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“Grandes resultados requerem grandes ambições.”

BOA PROVA!
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VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA)  QUESTÕES DE
MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE

RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO,
DISCURSIVA E REDAÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO V
MINISTÉRIO DA SAÚDE

M17
TARDE

CÓDIGO

Disciplinas Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Conhecimento Básico

- Língua Portuguesa 10 0,25

- Ética e Legislação da Gestão Pública 10 0,25

- Política do SUS 10 0,5

Conhecimento Específico 30 1

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão
de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da(s)
Folha(s) de Resposta(s) da Prova Discursiva e Redação por
erro do candidato.

O candidato só poderá retirar-se definitivamente
da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da
prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da
prova, o candidato poderá retirar-se levando o
seu Caderno de Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o
seu Caderno de Questões não poderá copiar
s u a s r e s p o s t a s p o r q u a l q u e r m e i o . O
d e s c u m p r i m e n t o d e s s a d e t e r m i n a ç ã o s e r á
registrado em ata e acarretará a eliminação do
candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
m e s m o a u t i l i z a ç ã o d o s b a n h e i r o s e / o u
bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao
fiscal o Cartão de Respostas assinado e a(s) Folha(s) de
Resposta(s) da Prova Discursiva e Redação. Não se esqueça
dos seus pertences.

A Prova Discursiva e a Redação deverão ser desenvolvidas
na Folha de Resposta(s), personalizada(s) e
desidentificada(s) pelo candidato, que deverá destacar o
canhoto que contém seus dados cadastrais. A(s) Folha(s) de
Resposta(s) da Prova Discursiva e Redação é(são) o
único documento válido para a correção.

O preenchimento da(s) Folha(s) de Resposta(s) será de sua
inteira responsabilidade.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que
o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a(s)
Folha(s) de Resposta(s) da Prova Discursiva e Redação.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas
instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do
coordenador local.

Por motivo de segurança:

(s) (s)

(s)
(s) (s) (s)

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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– Língua Portuguesa

CONHECIMENTO BÁSICO

Texto para responder às questões de 01 a 10.

Os senhores todos conhecem a pergunta
famosa universalmente repetida: “Que livro
escolheria para levar consigo, se tivesse de partir
para uma ilha deserta...?”

Vêm os que acreditam em exemplos célebres
e dizem naturalmente: “Uma história de Napoleão.”
Mas uma ilha deserta nem sempre é um exílio... Pode
ser um passatempo...

Os que nunca tiveram tempo para fazer
leituras grandes, pensam em obras de muitos
volumes. É certo que numa ilha deserta é preciso
encher o tempo... E lembram-se das “Vidas” de
Plutarco, dos “Ensaios” de Montaigne, ou, se são
mais cientistas que filósofos, da obra completa de
Pasteur. Se são uma boa mescla de vida e sonho,
pensam em toda a produção de Goethe, de
Dostoievski, de Ibsen. Ou na Bíblia. Ou nas “Mil e uma
noites”.

Pois eu creio que todos esses livros, embora
esplêndidos, acabariam fatigando; e, se Deus me
concedesse a mercê de morar numa ilha deserta
(deserta, mas com relativo conforto, está claro –
poltronas, chá, luz elétrica, ar condicionado) o que
levava comigo era um Dicionário. Dicionário de
qualquer língua, até com algumas folhas soltas; mas
um Dicionário.

Não sei se muita gente haverá reparado nisso
– mas o Dicionário é um dos livros mais poéticos, se
não mesmo o mais poético dos livros. O Dicionário
tem dentro de si o Universo completo.

Logo que uma noção humana toma forma de
palavra – que é o que dá existência às noções – vai
habitar o Dicionário. As noções velhas vão ficando,
com seus sestros de gente antiga, suas rugas, seus
vestidos fora de moda; as noções novas vão
chegando, com suas petulâncias, seus arrebiques,
às vezes, sua rusticidade, sua grosseria. E tudo se vai
arrumando direitinho, não pela ordem de chegada,
como os candidatos a lugares nos ônibus, mas pela
ordem alfabética, como nas listas de pessoas
importantes, quando não se quer magoar ninguém...

O Dicionário é o mais democrático dos livros.
Muito recomendável, portanto, na atualidade. Ali, o
que governa é a disciplina das letras. Barão vem
antes de conde, conde antes de duque, duque antes
de rei. Sem falar que antes do rei também está o
presidente.

O Dicionário responde a todas as
curiosidades, e tem caminhos para todas as
filosofias. Vemos as famílias de palavras, longas,

O Livro da Solidão

acomodadas na sua semelhança, – e de repente os
vizinhos tão diversos! Nem sempre elegantes, nem
sempre decentes, – mas obedecendo à lei das letras,
cabalística como a dos números...

O Dicionário explica a alma dos vocábulos: a
sua hereditariedade e as suas mutações.

E as surpresas de palavras que nunca se
tinham visto nem ouvido! Raridades, horrores,
maravilhas...

Tudo isto num dicionário barato – porque os
outros têm exemplos, frases que se podem decorar,
para empregar nos artigos ou nas conversas eruditas,
e assombrar os ouvintes e os leitores...

