    envolvidosenvolvidosenvolvidosenvolvidos    nononono
processo ensino-aprendizagem discutem acerca da aprendi-processo ensino-aprendizagem discutem acerca da aprendi-processo ensino-aprendizagem discutem acerca da aprendi-processo ensino-aprendizagem discutem acerca da aprendi-
zagemzagemzagemzagem    dosdosdosdos    alunos,alunos,alunos,alunos,    oooo    desempenhodesempenhodesempenhodesempenho    dosdosdosdos    docentes,docentes,docentes,docentes,    osososos    resulta-resulta-resulta-resulta-
dosdosdosdos    dasdasdasdas    estratégiasestratégiasestratégiasestratégias    dededede    ensinoensinoensinoensino    empregadas,empregadas,empregadas,empregadas,    aaaa    adequaçãoadequaçãoadequaçãoadequação    dadadada
organizaçãoorganizaçãoorganizaçãoorganização    curricularcurricularcurricularcurricular    eeee    outrosoutrosoutrosoutros    aspectosaspectosaspectosaspectos    referentesreferentesreferentesreferentes    aaaa    esseesseesseesse
processo,processo,processo,processo, a fim de avaliá-lo coletivamente, mediante a fim de avaliá-lo coletivamente, mediante a fim de avaliá-lo coletivamente, mediante a fim de avaliá-lo coletivamente, mediante
diversos pontos de vista, será realizada pelo:diversos pontos de vista, será realizada pelo:diversos pontos de vista, será realizada pelo:diversos pontos de vista, será realizada pelo:
a) Conselho de Classe
b) Gerente de Ensino
c) Órgão de classe
d) todas as alternativas estão corretas

10)São considerados Componentes Curriculares:São considerados Componentes Curriculares:São considerados Componentes Curriculares:São considerados Componentes Curriculares:
a) O Calendário Acadêmico deverá ser amplamente divul-

gado junto à comunidade acadêmica, imediatamente
após a sua aprovação

b) Adaptação de discentes a novo currículo
c) Estágio Obrigatório
d) todas as alternativas estão corretas

11)OOOO componente curricular teórico-prático previsto na LDB componente curricular teórico-prático previsto na LDB componente curricular teórico-prático previsto na LDB componente curricular teórico-prático previsto na LDB
eeee    DiretrizesDiretrizesDiretrizesDiretrizes    CurricularesCurricularesCurricularesCurriculares    dosdosdosdos    cursoscursoscursoscursos    dededede    graduação,graduação,graduação,graduação,    obriga-obriga-obriga-obriga-
tóriotóriotóriotório    nosnosnosnos    CursosCursosCursosCursos    dededede    BachaBachaBachaBacharelados e, opcional nos Cursosrelados e, opcional nos Cursosrelados e, opcional nos Cursosrelados e, opcional nos Cursos
Superiores de Tecnologia, é o:Superiores de Tecnologia, é o:Superiores de Tecnologia, é o:Superiores de Tecnologia, é o:

1)  AAAA (art.4º/UNCISAL)
2)  DDDD (art.7º/UNCISAL)
3)  BBBB (art.13/UNCISAL)
4)  DDDD (art.22/UNCISAL)
5)  AAAA (art.49/UNCISAL)
6)  DDDD (art.51/UNCISAL)

7)  CCCC (art.59/UNCISAL)
8)  DDDD (art.74/UNCISAL)
9)  AAAA (art.76/UNCISAL)
10)  CCCC (art.119,IV/UNCISAL)
11)  AAAA (art.126/UNCISAL)
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a) Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
b) Núcleo Docente Estruturante 
c) Estágio Obrigatório 
d) todas as alternativas estão corretas

12)OOOO    ingressoingressoingressoingresso    nosnosnosnos    cursoscursoscursoscursos    técnicostécnicostécnicostécnicos    eeee    dededede    graduaçãograduaçãograduaçãograduação    dar-se-ádar-se-ádar-se-ádar-se-á
mediante aprovação em:mediante aprovação em:mediante aprovação em:mediante aprovação em:
a) Transferência
b) Processo Seletivo
c) Equivalência
d) todas as alternativas estão corretas

13)o processo de admissão de graduados,o processo de admissão de graduados,o processo de admissão de graduados,o processo de admissão de graduados,    egressosegressosegressosegressos    dededede    cursoscursoscursoscursos
dededede    qualquerqualquerqualquerqualquer    instituiçãoinstituiçãoinstituiçãoinstituição    dededede    ensinoensinoensinoensino    superiorsuperiorsuperiorsuperior    brabrabrabrasileira,sileira,sileira,sileira,
autorizadosautorizadosautorizadosautorizados    eeee    reconhecidosreconhecidosreconhecidosreconhecidos    pelopelopelopelo    MEC,MEC,MEC,MEC,    conformeconformeconformeconforme    legislaçãolegislaçãolegislaçãolegislação
vigente,vigente,vigente,vigente,    paraparaparapara    osososos    cursoscursoscursoscursos    dededede    graduaçãograduaçãograduaçãograduação    dadadada    UNCISALUNCISALUNCISALUNCISAL,
denomina-se:denomina-se:denomina-se:denomina-se:
a) equivalência
b) transferência
c) transmissão
d) todas as alternativas estão corretas

