PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER – PE
CONCURSO PUBLICO
15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

03-„Existem, porém, outros fatores potencialmente fatais. ‟ O
termo sublinhado indica que:

Por que os médicos erram
Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos
tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco
pode ser a diferença entre a vida e a morte.
Quase sempre os erros médicos são atribuídos à má qualidade
da formação profissional, à carga de trabalho extenuante, à
negligência ou ao excesso de confiança nas próprias
habilidades. Existem, porém, outros fatores potencialmente
fatais.
1) “Conheço este tipo de paciente”
O médico se baseia em estereótipos. Em geral, é influenciado
pela aparência e pelo estado emocional do paciente.
2) “Acabei de ver outro caso como este”
O médico é influenciado pela última experiência ou por um
caso que o marcou muito.
3) “Preciso fazer alguma coisa”
O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da natureza
do problema.
4) “Adoro este paciente”
O médico tende a descartar a hipótese de uma doença grave
quando gosta muito do paciente.

A.
B.
C.
D.
E.

Os fatores podem levar à morte.
Os fatores causam doenças irreversíveis.
Os fatores podem ser ignorados.
Os fatores podem ser potencializados.
Os fatores potenciais podem ser eliminados.

04- “Conheço este tipo de paciente”
O médico se baseia em estereótipos.‟
Só NÃO é uma definição de „estereótipo‟ no texto, a
alternativa:
A. Visão ou compreensão (de algo ou alguém) muito
generalizada, formada somente na comparação com
padrões fixos e preconcebidos.
B. Esse padrão, formado a partir de uma imagem
alimentada mais por conceitos fixos e preconcebidos do
que pela própria realidade.
C. Idéia repetitiva, sem originalidade, lugar-comum.
D. Chapa de reprodução de caracteres tipográficos.
E. Sem nuanças, sem distinção de características próprias,
mais sutis.
05- São acentuadas pela mesma regra que „equívoco‟:

01-Segundo o texto:
A. Os erros médicos acontecem por fatores internos
como carga de trabalho extenuante e má formação
profissional.
B. O erro médico é um grande problema porque sempre
tem consequências fatais.
C. Além dos fatores que são geralmente apontados como
causadores de erro médico, pode haver outros a ser
considerados.
D. O erro médico acontece principalmente porque o
profissional tem certeza absoluta de seu diagnóstico.
E. É impossível para o médico agir rápido e dar um
diagnóstico correto. Por isso a alta ocorrência de
erros.
02-„Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos
tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco
pode ser a diferença entre a vida e a morte.‟
Com essa consideração, o autor quis dizer que:
A. O médico é o único profissional que pode errar.
B. O médico é o profissional cujo erro chama a atenção
por ser o único que provoca a morte.
C. É sempre tolerável qualquer erro médico, menos
aquele que provoca a morte.
D. Embora errar seja algo possível, quando se trata de
profissionais médicos, o resultado pode ser
irreversível e trágico.
E. É errado não tolerar o erro dos médicos, afinal, eles
são humanos.

A.
B.
C.
D.
E.

Lâmpada e ônibus.
Relógio e horário.
Paradisíaco e dicionário.
Típico e grátis.
Países e periféricos.

06- Nas palavras extenuante e negligência as letras X e G
muitas vezes causam confusão por terem o mesmo som que as
letras S e J. Em qual das alternativas as palavras estão
corretamente escritas e têm o mesmo som que as destacadas
acima?
A.
B.
C.
D.
E.

Exame e magestade
Experiência e agitação
Explicação e gipe
Expecial e gema
Fixo e magia

07- “O médico é influenciado pela última experiência ou por
um caso que o marcou muito.”
No trecho acima estão sublinhadas 2 orações. A conjunção OU
faz com que elas estabeleçam uma relação de:
A.
B.
C.
D.
E.

Explicação
Conclusão
Negação
Alternância
Adição
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08- „O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da
natureza do problema.‟ Em qual das alternativas abaixo a
alteração das palavras NÃO mudou o sentido da sentença?
A. O médico decide agir rápido embora não tenha certeza
da natureza do problema.
B. O médico decide agir rápido ainda sem ter certeza da
natureza do problema.
C. O médico decide agir rápido já sem ter certeza da
natureza do problema.
D. O médico decide agir rápido porém não tem certeza da
natureza do problema.
E. O médico decide agir rápido mesmo antes de ter
certeza da natureza do problema.