A minha pena é que não ensinem as crianças
a amar o Dicionário. Ele contém todos os gêneros
literários, pois cada palavra tem seu halo e seu
destino – umas vão para aventuras, outras para
viagens, outras para novelas, outras para poesia,
umas para a história, outras para o teatro.

E como o bom uso das palavras e o bom uso
do pensamento são uma coisa só e a mesma coisa,
conhecer o sentido de cada uma é conduzir-se entre
claridades, é construir mundos tendo como
laboratório o Dicionário, onde jazem, catalogados,
todos os necessários elementos.

Eu levaria o Dicionário para a ilha deserta. O
tempo passaria docemente, enquanto eu passeasse
por entre nomes conhecidos e desconhecidos,
nomes, sementes e pensamentos e sementes das
flores de retórica.

Poderia louvar melhor os amigos, e melhor
perdoar os inimigos, porque o mecanismo da minha
linguagem estaria mais ajustado nas suas molas
complicadíssimas. E, sobretudo, sabendo que
germes pode conter uma palavra, cultivaria o silêncio,
privilégio dos deuses, e ventura suprema dos
homens.
(MEIRELES, Cecília. O Livro da Solidão. ,
Caderno Único. São Paulo: 11 jul.1948, p. 6.)

Folha da Manhã
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Das modificações feitas na redação de cada
fragmento abaixo transcrito do texto, alterou-se
substancialmente o sentido original em:

D) “É certo que numa ilha deserta é preciso encher o
tempo...” (§ 3) / É certo ser preciso que se encha
o tempo numa ilha deserta.

E) “Pois eu creio que todos esses livros, embora
esplêndidos, acabariam fatigando...” (§ 4) / Em
que pese todos esses livros serem esplêndidos,
creio que eles acabariam fatigando.

A) “Tudo isto num dicionário barato – porque os
outros têm exemplos, frases que se podem
decorar, para empregar nos artigos ou nas
conversas eruditas, e assombrar os ouvintes e os
leitores...” (§ 11) / Tudo isto num dicionário barato
– porquanto os outros têm exemplos, frases que
podem ser decoradas, a fim de empregar nos
artigos ou nas conversas eruditas, bem como
assombrar os ouvintes e os leitores.

B) “Eu levaria o Dicionário para a ilha deserta. O
tempo passaria docemente, enquanto eu
passeasse por entre nomes conhecidos e
desconhecidos...” (§ 14) / Eu levaria o Dicionário
para a ilha deserta, onde o tempo passaria
docemente, à medida que eu passeasse por
entre nomes conhecidos e desconhecidos.

C) “Poderia louvar melhor os amigos, e melhor
perdoar os inimigos, porque o mecanismo da
minha linguagem estaria mais ajustado nas suas
molas complicadíssimas.” (§ 15) / O mecanismo
da minha linguagem estaria mais ajustado nas
suas molas complicadíssimas, visto que eu
poderia louvar melhor os amigos, tanto quanto
perdoar melhor os inimigos.

Questão 02

Acerca da compreensão do texto, são feitas as
afirmativas que se seguem.

I. O Dicionário, sem embargo de ser o mais poético
dos livros, é o mais completo, pois contém em si o
Universo.

II. Tomando uma noção humana forma de palavra,
passa a habitar o Dicionário, pois a palavra dá
existência às noções.

III. Pelo fato de ser governado pela disciplina das
letras, o Dicionário é o mais democrático dos
livros, sendo, portanto, muito recomendável na
atualidade.

IV. O Dicionário, além de ter caminhos para todas as
filosofias, também responde a todas as
curiosidades.

V. A despeito de o Dicionário conter todos os
gêneros literários, pois cada palavra tem seu
encanto e sua história, é uma pena que não
ensinem as crianças a amar o Dicionário.

VI. Conhecer o sentido de cada palavra é
conduzir-se entre claridades, em razão de o
bom uso das palavras coincidir com o bom
uso do pensamento.

Das afirmativas acima, estão de acordo com o texto
apenas:

D) II, V e VI.
E) I, II, V e VI.

A) II, III, IV e VI.
B) I, III e IV.
C) I, II, III e IV.

Questão 01
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“E como o bom uso das palavras e o bom uso do
pensamento são uma coisa só...” (§ 13)

A concordância do verbo “ser” na oração transcrita
acima foi feita com o verbo flexionado no plural. Das
frases a seguir, aquela em que, de acordo com as
normas da língua culta, o verbo concorda apenas no
singular é:

D) Não só o idoso como também o jovem chegou
(chegaram) à ilha.

E) O visitante, com todos os seus amigos, passeava
(passeavam) pela ilha deserta.

A) Cada um dos interessados deve (devem)
comprometer-se a respeitar a natureza.

B) Nem a natureza nem o infinito pode (podem)
preencher a alma humana.

C) A ilha era uma das que atraía (atraíam) turistas à
região.

Questão 05

“... as noções novas vão chegando, com suas
PETULÂNCIAS, seus ARREBIQUES, às vezes, sua
RUSTICIDADE, sua GROSSERIA.” (§ 6)

As palavras destacadas no trecho transcrito acima
podem ser substituídas, sem prejuízo para o sentido,
respectivamente, por:

D) arrebatamentos / naturalidades / singeleza /
aspereza.