14)OOOO    processoprocessoprocessoprocesso    dededede    admissão doadmissão doadmissão doadmissão do    discente,discente,discente,discente,    regularmenteregularmenteregularmenteregularmente    matri-matri-matri-matri-
culadoculadoculadoculado    nananana    UNCISAL,UNCISAL,UNCISAL,UNCISAL,    emememem    umumumum    novonovonovonovo    cursocursocursocurso    visandovisandovisandovisando    oooo    redireci-redireci-redireci-redireci-
onamento de seus estudos, denomina-se:onamento de seus estudos, denomina-se:onamento de seus estudos, denomina-se:onamento de seus estudos, denomina-se:
a) equivalência
b) Reopção
c) adaptação
d) todas as alternativas estão corretas

15)SeráSeráSeráSerá    permitidopermitidopermitidopermitido    trancamentotrancamentotrancamentotrancamento    dededede    matriculamatriculamatriculamatricula    foraforaforafora    dodododo    períodoperíodoperíodoperíodo
previsto no Calendário Acadêmico nos casos de:previsto no Calendário Acadêmico nos casos de:previsto no Calendário Acadêmico nos casos de:previsto no Calendário Acadêmico nos casos de:
a) Doença grave, do próprio discente ou de parentes de 1º

grau, devidamente comprovada por atestado médico
b) Discentes em situações decorrentes do estado de gravi-

dez devidamente comprovada por atestado médico
c) Obrigação de ordem militar ou Mudança de domicílio

para outro estado
d) todas as alternativas estão corretas

16)OOOO    processprocessprocessprocesso pelo qual o docente, junto ao discente revê oo pelo qual o docente, junto ao discente revê oo pelo qual o docente, junto ao discente revê oo pelo qual o docente, junto ao discente revê o
resultado de uma determinada atividade de avaliação:resultado de uma determinada atividade de avaliação:resultado de uma determinada atividade de avaliação:resultado de uma determinada atividade de avaliação:
a) Revisão de desempenho acadêmico
b) Reavaliação acadêmica
c) Avaliação formativa
d) todas as alternativas estão corretas

17)OOOO    processoprocessoprocessoprocesso    educativo,educativo,educativo,educativo,    culturalculturalculturalcultural    eeee    científicocientíficocientíficocientífico    quequequeque    ararararticula oticula oticula oticula o
EEEEnsino, a Pesquisa e a Assistência de forma indissociávelnsino, a Pesquisa e a Assistência de forma indissociávelnsino, a Pesquisa e a Assistência de forma indissociávelnsino, a Pesquisa e a Assistência de forma indissociável
eeee    viabilizaviabilizaviabilizaviabiliza    aaaa    relaçãorelaçãorelaçãorelação    transformadoratransformadoratransformadoratransformadora    entreentreentreentre    UniversidadeUniversidadeUniversidadeUniversidade    eeee
Sociedade, denomina-se:Sociedade, denomina-se:Sociedade, denomina-se:Sociedade, denomina-se:
a) Avaliação Formativa
b) Extensão Universitária
c) Intercâmbio
d) todas as alternativas estão corretas

18)OOOO    mandatomandatomandatomandato    dosdosdosdos    membrosmembrosmembrosmembros    dodododo    CEPCEPCEPCEP    -Conselh-Conselh-Conselh-Conselho de Ética emo de Ética emo de Ética emo de Ética em
Pesquisa, será de:Pesquisa, será de:Pesquisa, será de:Pesquisa, será de:
a) 4 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez
b) 3 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez
c) 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez
d) todas as alternativas estão corretas

19)OsOsOsOs    discentesdiscentesdiscentesdiscentes    estãoestãoestãoestão    sujeitossujeitossujeitossujeitos    àsàsàsàs    seguintesseguintesseguintesseguintes    sançõessançõessançõessanções    disciplina-disciplina-disciplina-disciplina-
res:res:res:res:
a) Advertência verbal 
b) Advertência escrita 
c) Suspensão e Desligamento
d) todas as alternativas estão corretas