B. Enquanto mandava tirar o colchão antigo –
praticamente novo Lydia descia do armário fantasias de
odalisca.
C. Depois de espinafrar Debora Rodrigues nos episódios
anteriores Val se rendeu aos conhecimentos
automotivos da amiga e, lhe pediu ajuda, para comprar
um carro novo.
D. "Se ela entrasse vestida assim na minha concessionária
eu gritaria: 'Socorro, pega a trombadinha' disparou Val
sobre a roupa; usada por Debora; camisa, calça jeans e
botas.
E. Adoro potência? Disparou Val ao fechar a compra do
carro de 1,5 milhão de reais.
12- Em qual dos trecho não houve erro de regência ou
concordância?

09- Ainda que se utilize de um tom bem humorado em seu
texto, o autor procurou:
A.
B.
C.
D.
E.

Fazer rir
Informar
Receitar
Omitir
Criticar

10- „...e põe na internet pra calar a boca da oposição...‟ A
palavra „pra‟ foi empregada para iniciar uma oração que indica:
A. Uma omissão da oração anterior.
B. A explicação para um termo da oração anterior.
C. A especificação do tempo em que ocorreu a ação da
oração anterior.
D. O motivo da ação da oração anterior.
E. A finalidade da ação presente na oração anterior.
11- Em qual dos trechos retirados de uma reportagem, NÃO
houve erro no emprego da pontuação?
A. Mais do que esbanjar e permitir excessos no dia a dia, o
quinteto de Mulheres Ricas mostrou que o dinheiro
realmente não traz felicidade, mas manda buscar.

A. Fundada em 2006 na Suécia, terra aonde surgiu o
Partido Pirata, a seita do Copimismo têm como
preceito copiar como forma de difundir conhecimento.
B. O fundamento estar na Bíblia, garante os copimistas,
que citam Coríntios, capítulo 1, versículo 11:1: “Me
imitem, assim como eu imito Cristo”.
C. Para os fiéis dessa pouco convencional igreja,
compartilhar informação por meio de downloads de
CDs, DVDs e até softwares é sagrado, mesmo que isso
signifique infringir a legislação sobre direitos autorais.
D. Embora viva no limite da legalidade, os seguidores
ainda não teve problemas com a justiça.
E. “Podemos ser presos pelo que fazemos. Por isso,
tentam preservar nossas identidades por muito tempo”,
diz o estudante sueco Isak Gerson, de apenas 20 anos
de idade, que diz ter sido elegido líder espiritual da
Igreja e um de seus fundadores.
Consolo na praia
Vamos, não chores
A infância está perdida
Mas a vida não se perdeu
O primeiro amor passou.
O segundo amor passou.
O terceiro amor passou.
Mas o coração continua.
Perdeste o melhor amigo.
Não tentaste qualquer viagem.
Não possuis casa, navio, terra.
Mas tens um cão.
Algumas palavras duras
Em voz mansa, te golpearam.
Nunca, nunca cicatrizam.
Mas e o humor?
A injustiça não se resolve.
A sombra do mundo errado
Murmuraste um protesto tímido.
Mas virão outros.
Tudo somado, devias
Precipitar-te de vez nas águas.
Estás nu na areia, no vento...
Dorme, meu filho.
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13- Em um dos versos do poema foi omitido propositalmente o
acento grave na ocorrência da crase. Qual?
A.
B.
C.
D.
E.

Mas a vida não se perdeu.
A sombra do mundo errado.
Algumas palavras duras.
A injustiça não se resolve.
A infância está perdida.

14- Podemos afirmar que no poema percebem-se dois
sentimentos diferentes. Quais são?
A.
B.
C.
D.
E.

Desconsolo e esperança.
Medo e alegria.
Sono e insônia.
Amizade e solidão.
Sede e saciedade.

17- Julgue os itens a seguir sobre a História da Enfermagem no
Brasil:
I.

II.

III.

Está (estão) correto(s):
A.
B.
C.
D.
E.

15- No poema o eu lírico cita vários acontecimentos bons e
ruins na vida do homem. A principal característica desses
acontecimentos é que:
A.
B.
C.
D.
E.

Sempre são alegres.
Nunca se acabam.
Não duram para sempre.
Trazem apenas felicidade.
Servem de motivos para protestar.

Ao final do século XIX, apesar de o Brasil ainda ser um
imenso território com um contigente populacional
pouco e disperso, um processo de urbanização lento e
progressivo já se fazia sentir nas cidades que possuíam
áreas de mercado mais intensas, como São Paulo e Rio
de Janeiro.
A Cruz Vermelha Brasileira foi organizada e instalada
no Brasil em fins de 1908, tendo como primeiro
presidente o médico Oswaldo Cruz.
Destacou-se a Cruz Vermelha Brasileira por sua
atuação durante a I Guerra Mundial (1914-1918).

18- Assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre a
origem da enfermagem.
( )

A profissão surgiu do desenvolvimento e evolução das
práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos.
As práticas de saúde instintivas foram as primeiras
formas de prestação de assistência. Num primeiro
estágio da civilização, estas ações garantiam ao
homem a manutenção da sua sobrevivência, estando
na sua origem, associadas ao trabalho feminino,
caracterizado pela prática do cuidar nos grupos
nômades primitivos, tendo como pano-de-fundo as
concepções evolucionistas e teológicas.
Quanto à Enfermagem, as únicas referências
concernentes à época em questão estão relacionadas
com a prática domiciliar de partos e a atuação pouco
clara de mulheres de classe social elevada que
dividiam as atividades dos templos com os sacerdotes.

( )
25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16- Quanto à História da Enfermagem, é incorreto o que se
afirma em:
A. A profissão surgiu do desenvolvimento e evolução das
práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos.
As práticas de saúde instintivas foram as primeiras
formas de prestação de assistência.
B. Num primeiro estágio da civilização, estas ações
garantiam ao homem a manutenção da sua
sobrevivência, estando na sua origem, associadas ao
trabalho feminino, caracterizado pela prática do cuidar
nos grupos nômades primitivos, tendo como pano-defundo as concepções evolucionistas e teológicas. Mas,
como o domínio dos meios de cura passaram a
significar poder, o homem, aliando este conhecimento
ao misticismo, fortaleceu tal poder e apoderou-se dele.
C. As práticas de saúde mágico-sacerdotais, abordavam a
relação mística entre as práticas religiosas e de saúde
primitivas desenvolvidas pelos sacerdotes nos
templos.
D. As práticas de saúde pós monásticas evidenciam a
evolução das ações de saúde e, em especial, do
exercício da Enfermagem no contexto dos
movimentos Renascentistas e da Reforma Protestante.
E. N.d.a.

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.
I, II e III.

( )

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

F–F–V
V–V–F
V–V–V
F–V–F
V–F–F

19- Ainda sobre a origem da Enfermagem, julgue os itens a
seguir:
I.

As práticas de saúde monástico-medievais focalizavam
a influência dos fatores sócio-econômicos e políticos do
medievo e da sociedade feudal nas práticas de saúde e
as relações destas com o cristianismo.
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II.

O período monástico-medieval corresponde ao
aparecimento da Enfermagem como prática leiga,
desenvolvida por religiosos e abrange o período
medieval compreendido entre os séculos V e XIII. Foi
um período que deixou como legado uma série de
valores que, com o passar dos tempos, foram aos
poucos legitimados a aceitos pela sociedade como
características inerentes à Enfermagem.
As práticas de saúde pós monásticas evidenciam a
evolução das ações de saúde e, em especial, do
exercício da Enfermagem no contexto dos movimentos
Renascentistas e da Reforma Protestante. Corresponde
ao período que vai do final do século XIII ao início do
século XVI.

III.

D. A primeira Escola de Enfermagem fundada no Brasil
recebeu o seu nome. Anna Nery que, como Florence
Nightingale, rompeu com os preconceitos da época
que faziam da mulher prisioneira do lar.
E. N.d.a.
22- Sobre a História da Cruz Vermelha Brasileira, assinale a
alternativa incorreta:
A. A história da Cruz Vermelha Brasileira é feita das
ações de homens e mulheres que trabalharam ao longo
de décadas para aliviar e evitar o sofrimento humano.
B. São os voluntários que se apresentam, por vezes
arriscando a vida, para atender comunidades em risco,
e lutam pela sua recuperação, pela inclusão social, por
uma cultura de não violência, levando solidariedade e
esperança. Esses voluntários continuam escrevendo a
história dessa instituição centenária que faz parte da
vida dos brasileiros - ressaltou Moreira Serra.
C. A Cruz Vermelha Brasileira é constituída com base
nas Convenções de Genebra, das quais o Brasil é
signatário e nos Princípios Fundamentais da Cruz
Vermelha, aprovados pela XX Conferência
Internacional
de
Viena: HUMANIDADE;
IMPARCIALIDADE;
NEUTRALIDADE;
INDEPENDENCIA; VOLUNTARIADO; UNIDADE;
UNIVERSALIDADE.
D. Teve como primeiro presidente Oswaldo Cruz,
médico, bacteriologista, epidemiologista e médico de
saúde pública.
E. Não tem histórico de prestação de serviços em guerras.

Está (estão) correta(s):
A.
B.
C.
D.
E.

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.
I, II e III.