E) soberbas / artificialidades / descortesia /
urbanidade.

A) pusilanimidades / amaneiramentos / impolidez /
rudeza.

B) insolências / afetações / indelicadeza / rispidez.
C) atrevimentos / exageros / afabilidade / estupidez.

Questão 04

“... que é o que dá existência às noções...” (§ 6)

Das alterações feitas a seguir na redação do
enunciado transcrito acima, é facultativo empregar o
acento indicativo de crase em:

D) que é o que dá existência à considerada mais
importante das noções.

E) que é o que dá existência até às noções menos
representativas.

A) que é o que dá existência às suas noções
preferidas.

B) que é o que dá existência à nossa noção
preferida.

C) que é o que dá existência àquelas noções
indispensáveis ao conhecimento.

Questão 06

Quanto à tipologia textual, o texto pode ser definido
como:

D) dissertativo expositivo, por apresentar opinião
pessoal sobre o assunto abordado, sem intenção
de criar debate em relação a opiniões contrárias.

E) dissertativo argumentativo, por apresentar
opinião pessoal sobre o assunto abordado,
tentando convencer o leitor por meio de
raciocínio lógico e provas irrefutáveis.

A) descritivo, por apresentar características do
dicionário numa perspectiva psicológica,
intimista, em discurso repleto de imagens
poéticas.

B) narrativo, por relatar fato imaginário, hipotético,
em 1ª pessoa, ocorrido em ilha deserta, em
tempo não determinado.

C) predominantemente narrativo, por relatar fato
imaginário, em 1ª pessoa, mas com descrições
de variados modelos de dicionários.

Questão 03
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Abaixo foram extraídas passagens do texto com
verbos transitivos e os respectivos complementos,
sendo estes subst i tu ídos por pronomes
sintaticamente correspondentes.

I. “... vai habitar o Dicionário.” (§ 6) / vai habitá-lo.

II. “O Dic ionár io responde a todas as
curiosidades...” (§ 8) / responde-lhes.

III. “... mas obedecendo à lei das letras...” (§ 8) /
obedecendo-as.

IV. ... assombrar os ouvintes e os leitores...” (§ 11) /
assombrá-los.

V. “... não ensinem as crianças a amar o Dicionário.”
(§ 12) / não as ensinem a amá-lo.

VI. “Eu levaria o Dicionário para a ilha deserta.”
(§ 14) / Eu levá-lo-ia para a ilha deserta.

VII. “... e melhor perdoar os inimigos...” (§ 15) / e
melhor lhes perdoar.

A substituição dos complementos por pronomes
sintaticamente correspondentes foi feita de acordo
com as normas de regência verbal e de colocação
pronominal apenas nos itens:

D) I, II, VI e VII.
E) I, IV, V e VI.

“

A) II, III, IV e VII.
B) I, III, IV, V e VII.
C) II, III e V.

Questão 08

“E as surpresas de palavras que nunca se tinham
visto nem ouvido!” (§ 10)

Sobre a sintaxe das orações adjetivas do período
acima, são feitas as afirmativas a seguir.

I. Ambas estão expressas na voz passiva sintética
ou pronominal.

II. O pronome relativo exerce a função sintática de
objeto direto em relação a ambos os verbos.

III. Se expressas na voz passiva analítica, a redação
seria “que nunca tinham sido vistas nem
ouvidas”.

IV. Se expressas na voz ativa, a redação seria “que
nunca tinham vistas nem ouvidas”.

V. Construção variante das orações adjetivas
poderia ser “as quais nunca se tinham visto nem
ouvido”.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

D) II, III e IV.
E) I, III e V.

A) III, IV e V.
B) I, II e IV.
C) I, II e V.

Questão 07
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Na frase interrogativa que introduz o texto “Que livro
escolheria para levar consigo, se tivesse de partir
para uma ilha deserta...?” (§ 1), o pronome
CONSIGO foi empregado segundo norma do
português lusitano.

Das alterações feitas abaixo na redação da referida
frase, considerando-se a uniformidade de tratamento
e a correlação entre os tempos verbais, está em
conformidade com as normas da língua culta do
Brasil a seguinte:

D) Que livro escolherás para levar consigo, se
tiveres de partir para uma ilha deserta?

E) Que livro escolherão para levar convosco, se
tiverem de partir para uma ilha deserta?

A) Que livro escolheis para levar contigo, se tendes
de partir para uma ilha deserta?

B) Que livro escolhes para levar contigo, se
tivésseis de partir para uma ilha deserta?

C) Que livro escolhereis para levar convosco, se
tiverdes de partir para uma ilha deserta?

Questão 09

“E, sobretudo, sabendo que germes pode conter uma
palavra, cultivaria o silêncio, privilégio dos deuses, e
ventura suprema dos homens.” (§ 15)

Considerando-se as funções sintáticas de termos e
de orações e os processos sintáticos de
subordinação e coordenação, a respeito do período
transcrito acima, é correto afirmar que:

D) a oração “sobretudo, sabendo” é subordinada ao
verbo “cultivaria” e classifica-se como adverbial
causal.