20)O CONSU exercerá suasO CONSU exercerá suasO CONSU exercerá suasO CONSU exercerá suas    atribuições com fundamento nasatribuições com fundamento nasatribuições com fundamento nasatribuições com fundamento nas
disposdisposdisposdisposições constitucionais e da legislação ordinária,ições constitucionais e da legislação ordinária,ições constitucionais e da legislação ordinária,ições constitucionais e da legislação ordinária,
estatutáriasestatutáriasestatutáriasestatutárias e regimentais, que asseguram a autonomia e regimentais, que asseguram a autonomia e regimentais, que asseguram a autonomia e regimentais, que asseguram a autonomia
didáticocientífica,didáticocientífica,didáticocientífica,didáticocientífica,    administrativa e de gestão financeira eadministrativa e de gestão financeira eadministrativa e de gestão financeira eadministrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e na observância do princípio da :patrimonial, e na observância do princípio da :patrimonial, e na observância do princípio da :patrimonial, e na observância do princípio da :
a) indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão
b) dissociabilidade entre a pesquisa e extensão
c) associação entre o ensino a e extensão universitária
d) todas as alternativas estão corretas

21)OOOO    plenárioplenárioplenárioplenário    dodododo    ConselhoConselhoConselhoConselho    PlenoPlenoPlenoPleno    éééé    oooo    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    dededede    conselheirosconselheirosconselheirosconselheiros
presentes, constituindo quorum regimental de :presentes, constituindo quorum regimental de :presentes, constituindo quorum regimental de :presentes, constituindo quorum regimental de :
a)     1/3 dos conselheiros para o Colegiado instalar-se,

reunir-se e funcionar
b)  1/4 dos conselheiros para o Colegiado instalar-se,

reunir-se e funcionar
c)     ½ dos conselheiros para o Colegiado instalar-se, reu-

nir-se e funcionar
d) todas as alternativas estão corretas

22)    SãoSãoSãoSão    atribuiçõesatribuiçõesatribuiçõesatribuições    ddddo Coordenador Administrativo doo Coordenador Administrativo doo Coordenador Administrativo doo Coordenador Administrativo do
CONSU:CONSU:CONSU:CONSU:
a) Administrar a Secretaria, despachando com o presidente,

adotando todas e quaisquer medidas relativas ao funcio-
namento do Conselho Pleno

b) Preparar, juntamente com a Secretária Administrativa,
o expediente concernente às decisões e despachá-lo com
a Presidência do Conselho Pleno

c) Organizar os arquivos documentais do Conselho Superi-
or Universitário, relacionados aos trabalhos realizados
pela Presidência e pela Secretaria Administrativa

d) todas as alternativas estão corretas

23)ParaParaParaPara    apreciaçãapreciaçãapreciaçãapreciação de matéria que interesse diretamente ao de matéria que interesse diretamente ao de matéria que interesse diretamente ao de matéria que interesse diretamente a
qualquerqualquerqualquerqualquer    membromembromembromembro    dadadada    comunidadecomunidadecomunidadecomunidade    acadêmicaacadêmicaacadêmicaacadêmica    dadadada    Universi-Universi-Universi-Universi-
dade,dade,dade,dade,    quandoquandoquandoquando    solicitadasolicitadasolicitadasolicitada    pelopelopelopelo    interessadointeressadointeressadointeressado    ouououou    ququququaaaalquerlquerlquerlquer
conselheiro, mediante justificativa, será usado o voto:conselheiro, mediante justificativa, será usado o voto:conselheiro, mediante justificativa, será usado o voto:conselheiro, mediante justificativa, será usado o voto:
a) nominal 
b) secreto
c) simbólico
d) todas as alternativas estão corretas

24)A UNCISAL deverá ser estruturada no sistema :A UNCISAL deverá ser estruturada no sistema :A UNCISAL deverá ser estruturada no sistema :A UNCISAL deverá ser estruturada no sistema :
a) multicampi
b) unicampi
c) minicampi
d) todas as alternativas estão corretas

25) São objetivos da UNCISAL: São objetivos da UNCISAL: São objetivos da UNCISAL: São objetivos da UNCISAL:
a) promover, de forma indissociável, o ensino, a pesquisa e

a extensão e aperfeiçoar a educação superior como
também educação profissional

12)  DDDD (art.132/UNCISAL)
13)  AAAA (art.136/UNCISAL)
14)  BBBB (art.138/UNCISAL)
15)  DDDD (art.148/UNCISAL)
16)  AAAA (art.164,§1º/UNCISAL)
17)  BBBB (art.199/UNCISAL)
18)  BBBB (art.209,§1º/UNCISAL)

19)  DDDD (art230/UNCISAL)
20)  AAAA (art.2º/CONSU)
21)  BBBB (art.&º,§ú/CONSU)
22)  DDDD (art.23/CONSU)
23)  BBBB (art.61/CONSU)
24)  AAAA (art.1º,§1º/Estatuto-UNCISAL)
25)  DDDD (art.4º/Estatuto-UNCISAL)
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b) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo

c) aplicar-se ao estudo da realidade brasileira, em busca de
soluções para os problemas do desenvolvimento social e
econômico, contribuindo com os recursos à sua disposi-
ção para o desenvolvimento do bem-estar social

d) todas as alternativas estão corretas

26)Propor a veiculação de material específico da partePropor a veiculação de material específico da partePropor a veiculação de material específico da partePropor a veiculação de material específico da parte
administrativa ou acadêmica, compete::administrativa ou acadêmica, compete::administrativa ou acadêmica, compete::administrativa ou acadêmica, compete::
a) Reitoria
b) Chefia de Gabinete
c) Assessoria de Comunicação
d) todas as alternativas estão corretas

27)OOOO    órgãoórgãoórgãoórgão    dadadada    administraçãoadministraçãoadministraçãoadministração    setorialsetorialsetorialsetorial    comcomcomcom    funçõesfunçõesfunçõesfunções    deliberati-deliberati-deliberati-deliberati-
vas e executivas, encarregado de gerir os núcleos, cursosvas e executivas, encarregado de gerir os núcleos, cursosvas e executivas, encarregado de gerir os núcleos, cursosvas e executivas, encarregado de gerir os núcleos, cursos
e clínicas que o compõem, denomina-se:e clínicas que o compõem, denomina-se:e clínicas que o compõem, denomina-se:e clínicas que o compõem, denomina-se:
a) Centro
b) Gerência
c) Pró-Reitoria
d) todas as alternativas estão corretas

28)SSSSerá concedido a professor aposentado ou a exprofessorerá concedido a professor aposentado ou a exprofessorerá concedido a professor aposentado ou a exprofessorerá concedido a professor aposentado ou a exprofessor
quequequeque    sesesese    hajahajahajahaja    distinguidodistinguidodistinguidodistinguido    nananana    UNCISAL,UNCISAL,UNCISAL,UNCISAL,    porporporpor    ddddecisão doecisão doecisão doecisão do
CONSU, em sessão especial, o Título de:CONSU, em sessão especial, o Título de:CONSU, em sessão especial, o Título de:CONSU, em sessão especial, o Título de:
a) Professor Honoris Causa
b) Professor Emérito
c) Doutor
d) todas as alternativas estão corretas

29)Constituem receitas da UNCISAL:Constituem receitas da UNCISAL:Constituem receitas da UNCISAL:Constituem receitas da UNCISAL:
a) as consignadas no Plano Plurianual do Estado e Lei de

Diretrizes Orçamentárias e as oriundas das alterações
orçamentárias anuais

b) os recursos oriundos dos convênios, acordos ou contratos
e as rendas patrimoniais e os provimentos da prestação
de serviços

c) os recursos provenientes de alienação de bens patrimoni-
ais, subvenções, auxílios e legados e  outras receitas de
qualquer natureza e origem, na forma da lei

d) todas as alternativas estão corretas

30)OsOsOsOs    rrrrecursos financeiros de responsabilidade do Estadoecursos financeiros de responsabilidade do Estadoecursos financeiros de responsabilidade do Estadoecursos financeiros de responsabilidade do Estado
destinados à UNCISAL ser-lhe-ão repassados através dadestinados à UNCISAL ser-lhe-ão repassados através dadestinados à UNCISAL ser-lhe-ão repassados através dadestinados à UNCISAL ser-lhe-ão repassados através da
Programação Financeira do:Programação Financeira do:Programação Financeira do:Programação Financeira do:
a) Poder Executivo
b) Estado
c) Ministério da Educação
d) todas as alternativas estão corretas

31)EstãoEstãoEstãoEstão    incluídasincluídasincluídasincluídas    aindaaindaaindaainda    nononono    campocampocampocampo    dededede    atuatuatuatuação do Sistemaação do Sistemaação do Sistemaação do Sistema
Único de Saúde (SUS),a execução de ações de:Único de Saúde (SUS),a execução de ações de:Único de Saúde (SUS),a execução de ações de:Único de Saúde (SUS),a execução de ações de:
a) vigilância sanitária
b) vigilância epidemiológica
c) saúde do trabalhador
d) todas as alternativas estão corretas

32)EmEmEmEm    relaçãorelaçãorelaçãorelação à assistência à saúde, assinale a alternativa à assistência à saúde, assinale a alternativa à assistência à saúde, assinale a alternativa à assistência à saúde, assinale a alternativa
incorreta.incorreta.incorreta.incorreta.

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado  garantir a saúde através formulação
e execução de políticas econômicas e sociais que visem
à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.