E) a oração “que germes pode conter uma palavra”
é subordinada ao verbo “sabendo” e classifica-se
como substantiva subjetiva.

A) o conectivo “que” classifica-se como conjunção
subordinativa integrante.

B) os constituintes “o silêncio”, “privilégio dos
deuses” e “ventura suprema dos homens”
exercem a função de objeto direto.

C) o período é composto por subordinação e
coordenação, sendo constituído por três
orações.

Questão 10

– Ética e Legislação da Gestão Pública

Segundo as regras da Constituição Federal vigente,
são relativamente inelegíveis:

D) as pessoas que sejam analfabetas.
E) os que prestam serviço militar obrigatório.

A) os estrangeiros com domicílio fixo.
B) as pessoas que sejam inalistáveis.
C) os militares que sejam alistáveis.

Questão 11

O servidor público que exercer mandato eletivo
federal, estadual ou distrital:

D) será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela remuneração
correspondente ao cargo do qual ficará afastado.

E) será afastado de seu cargo, emprego ou função,
e seu tempo de serviço só não será contado para
fins de promoção por merecimento.

A) havendo compatibilidade de horários, perceberá
também as vantagens de seu cargo, emprego ou
função, sem prejuízo das vantagens do cargo
eletivo.

B) seu tempo de serviço será contado para todos os
efeitos legais, inclusive para promoção por
merecimento e para fins de benefício
previdenciário.

C) não terá contado o tempo de afastamento para
cálculo de benefício previdenciário, mas
somente para f ins de promoção por
merecimento.

Questão 12

O processo administrativo, no âmbito da
Administração Pública Federal:

D) exige, em favor do contraditório e da ampla
defesa, a assistência obrigatória por advogado.

E) admite como capaz o maior de dezesseis anos,
salvo disposição específica.

A) admite a revogação de eventual ato de
delegação pela autoridade delegante.

B) deve ser decidido até quinze dias após a
conclusão de sua instrução, admitindo-se uma
prorrogação.

C) concede ao interessado, após encerrada
a instrução, prazo de trinta dias para
manifestar-se.

Questão 13
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A fase do procedimento licitatório da concorrência
que consiste no ato jurídico pelo qual atribui-se
ao vencedor do certame o objeto da licitação
denomina-se:

D) adjudicação.
E) homologação.

A) classificação.
B) contratação.
C) qualificação.

Questão 14

Após a realização de uma auditoria em um órgão da
Administração Pública Direta, uma associação
privada formula pedido de acesso às conclusões de
tal auditoria. Sob a alegação de extravio da
documentação pertinente, o hospital afirma ser
impossível o acesso à informação requerida. Nessa
hipótese:

D) a associação, desde que cumpra com a
obrigatoriedade de motivar seu pedido de
informação, poderá interrogar diretamente a
autoridade responsável.

E) a requerente, desde que identificada, poderá
imputar responsabilidade direta ao chefe da
entidade federal, estadual ou municipal à qual
pertença o órgão.

A) a requerente, sem necessidade de sua prévia
identificação, poderá exigir as informações
diretamente aos responsáveis pela realização da
auditoria.

B) a associação, sem necessidade de motivar seu
pleito de acesso à informação, poderá requerer a
abertura de sindicância para apuração do
alegado extravio.

C) o órgão público em questão contará com o prazo
de 30 dias, renovável por igual período, para
buscas. Após averiguação, concluindo pelo
extravio, deverá justificar o fato.

O agente público que permita, por comodidade
imotivada, que o filho do motorista utilize ambulância
pública para ir e voltar diariamente de sua casa para o
colégio pratica ato de improbidade administrativa
passível da seguinte sanção:

D) perda dos valores ilicitamente acrescidos ao
patrimônio.

E) multa civil de até dez vezes o valor do dano.

A) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito
anos.

B) multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial.

C) proibição de contratar com o Poder Público pelo
prazo de dez anos.

O servidor público enfermeiro que deixa de ministrar
remédio no horário adequado a um paciente em
razão de dormir em horário indevido pratica o
crime de:

D) prevaricação.
E) peculato.

A) concussão.
B) corrupção ativa.
C) condescendência criminosa.

Questão 17

Questão 16

Questão 15

Suponha que, por pena de um cidadão idoso, um
servidor público oculta-lhe uma decisão desfavorável
em processo administrativo e faz com que ele
preencha, ignorando a realidade dos fatos, formulário
de recurso da decisão já proferida. Segundo o Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994):

D) buscando o equilíbrio entre a legalidade e a
finalidade, a conduta do servidor adequa-se aos
parâmetros de solidariedade estabelecidos pela
lei.

E) a cortesia, a boa vontade e o cuidado dedicados
ao serviço público caracterizam, na hipótese, o
esforço pela prestação do serviço público.

A) a publicidade dos atos constitui requisito de
moralidade, mas a omissão justificada, na
hipótese, não compromete o bem comum.

B) tratar mal uma pessoa que paga seus tributos
significa causar-lhe dano moral, sendo
eticamente adequada a intervenção do servidor.

C) o servidor não pode omitir ou falsear a verdade,
ainda que contrária aos interesses do
interessado ou daAdministração Pública.