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

c) A saúde tem como fatores determinantes e condicionan-
tes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamen-
to básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais; os níveis de saúde da população
expressam a organização social e econômica do País.

d) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
instituições públicas federais, estaduais e municipais de
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos,
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e
de equipamentos para saúde constitui o SUS.

33)OOOO    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    dededede    açõesaçõesaçõesações    quequequeque    proporcionamproporcionamproporcionamproporcionam    oooo    conhecimento,conhecimento,conhecimento,conhecimento,    aaaa
detecçãodetecçãodetecçãodetecção    ouououou prevenção de qualquer mudança nos fatores prevenção de qualquer mudança nos fatores prevenção de qualquer mudança nos fatores prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantesdeterminantesdeterminantesdeterminantes    eeee    condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes    dededede    saúdesaúdesaúdesaúde    indindindindividual ouividual ouividual ouividual ou
coletiva,coletiva,coletiva,coletiva,    comcomcomcom    aaaa    finalidadefinalidadefinalidadefinalidade    dededede    recomendarrecomendarrecomendarrecomendar    eeee    adotaradotaradotaradotar    asasasas
medidasmedidasmedidasmedidas    dededede    prevençãoprevençãoprevençãoprevenção    eeee    controlecontrolecontrolecontrole    dasdasdasdas    doençasdoençasdoençasdoenças    ouououou    agravos,agravos,agravos,agravos,
denomina-se:denomina-se:denomina-se:denomina-se:
a) vigilância sanitária
b) vigilância epidemiológica
c) saúde do trabalhador
d) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica

34)EntenEntenEntenEntende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei,de-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei,de-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei,de-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei,
umumumum    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    dededede    atividadesatividadesatividadesatividades    quequequeque    sesesese    destina,destina,destina,destina,    atratratratraaaavésvésvésvés    dasdasdasdas
açõesaçõesaçõesações    dededede    vigilânciavigilânciavigilânciavigilância    epidemiológicaepidemiológicaepidemiológicaepidemiológica    eeee    vigilânciavigilânciavigilânciavigilância    sanitária,sanitária,sanitária,sanitária,    àààà
propropropromoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assimmoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assimmoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assimmoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
comocomocomocomo    visavisavisavisa    àààà    recuperaçãorecuperaçãorecuperaçãorecuperação    eeee    reabilitaçãoreabilitaçãoreabilitaçãoreabilitação    dadadada    saúdesaúdesaúdesaúde    dosdosdosdos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindostrabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindostrabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindostrabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos
das condições de trabalho, abrangendo:das condições de trabalho, abrangendo:das condições de trabalho, abrangendo:das condições de trabalho, abrangendo:
a) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de traba-

lho ou portador de doença profissional e do trabalho
b) participação, no âmbito de competência do Sistema

Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação
e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde
existentes no processo de trabalho

c) participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e
controle das condições de produção, extração, armazena-
mento, transporte, distribuição e manuseio de substânci-
as, de produtos, de máquinas e de equipamentos que
apresentam riscos à saúde do trabalhador

d) todas as alternativas estão corretas

35)UmUmUmUm    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    dededede    açõesaçõesaçõesações    cacacacapaz de eliminar, diminuir oupaz de eliminar, diminuir oupaz de eliminar, diminuir oupaz de eliminar, diminuir ou
prevenirprevenirprevenirprevenir    riscosriscosriscosriscos    àààà    saúdesaúdesaúdesaúde    eeee    dededede    intervirintervirintervirintervir    nosnosnosnos    problemasproblemasproblemasproblemas    sanitá-sanitá-sanitá-sanitá-
riosriosriosrios    decorrentesdecorrentesdecorrentesdecorrentes    dodododo    meiomeiomeiomeio    ambiente,ambiente,ambiente,ambiente,    dadadada    produçãoproduçãoproduçãoprodução    eeee    circula-circula-circula-circula-
ção de bens e da prestação de serviços de interesse dação de bens e da prestação de serviços de interesse dação de bens e da prestação de serviços de interesse dação de bens e da prestação de serviços de interesse da
saúde,saúde,saúde,saúde,    abrangendo,abrangendo,abrangendo,abrangendo, o controle de bens de consumo que, o controle de bens de consumo que, o controle de bens de consumo que, o controle de bens de consumo que,
diretdiretdiretdireta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,a ou indiretamente, se relacionem com a saúde,a ou indiretamente, se relacionem com a saúde,a ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidascompreendidascompreendidascompreendidas    todastodastodastodas    asasasas    etapasetapasetapasetapas    eeee    pppprrrrocessos,ocessos,ocessos,ocessos,    dadadada    produçãoproduçãoproduçãoprodução
aoaoaoao    consumo;consumo;consumo;consumo;    eeee    oooo    controle da prestação de serviçoscontrole da prestação de serviçoscontrole da prestação de serviçoscontrole da prestação de serviços    quequequeque    sesesese
relacionamrelacionamrelacionamrelacionam    diretadiretadiretadireta    oooou indiretamente com a saúde,u indiretamente com a saúde,u indiretamente com a saúde,u indiretamente com a saúde,
denomina-se:denomina-se:denomina-se:denomina-se:
a) vigilância sanitária
b) vigilância epidemiológica
c) vigilância nutricional
d) vigilância alimentar26)  CCCC (art.17, VII/Estatuto-UNCISAL)

27)  AAAA (art.36/Estatuto-UNCISAL)
28)  BBBB (art.64,§1º/EstatutoUNCISAL)
29)  DDDD (art.68/EstatutoUNCISAL)
30)  BBBB (art.7º/Reestruturação-UNCISAL)
31)  DDDD (art.6º/Lei nº 8.080/90)
32)  DDDD (art.4º-§1º/Lei nº 8.080/90)

33)  BBBB (art.6º,§2º/Lei nº 8.080/90)
34)   DDDD (art.6º,§3º/Lei nº 8.080/90)
35)  AAAA (art.6º,§1º/Lei nº 8.080/90)
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36) AAAA    direçãodireçãodireçãodireção    dodododo Sistema Único de Saúde (SUS) é única Sistema Único de Saúde (SUS) é única Sistema Único de Saúde (SUS) é única Sistema Único de Saúde (SUS) é única sendosendosendosendo
exercidaexercidaexercidaexercida    emememem    cadacadacadacada    esferaesferaesferaesfera    dededede    governo,governo,governo,governo,    nononono    âmbitoâmbitoâmbitoâmbito    dadadada    União,União,União,União,    seráseráseráserá
exercido: exercido: exercido: exercido: 
a) pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
b) pelo Conselho Nacional de Saúde
c) pelo Ministério da Saúde
d) pelos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde

37) AAAA    articulaçãoarticulaçãoarticulaçãoarticulação    dasdasdasdas    políticaspolíticaspolíticaspolíticas    eeee    programas,programas,programas,programas,    aaaa    cargocargocargocargo    dasdasdasdas    comissõescomissõescomissõescomissões
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:
a) alimentação e nutrição
b) saneamento e meio ambiente
c) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia
d) todas as alternativas estão corretas

38) OsOsOsOs    cargoscargoscargoscargos    eeee    funçõesfunçõesfunçõesfunções    dededede    chefia,chefia,chefia,chefia, direção e assessoramento, no direção e assessoramento, no direção e assessoramento, no direção e assessoramento, no
âmbitoâmbitoâmbitoâmbito    dodododo    SistemaSistemaSistemaSistema    ÚnicoÚnicoÚnicoÚnico    dededede    SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    (SUS),(SUS),(SUS),(SUS),    sósósósó    poderãopoderãopoderãopoderão    serserserser
exercidas em regime de tempo:exercidas em regime de tempo:exercidas em regime de tempo:exercidas em regime de tempo:
a) integral
b) parcial
c) misto de no mínimo 36 horas semanais
d) superior a 40 horas semanais

39) Quanto aos recursosQuanto aos recursosQuanto aos recursosQuanto aos recursos    financeiros,financeiros,financeiros,financeiros,    serãoserãoserãoserão    tambémtambémtambémtambém    consideradosconsideradosconsideradosconsiderados    osososos
recursos provenientes de:recursos provenientes de:recursos provenientes de:recursos provenientes de:
a) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência

à saúde
b) ajuda, contribuições, doações e donativos
c) alienações patrimoniais e rendimentos de capital
d) todas as alternativas estão corretas

40) Os recursos financeiros do Sistema ÚnicoOs recursos financeiros do Sistema ÚnicoOs recursos financeiros do Sistema ÚnicoOs recursos financeiros do Sistema Único    dededede    Saúde (SUS) serãoSaúde (SUS) serãoSaúde (SUS) serãoSaúde (SUS) serão
depositadosdepositadosdepositadosdepositados    emememem    contacontacontaconta    especial,especial,especial,especial,    emememem    cadacadacadacada    esferaesferaesferaesfera    dededede    suasuasuasua    atuação,atuação,atuação,atuação,    eeee
movimentados sob fiscalização dosmovimentados sob fiscalização dosmovimentados sob fiscalização dosmovimentados sob fiscalização dos:
a) Ministérios da Saúde
b) respectivos Conselhos de Saúde
c) Conselhos Deliberativos do Estado
d) respectivos Fundos Nacionais de Saúde

41) ÉÉÉÉ    vedadavedadavedadavedada    aaaa    transftransftransftransferência de recursos para o financiamento deerência de recursos para o financiamento deerência de recursos para o financiamento deerência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde, excetoações não previstas nos planos de saúde, excetoações não previstas nos planos de saúde, excetoações não previstas nos planos de saúde, exceto:
a) em situações emergenciais na área de saúde
b) em situações de calamidade pública, no Brasil
c) em situações emergenciais ou de calamidade pública, em

qualquer  área 
d) em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área

de saúde.