Questão 18
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Integra a estrutura organizacional do Ministério da
Saúde, como órgão colegiado:

D) Departamento de Atenção Hospitalar e de
Urgência.

E) Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS.

A) Departamento de Ciência e Tecnologia.
B) Instituto Nacional de Cardiologia.
C) Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Questão 19

A respeito dos critérios previstos no Decreto
nº 7.508/2011 para a instituição das Regiões de
Saúde, é correto afirmar que:

D) poderão ser instituídas Regiões de Saúde
interestaduais, compostas por municípios
limítrofes.

E) para ser instituída, a Região de Saúde deve
conter, no mínimo, serviços de atenção primária.

A) a instituição das Regiões de Saúde deve
o b s e r v a r c r o n o g r a m a p a c t u a d o n a s
Conferências de Saúde.

B) os Conselhos de Saúde são responsáveis por
definir os limites geográficos das Regiões de
Saúde.

C) as Reg iões de Saúde devem es ta r
compreendidas no âmbito de uma Rede de
Atenção à Saúde.

De acordo com as normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde, a pactuação das etapas e dos
prazos do planejamento municipal é uma
competência do(a):

D) Conselho Nacional de Saúde.
E) Comissão Intergestores Bipartite.

A) Conselho Municipal de Saúde.
B) Comissão Intergestores Tripartite.
C) Comissão Intergestores Regional.

Em conformidade com o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais (Lei nº 8.112/1990),
a redistribuição de cargo de provimento efetivo:

D) pode ocorrer sem necessidade de equivalência
de vencimentos.

E) determina a alteração da essência das
atribuições do cargo.

A) não pode ocorrer se o cargo foi declarado
desnecessário.

B) pode ocorrer nos casos de extinção de
órgão ou entidade.

C) pode ocorrer alterando-se a exigência de nível de
escolaridade.

ex officio

Questão 21

Questão 22

Questão 20

– Políticas do SUS

Em relação à articulação interfederativa das ações e
serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir e
marque a opção correta.

D) O acordo de colaboração entre os entes
federativos para a organização da Rede de
Atenção à Saúde será firmado por meio de
Contrato Organizativo daAção Pública da Saúde.

E) Cabe ao Ministério da Saúde pactuar as
responsabilidades dos entes federativos na
Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o
seu porte demográfico e seu desenvolvimento
econômico-financeiro.

A) O Conselho de Saúde definirá indicadores
nacionais de garantia de acesso às ações e aos
serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de
diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de
Saúde.

B) Cabe à Comissão Intergestores Regional propor
critérios para a definição de padrões e
parâmetros assistenciais nas redes de atenção à
saúde, com base nas informações contidas nos
mapas da saúde.

C) Os entes federados devem estabelecer diretrizes
a serem observadas na elaboração dos planos
de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços.

Questão 23
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Considerando as diretrizes estabelecidas no
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde,
analise as afirmativas a seguir.

I. O planejamento regional integrado deve ser a
base para a instalação de novos serviços de
saúde na Região de Saúde, sejam eles públicos
ou privados.

II. A atenção básica é ordenadora do sistema e,
portanto, deve ser resolutiva na Região de
Saúde.

III. A elaboração do Plano de Saúde e do Relatório
de Gestão é obrigatória para a manutenção das
transferências dos recursos financeiros previstos
no COAP.

Assinale:

D) se somente a afirmativa I estiver correta.
E) se somente a afirmativa II estiver correta.

A) se somente a afirmativa III estiver correta.
B) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
C) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 24

AVIII Conferência Nacional de Saúde pôs em pauta a
discussão de alguns temas, dentre os quais a
“reformulação do Sistema Nacional de Saúde”. A
respeito dos princípios que regiam as propostas
desse novo sistema de saúde, analise as afirmações
a seguir.

I. A integralização das ações, superando a
dicotomia preventivo-curativa, fazia parte dos
princípios relacionados à organização dos
serviços.

II. Entre os princípios relacionados às condições de
acesso e qualidade estava o direito de
acompanhamento a doentes internados,
especialmente crianças.

III. O fortalecimento do papel do município foi um
dos pontos citados, porém, não houve apoio para
discussão na VIII Conferência, ficando como
pauta para um encontro posterior.

Assinale:

D) se somente a afirmativa I estiver correta.
E) se somente a afirmativa II estiver correta.

A) se somente a afirmativa III estiver correta.
B) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
C) se somente as afirmativas II e III estiverem

corretas.

O diagnóstico precoce do câncer do colo do útero por
meio do exame preventivo (Papanicolaou) está
relacionado com o seguinte nível de prevenção:

D) primário.
E) secundário.

A) terciário.
B) quaternário.
C) diferenciado.

Questão 26

Questão 25

Epidemia não representa necessariamente a
ocorrência de um grande número de casos de uma
doença em uma determinada população, mas sim um
claro excesso de casos quando comparado à
frequência esperada . Com
base na citação, pode-se afirmar que:

D) o aparecimento de um único caso autóctone em
uma região onde nunca tenha ocorrido uma
determinada doença representa uma epidemia.

E) para que a ocorrência de uma doença seja
considerada uma epidemia, a prevalência deve
ser maior que a incidência.

(MEDRONHO et al. 2009)

A) a ocorrência de casos alóctones descarta a
possibilidade de classificação epidêmica,
independente da incidência apresentada.

B) a epidemia caracteriza-se pela ocorrência
sistemática, pela incidência constante e por
variações sazonais, independente da quantidade
de casos.

C) a ocorrência de dois ou mais casos de natureza
semelhante, mas delimitados a um espaço
restrito, não pode ser considerada epidemia.

Questão 27
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A respeito do Conselho Nacional de Saúde (CNS),
é INCORRETO afirmar:

D) Compete ao CNS, entre outras coisas, aprovar o
orçamento da saúde, assim como acompanhar a
sua execução.

E) O CNS é um órgão sem vínculo institucional,
composto prioritariamente por representantes
dos usuários e prestadores de serviços.

A) Cabe ao plenário do CNS a responsabilidade de
aprovar, a cada quatro anos, o Plano Nacional de
Saúde.

B) O CNS é a instância máxima de deliberação do
Sistema Único de Saúde, de caráter permanente
e deliberativo.

C) Os membros do CNS representantes dos
movimentos sociais de usuários do SUS devem
ser escolhidos em processo eleitoral direto.

Questão 28

Acerca do financiamento das ações e serviços de
saúde, é correto afirmar:

D) As atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde são
financiadas exclusivamente pelas universidades
e pelo orçamento fiscal.

E) Na esfera federal, os recursos financeiros
originários do Orçamento da Seguridade Social
são administrados pelo Conselho Nacional de
Saúde.

A) A transferência de recursos para o financiamento
de ações não previstas nos planos de saúde é
permitida somente em situações emergenciais
ou de calamidade pública na área de saúde.

B) Os recursos financeiros do Sistema Único de
Saúde devem ser movimentados sob a
fiscalização das Comissões Intergestores
Tripartite (CIT).

C) As ações de saneamento que venham a ser
executadas supletivamente pelo Sistema Único
de Saúde não podem ser financiadas por
recursos do Sistema Financeiro da Habitação.

O indicador “taxa de incidência de neoplasias
malignas”, monitorado pelo Ministério da Saúde,
considera como componente de cálculo:

D) número de casos novos de neoplasias malignas
por 10 habitantes, por localização.

E) número de casos novos de neoplasias malignas
por 100 habitantes, por localização.

A) número de casos novos de neoplasias malignas
por 1.000 habitantes, por localização.

B) número de casos novos de neoplasias malignas
por 10.000 habitantes, por localização.

C) número de casos novos de neoplasias malignas
por 100.000 habitantes, por localização.

Questão 30

Questão 29

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Apolítica de saúde abrange questões relativas:

D) às decisões intermediárias em saúde.
E) ao poder em saúde.

A) à comunicação em saúde.
B) ao sistema de informações de saúde.
C) a um problema específico de saúde.

Questão 31

A NOB-SUS 01/96 propõe que os municípios se
enquadrem em dois novos modelos. O modelo que
propõe gerência de unidades próprias, ambulatoriais
e hospitalares, denomina-se:

D) Gestão Plena deAtenção Básica.
E) Gestão Plena do Sistema deAtenção à Saúde.

A) Gestão Semiplena deAtenção Básica.
B) Gestão Plena do Sistema Municipal.
C) Gestão Semiplena do Sistema Municipal.

Questão 32
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O Plano Plurianual (PPA), atual Plano Mais Brasil,
possui uma série de inovações, pactuadas entre:

D) governo federal, estados, iniciativa privada e
movimentos sociais, além de consolidar uma
visão gerencial, participativa e territorializada do
planejamento.

E) governo federal, estados e movimentos sociais,
além de consolidar uma visão estratégica,
participativa e territorializada do orçamento.

A) estados, municípios e movimentos sociais, além
de consolidar uma visão gerencial, participativa e
territorializada do orçamento.

B) estados, municípios, iniciativa privada e
movimentos sociais, além de consolidar uma
v i s ã o o p e r a c i o n a l , c o m p a r t i l h a d a e
territorializada do planejamento.

C) governo federal, estados, municípios e
movimentos sociais, além de consolidar uma
visão estratégica, participativa e territorializada
do planejamento.

Questão 33

O marco da produção de conhecimentos do
planejamento em saúde foi a multiplicação de
investigações sobre a:

D) municipalização da gestão e a expansão da
atenção básica à saúde.

E) regionalização da gestão e a expansão da
atenção hospitalar.

A) descentralização da gestão e a expansão da
atenção básica à saúde.

B) centralização da gestão e a expansão da atenção
básica à saúde.

C) municipalização da gestão e a expansão da
atenção hospitalar.

Questão 34

De acordo com a política de saúde que se refere ao
repasse de recursos financeiros do governo federal
para os municípios, assinale a alternativa que
apresenta o repasse que passa a ser feito com base
em um valor fixo

D) PAC
E) NOA

per capita.

A) PAB
B) NOB
C) PACS

Questão 35

No PPA, aperfeiçoar, coordenar e uniformizar as
informações governamentais repassadas à
sociedade, assim como ampliar a conexão entre
participação e os instrumentos de planejamento
público, são objetivos do monitoramento:

D) consultivo.
E) compartilhado.