42) OOOO    espaçoespaçoespaçoespaço    geográficogeográficogeográficogeográfico    contíncontíncontíncontínuo constituído por agrupamentos deuo constituído por agrupamentos deuo constituído por agrupamentos deuo constituído por agrupamentos de
MunicípiosMunicípiosMunicípiosMunicípios    limítrofes,limítrofes,limítrofes,limítrofes,    delimitadodelimitadodelimitadodelimitado    aaaa    partirpartirpartirpartir    dededede    identidadesidentidadesidentidadesidentidades    cultura-cultura-cultura-cultura-
is,is,is,is,    econômicaseconômicaseconômicaseconômicas    eeee    sociaissociaissociaissociais    eeee    dededede    redesredesredesredes    dededede    comunicaçãocomunicaçãocomunicaçãocomunicação    eeee    infraestrutu-infraestrutu-infraestrutu-infraestrutu-
rararara    dededede    transportestransportestransportestransportes    compartilhados,compartilhados,compartilhados,compartilhados,    comcomcomcom    aaaa    finalidadefinalidadefinalidadefinalidade    dededede    integrarintegrarintegrarintegrar    aaaa
organização,organização,organização,organização,    oooo    planejamentoplanejamentoplanejamentoplanejamento    eeee    aaaa    execuçãoexecuçãoexecuçãoexecução    dededede    açõesaçõesaçõesações    eeee    serviçosserviçosserviçosserviços    dededede
saúde, denomina-se:saúde, denomina-se:saúde, denomina-se:saúde, denomina-se:
a) Portas de Entrada
b) Região de Saúde
c) Mapa da Saúde
d) todas as alternativas estão corretas

43) SãoSãoSãoSão    PortasPortasPortasPortas    dededede    EntradaEntradaEntradaEntrada    àsàsàsàs    açõesaçõesaçõesações    eeee    aosaosaosaos    serviçosserviçosserviçosserviços    dededede    saúdesaúdesaúdesaúde    nasnasnasnas    RedesRedesRedesRedes
de Atenção à Saúde os serviços:de Atenção à Saúde os serviços:de Atenção à Saúde os serviços:de Atenção à Saúde os serviços:
a) de atenção primária
b) de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial
c) especiais de acesso aberto
d) todas as alternativas estão corretas

44) ParaParaParaPara    assegurarassegurarassegurarassegurar    aoaoaoao    ususususuário o acesso universal, igualitário euário o acesso universal, igualitário euário o acesso universal, igualitário euário o acesso universal, igualitário e
ordenadoordenadoordenadoordenado    àsàsàsàs    açõesaçõesaçõesações    eeee    serviçosserviçosserviçosserviços    dededede    saúde do SUS, caberá aossaúde do SUS, caberá aossaúde do SUS, caberá aossaúde do SUS, caberá aos    entesentesentesentes
federativos,federativos,federativos,federativos,    alémalémalémalém    dededede    outrasoutrasoutrasoutras    atribuiçõesatribuiçõesatribuiçõesatribuições    quequequeque    venhamvenhamvenhamvenham    aaaa    serserserser
pactuadas pelas Comissões Intergestores:pactuadas pelas Comissões Intergestores:pactuadas pelas Comissões Intergestores:pactuadas pelas Comissões Intergestores:
a) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso

às ações e aos serviços de saúde
b) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde
c) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde
d) todas as alternativas estão corretas

45) No planejamento devem ser considerados os serviços eNo planejamento devem ser considerados os serviços eNo planejamento devem ser considerados os serviços eNo planejamento devem ser considerados os serviços e    asasasas    açõesaçõesaçõesações
prestadosprestadosprestadosprestados    pelapelapelapela    iniciativainiciativainiciativainiciativa    privada,privada,privada,privada,    dededede    formaformaformaforma    complementarcomplementarcomplementarcomplementar    ouououou    nãonãonãonão
ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde:ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde:ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde:ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde:
a) setoriais
b) federais
c) regional, estadual e nacional
d) todas as alternativas estão corretas

46) OsOsOsOs recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados
como:como:como:como:
a) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus

órgãos e entidades, da administração direta e indireta
b) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do

Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional
c) investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da