A) gerencial.
B) estratégico.
C) participativo.

Questão 36

As pesquisas sobre política de saúde no Brasil
fundamentaram debates para a atuação do(a):

D) movimento estudantil.
E) SUS.

A) reforma sanitária.
B) movimento sanitário.
C) movimento epidemiológico.

Questão 37

O Plano Plurianual é um instrumento da Constituição
Federal no qual é elencado o conjunto das políticas
públicas do governo para um período:

D) de 5 (cinco) anos, podendo ser repetido por igual
período.

E) de 4 (quatro) anos.

A) de 2 (dois) anos.
B) de 3 (três) anos, podendo ser repetido por igual

período.
C) de 4 (quatro) anos, podendo ser repetido por

igual período.

Questão 38

Um dos princípios básicos para a elaboração de um
planejamento em saúde é que sejam levantadas
prioridades para os problemas. Para isso, existem
alguns critérios. Aquele que avalia a função do
impacto que as técnicas disponíveis poderiam
exercer sobre a doença é chamado de:

D) vulnerabilidade.
E) transcendência.

A) magnitude do dano.
B) amplitude.
C) transversalidade.

Questão 39
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O PPA orienta o Estado e a sociedade no sentido de
viabilizar os objetivos da República. O Plano
apresenta:

D) a visão de futuro para o país, os fatores críticos e
os valores que guiam o comportamento da
Administração Pública Federal.

E) a missão, a visão de futuro para o país e os
valores que guiam o comportamento da
Administração Pública Federal.

A) a visão de futuro para o país, macrodesafios e os
valores que guiam o comportamento da
Administração Pública Federal.

B) a missão do país, macrodesafios e os valores que
guiam o comportamento da Administração
Pública Federal.

C) a visão de futuro para o país, microdesafios e os
valores que guiam o comportamento da
Administração Pública Federal.

Questão 40

A trajetória das políticas de saúde no Brasil está
descrita em cinco fases. A última fase (1999-2000)
focava o(a):

D) Programa Saúde da Família (PSF).
E) ordenamento jurídico-legal dos princípios e

diretrizes do projeto de reforma.

A) modelo assistencial da atenção primária da
saúde.

B) investigação sobre determinantes econômicos,
políticos e sociais da conformação de sistemas
de saúde.

C) atenção da rede regionalizada de serviços.

Questão 41

O campo do conhecimento humano que se ocupa do
estudo das empresas em geral é a teoria:

D) da humanização.
E) das contingências.

A) das organizações.
B) industrial.
C) comportamental.

Questão 42

Quando o planejador é um agente externo ao sistema
e não existem conflitos, trata-se da formulação do
planejamento:

D) normativo.
E) executivo.

A) estratégico.
B) organizacional.
C) operativo.

Questão 43

O estudo nas organizações que constatou a
influência da liderança sobre o comportamento das
pessoas foi a teoria:

D) clássica.
E) das relações humanas.

A) das lideranças.
B) de traços de personalidade.
C) das comunicações.

Questão 44

Projetos são guias ou mapas de algo que se pretende
realizar. Os projetos:

D) têm data para começar, mas não para terminar.
E) não têm data para começar nem para terminar;

isso depende do gestor.

A) têm data para começar e podem terminar
4 meses depois da data prevista.

B) têm data para começar e terminar.
C) têm data para começar e terminar, sendo esta

definida apenas após a obtenção do primeiro
resultado.

Questão 45

A atividade de planejamento pode ser dividida em
dimensões. A definição da condução desse processo
e a sua determinação no espaço da política
organizacional estão na dimensão:

D) normativa.
E) decisiva.

A) operacional.
B) tática.
C) estratégica.

Questão 46
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A intenção da NOB/SUS 01/96 é fortalecer a
implantação de quais programas?

D) PAB e PSF.
E) PAC e PAB.

A) PCCN e PAS.
B) PSF e PACS.
C) Pacto pela Vida e PACS.

Questão 47

A menor atividade de uma estratégia de intervenção
de um projeto é o(a):

D) tarefa.
E) objetivo.

A) atividade.
B) regra.
C) detalhe.

Questão 48

A ênfase nos princípios gerais de administração é
uma característica da teoria:

D) das relações humanas.
E) das organizações.

A) comportamental.
B) neoclássica.
C) estruturalista.

Questão 49

Um dos marcos da Emenda Constitucional n°29 foi a
determinação clara de que os recursos da saúde
sejam aplicados apenas em:

D) ações e serviços públicos de acesso
fragmentado, igualitário e gratuito.

E) ações e serviços suplementares de acesso
universal, igualitário e gratuito.

A) ações e serviços públicos de acesso universal,
igualitário e pecuniário.

B) ações e serviços públicos de acesso universal,
diferenciado e gratuito.

C) ações e serviços públicos de acesso universal,
igualitário e gratuito.

Questão 50

Na primeira fase da trajetória das políticas de saúde
no Brasil (1974-1979), destacou-se:

D) a formulação dos programas de saúde.
E) a reforma sanitária.