Saúde e cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal

d) todas as alternativas estão corretas

47) (Lei(Lei(Lei(Lei    nº9.394/96)nº9.394/96)nº9.394/96)nº9.394/96)    OOOO    ensinoensinoensinoensino    seráseráseráserá    ministradoministradoministradoministrado    comcomcomcom    basebasebasebase    nosnosnosnos    seguin-seguin-seguin-seguin-
tes princípios:tes princípios:tes princípios:tes princípios:
a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,

o pensamento, a arte e o saber
c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas
d) todas as alternativas estão corretas

48) (Lei(Lei(Lei(Lei    nº9.394/96)nº9.394/96)nº9.394/96)nº9.394/96)    AAAA    União,União,União,União,    osososos    Estados,Estados,Estados,Estados,    oooo Distrito Federal e os Distrito Federal e os Distrito Federal e os Distrito Federal e os
MunicípiosMunicípiosMunicípiosMunicípios    organizarãoorganizarãoorganizarãoorganizarão    osososos    resprespresprespectivos sistemas de ensino emectivos sistemas de ensino emectivos sistemas de ensino emectivos sistemas de ensino em
regime de:regime de:regime de:regime de:
a) revezamento
b) colaborarão
c) assistência
d) todas as alternativas estão corretas

49) (Lei(Lei(Lei(Lei    nº9.394/96)Asnº9.394/96)Asnº9.394/96)Asnº9.394/96)As    universidadesuniversidadesuniversidadesuniversidades    sãosãosãosão    instituiçinstituiçinstituiçinstituições pluridisciplina-ões pluridisciplina-ões pluridisciplina-ões pluridisciplina-
resresresres    dededede    formaçãoformaçãoformaçãoformação    dosdosdosdos    quadrosquadrosquadrosquadros    profissionaisprofissionaisprofissionaisprofissionais    dededede    nívelnívelnívelnível    susususuperior, deperior, deperior, deperior, de
pesquisa,pesquisa,pesquisa,pesquisa,    dededede    extensãoextensãoextensãoextensão    eeee    dededede    domíniodomíniodomíniodomínio    eeee    cultivocultivocultivocultivo    dodododo    sabersabersabersaber    humano,humano,humano,humano,
que se caracterizam por:que se caracterizam por:que se caracterizam por:que se caracterizam por:
a) produção intelectual institucionalizada mediante o estudo

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do
ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional

b) um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmi-
ca de mestrado ou doutorado

c) um terço do corpo docente em regime de tempo integral
d) todas as alternativas estão corretas

50) (Lei(Lei(Lei(Lei    nº9.394/96)nº9.394/96)nº9.394/96)nº9.394/96)    AAAA    UniãoUniãoUniãoUnião    aplicará,aplicará,aplicará,aplicará,    anualmente,anualmente,anualmente,anualmente,    nuncanuncanuncanunca    menosmenosmenosmenos    dededede
dezoito,dezoito,dezoito,dezoito,    eeee    osososos    Estados,Estados,Estados,Estados,    o Distrito Federal eo Distrito Federal eo Distrito Federal eo Distrito Federal e    osososos    Municípios,Municípios,Municípios,Municípios,    vintevintevintevinte    eeee
cincocincocincocinco    porporporpor    cento,cento,cento,cento,    ouououou    oooo    quequequeque    constaconstaconstaconsta    nasnasnasnas    respectivasrespectivasrespectivasrespectivas    ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições    ouououou
LeisLeisLeisLeis    Orgânicas,Orgânicas,Orgânicas,Orgânicas,    dadadada    receitareceitareceitareceita    resultanteresultanteresultanteresultante    dededede    impostos,impostos,impostos,impostos,    compreendidascompreendidascompreendidascompreendidas
as transferências constitucionais, na:as transferências constitucionais, na:as transferências constitucionais, na:as transferências constitucionais, na:
a) saúde e educação infantil
b) manutenção e desenvolvimento do ensino público
c) incremento do ensino púbico e particular
d) todas as alternativas estão corretas

36)  CCCC (art.9º/Lei nº 8.080/90)
37)   DDDD (art.13/Lei nº 8.080/90)
38)  AAAA (art.28/Lei nº 8.080/90)
39)  DDDD (art.32/Lei nº 8.080/90)
40)  BBBB (art.34/Lei nº 8.080/90)
41)  DDDD (art.36,§2º/Lei nº 8.080/90)
42)  BBBB (art.2º/Dec.Pres.nº7.508/11)
43)  DDDD (art.9º/Dec.Pres.nº7.508/11)

44)  DDDD (art.13/Dec.Pres.nº7.508/11)
45)  CCCC (art.16/Dec.Pres.nº7.508/11)
46)  DDDD (art.2º/L.nº8142/90)
47)  DDDD (art.3º/(Lei nº9.394/96)
48)  BBBB (art.8º/(Lei nº9.394/96)
49)  DDDD (art.52/(Lei nº9.394/96)
50)  BBBB (art.69/(Lei nº9.394/96)