A) o controle social.
B) a implementação da tecnologia em saúde.
C) o financiamento em saúde.

Questão 51

Um processo que irá orientar uma mudança ou
transformação de uma realidade, podendo ser
estrutural ou situacional, denomina-se projeto:

D) de investigação.
E) de transformação.

A) de intervenção.
B) organizacional.
C) situacional.

Questão 52

Os objetivos quantificados são denominados:

D) objetivos específicos.
E) objetivos gerais.

A) ações.
B) metas.
C) diretrizes.

Questão 53

O monitoramento é uma atividade que diz respeito ao
processo de:

D) implementação, execução e controle das ações
de governo.

E) implementação, execução e gestão das ações de
governo.

A) planejamento, execução e gestão das ações de
governo.

B) planejamento, implementação e controle das
ações de governo.

C) planejamento, implementação e gestão das
ações de governo.

Questão 54
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O dever do Estado é garantir a saúde com formulação
e execução de políticas econômicas e sociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos, para a promoção, proteção e recuperação
da saúde. Esse dever exemplifica o seguinte princípio
do SUS:

D) hierarquização.
E) equidade.

A) integralidade.
B) controle social.
C) universalidade.

Questão 55

Em linhas gerais, o processo de planejamento em
saúde consiste em definir os procedimentos de
avaliação que permitirão o monitoramento:

D) do PPA.
E) dos programas sociais.

A) da implementação das ações.
B) da implementação das políticas em saúde.
C) da implementação do orçamento anual.

Questão 56

Os projetos que buscam conhecer algo na realidade
são denominados:

D) básicos.
E) executivos.

A) de intervenção.
B) de investigação.
C) de diagnóstico.

Questão 57

Mintzberg identifica alguns papéis específicos do
administrador, dividindo-os em três categorias:
interpessoal, informacional e decisorial. Representar
os interesses da organização em negociações com
sindicatos, em vendas, compras ou financiamentos é
uma atividade de:

D) representação.
E) negociação.

A) monitoração.
B) porta-voz.
C) resolução de conflitos.

Questão 58

Após as fases que demonstram a trajetória das
políticas de saúde, observa-se uma fase
complementar que busca a sistematização das
demais. Nessa fase, destaca-se o(a):

D) estudo sobre saúde suplementar.
E) formulação do Sistema Nacional de Saúde.

A) distritalização, com sistemas locais de saúde.
B) reforma do Estado.
C) implementação de modelos assistenciais.

Questão 59

A análise intraorganizacional e a análise ambiental
são dois dos principais enfoques da teoria
administrativa:

D) das relações humanas.
E) contingencial.

A) estruturalista.
B) burocrática.
C) do comportamento organizacional.

Questão 60

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Projetos são elaborados para se obter financiamento
para algo que se pretende realizar. Existem
profissionais capacitados para fazer essa
elaboração, de forma a compreender o que será
realizado, em que prazo e, sobretudo, quanto vai
custar. Os projetos devem ser escritos de forma clara,
agradável e concisa, a fim de atrair os stakeholders e
convencê-los de que o investimento valerá a pena.
Os tipos mais comuns de projeto são os de
intervenção e os de investigação.
Descreva a diferença entre esses dois tipos de
projeto.

No município Quero Viver com Saúde, observou-se o
aumento, no período de 2010 a 2013, do número de
mulheres na faixa etária de 40 anos com câncer de
mama.Afim de criar um programa de prevenção, há a
necessidade de se elaborar um projeto. Com base
em conhecimento acadêmico, formule um título para
esse projeto, assim como o objetivo geral e dois
objetivos específicos.

Questão 02
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Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem,
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um
TEXTO DISSERTATIVO, em aproximadamente
20 linhas, em norma-padrão da língua portuguesa,
atribuindo-lhe um título, sobre o tema: OBESIDADE
N A C R I A N Ç A E N O J O V E M :
COMO ENFRENTAR O PROBLEMANO DIA ADIA?

Texto 1:

A obesidade não é mais apenas um
problema estético, que incomoda por causa da
“zoação” dos colegas. O excesso de peso pode
provocar o surgimento de vários problemas de saúde
como diabetes, problemas cardíacos e a
má-formação do esqueleto.

Cerca de 15% das crianças e 8% dos
adolescentes sofrem de problemas de obesidade, e
oito em cada dez adolescentes continuam obesos na
fase adulta.

As crianças em geral ganham peso com
facilidade devido a fatores tais como: hábitos
alimentares errados, inclinação genética, estilo de
vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas
na convivência familiar entre outros.

As pessoas dizem que crianças obesas
ingerem grande quantidade de comida. Esta
afirmativa nem sempre é verdadeira, pois em geral as
crianças obesas usam alimentos de alto valor
calórico que não precisa ser em grande quantidade
para causar o aumento de peso.

Obesidade Infantil e na Adolescência

Disponível em: <www.fiocruz.br>. Acesso em: 11 set. 2014.

PROVA DE REDAÇÃO Texto 3:

Disponível em: <www.google.com.br>.Acesso em: 11 set. 2014.

Texto 2:

Disponível em: <www.google.com.br>. Acesso em: 11 set. 2014.
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