20- Sobre o Período Florence Nightingale, assinale a alternativa
incorreta.
A. Era filha de franceses.
B. Possuía inteligência incomum, tenacidade de
propósitos, determinação e perseverança - o que lhe
permitia dialogar com políticos e oficiais do Exército,
fazendo prevalecer suas idéias.
C. Dominava com facilidade o inglês, o francês, o
alemão, o italiano, além do grego e latim.
D. No desejo de realizar-se como enfermeira, passa o
inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades
das Irmandades Católicas.
E. Em 1849 faz uma viagem ao Egito e decide-se a
servir a Deus, trabalhando em Kaiserswert,
Alemanha, entre as diaconisas.

23- A Cruz Vermelha Brasileira nasceu das ações de um grupo
de cientistas e de vanguardistas, liderado pelo:
A.
B.
C.
D.
E.

Dr. Joaquim de Oliveira Botelho.
Dr. Francisco Souza Carvalho.
Dr. Emanuel Oráclito Nunes.
Dr. Ricardo Almeida Prado.
Dr. José Armando de Novaes.

21- Sobre Anna Nery, assinale a alternativa incorreta.
A. Seus dois filhos, um médico militar e um oficial do
exército, são convocados a servir a Pátria durante a
Guerra do Paraguai (1864-1870), sob a presidência de
Solano Lopes. O mais jovem, aluno do 6º ano de
Medicina, oferece seus serviços médicos em prol dos
brasileiros.
B. Anna Nery não resiste à separação da família e escreve
ao Presidente da Província, colocando-se à disposição
de sua Pátria. Em 15 de agosto parte para os campos
de batalha, onde dois de seus irmãos também lutavam.
Improvisa hospitais e não mede esforços no
atendimento aos feridos.
C. Após cinco anos, retorna ao Brasil, é acolhida com
carinho e louvor, recebe uma coroa de louros e Victor
Meireles pinta sua imagem, que é colocada no edifício
do Paço Municipal.

24- Sobre a Cruz Vermelha, considere V para afirmativa
verdadeira e F para falsa:
( )

( )

( )

Sempre presente na vida dos brasileiros, a história da
instituição trás várias passagens marcantes como em
1979, quando a Cruz Vermelha Brasileira protegeu,
com seu símbolo e seus voluntários, o avião fretado
pelo Ministério das Relações Exteriores e enviado à
Nicarágua para resgatar 65 mulheres e crianças
brasileiras refugiadas na embaixada do Brasil.
Em 1983, com a colaboração do Itamaraty, conseguiu
libertar brasileiros aprisionados por grupos de
movimentos de libertação dos países africanos.
Nas ocasiões de emergência, como as secas que
assolaram o Nordeste e as inundações do Sul do país,
que o trabalho da Cruz Vermelha Brasileira sobressai.
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A sequência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

F–F–F
V–V–V
F–V–F
V–F–V
V–F–F

25- No início dos anos 90, a Cruz Vermelha Brasileira
implementou um programa do qual participaram equipes de
voluntários de diversas áreas, voluntários da Cruz Vermelha de
outros países, que visitavam comunidades carentes no interior
do Brasil transmitindo noções de higiene, educação,
saneamento básico e primeiros socorros, e aproveitamento dos
recursos locais disponíveis. Assinale o nome do programa:
A.
B.
C.
D.
E.

“Operação Abacate”
“Operação Aracati”
“Operação Ararajuba”
“Operação Marapoama”
“Operação Araçatuba”

26- A missão da Cruz Vermelha compreende:
I.

Agir, em casos de guerra, e preparar-se, na paz, para
atuar em todos os setores abrangidos pelas convenções
de Genebra em favor de todas as vítimas de guerra,
tanto civis como militares.
Contribuir para melhoria de saúde, prevenção de
doenças e o alívio do sofrimento através de programas
de treinamento e de serviços que beneficiem a
comunidade,
adaptados
às
necessidades
e
peculiaridades nacionais e regionais, podendo
também, para isso, criar e manter cursos regulares,
profissionalizantes e de nível superior.
Organizar, dentro do plano nacional, serviços de
socorros em Emergências às vítimas de calamidades,
sejam qual for sua causa.
Recrutar, treinar e aplicar o pessoal necessário às
finalidades da instituição.
Incentivar a participação da comunidade nos trabalhos
da Cruz vermelha.

II.

III.

IV.
V.

A.
B.
C.
D.
E.

I, II e IV apenas.
II e III apenas.
I, II e III apenas.
II, III e V apenas.
I, II, III, IV e V.

B. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
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.
C. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade.
D. A saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia,
o saneamento 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.
E. Dizem respeito também à saúde as ações que, se
destinam a garantir às pessoas e à coletividade
condições de bem-estar físico, mental e social.
28- São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS segundo a
Lei nº 8.080 de 19/09/90:
I.

A identificação e divulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde.
A formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta Lei.
A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.

II.

III.

Está (estão) correto(s):
A.
B.
C.
D.
E.

29- Conforme a Lei nº 8.080 de 19/09/90 estão incluídas no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I.
II.
III.

A execução de ações de vigilância sanitária.
A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
A colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
A formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua produção.

IV.

27- Conforme a Lei nº 8.080 de 19/09/90, assinale a alternativa
incorreta:
A. A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
II apenas.
I, II e III.

A.
B.
C.
D.
E.

I e II apenas.
II e III apenas.
III, IV apenas.
I, II, III apenas.
I, II, III, IV.
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30- Assinale a alternativa incorreta sobre a Lei nº 8.080 de
19/09/90.

E. I, II, III e IV.
33- À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

A. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde,
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por
entidades representativas da sociedade civil.
B. Os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
C. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente.
D. As comissões intersetoriais terão a finalidade de
articular políticas e programas de interesse para a
saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
E. A articulação das políticas e programas, a cargo das
comissões intersetoriais, não abrangerá alimentação e
nutrição.
31- De acordo com a Lei nº 8.080 de 19/09/90 a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:
I.

II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.
E.

Definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de
saúde.
Administração dos recursos orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à saúde.
Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de
saúde da população e das condições ambientais.
Organização e coordenação do sistema de informação
de saúde.
I e II apenas.
II e III apenas.
I, II e III apenas.
I, II e IV apenas.
I, II, III e IV.

II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.

Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
Participar na formulação e na implementação das
políticas de controle das agressões ao meio ambiente.
Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de
assistência de alta complexidade.
Participar da definição de normas e mecanismos de
controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão
na saúde humana.
I e II apenas.
II e III apenas.
III e IV apenas.
I, II e III apenas.

Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos
de saúde.
Participar do planejamento, programação e organização
da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção
estadual.
Participar da execução, controle e avaliação das ações
referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

II.

III.

A.
B.
C.
D.
E.

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.
I, II e III.

34- Segundo a Lei nº 8.080 de 19/09/90, considere V para
afirmativa verdadeira e F para falsa:
( )

Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar
o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
O SUS promoverá a articulação do Subsistema
instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis
pela Política Indígena do País.
Os Estados, Municípios, outras instituições
governamentais e não-governamentais poderão atuar
complementarmente no custeio e execução das ações.

( )

( )

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

F–V–V
F–F–F
V–V–V
F–V–F
V–F–V

35- Segundo a Lei nº 8.080 de 19/09/90, considere V para
afirmativa verdadeira e F para falsa.

32- A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS)
compete:
I.

I.

( )

( )

( )
( )

Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a
permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um)
acompanhante durante todo o período de trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato.
Os serviços privados de assistência à saúde
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de
pessoas jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
É permitida a participação direta ou indireta de
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à
saúde, salvo através de doações de organismos
internacionais vinculados à Organização das Nações
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de
financiamento e empréstimos.
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A sequência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

V–F–V–F
V–V–F–F
V–V–V–F
V–F–F–F
F–V–V–F

III.

36- Segundo a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996, considere V para afirmativa
verdadeira e F para falsa:
( )

( )

( )

( )

A totalidade das ações e de serviços de atenção à
saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em
um conjunto de estabelecimentos, organizados em
rede regionalizada e hierarquizada, e disciplinados
segundo subsistemas, um para cada município ─ o
SUS-Municipal ─ voltado ao atendimento integral
de sua própria população e inserido de forma
indissociável no SUS, em suas abrangências
estadual e nacional.
A criação e o funcionamento desse sistema
municipal
possibilitam
uma
grande
responsabilização dos municípios, no que se refere à
saúde de todos os residentes em seu território.
A realidade objetiva do poder público, nos
municípios brasileiros, é muito diferenciada,
caracterizando diferentes modelos de organização,
de diversificação de atividades, de disponibilidade
de recursos e de capacitação gerencial, o que,
necessariamente, configura modelos distintos de
gestão.
O caráter diferenciado do modelo de gestão é
transitório, vez que todo e qualquer município pode
ter uma gestão plenamente desenvolvida, levando
em conta que o poder constituído, neste nível, tem
uma capacidade de gestão intrinsecamente igual e
os seus segmentos populacionais dispõem dos
mesmos direitos.

A sequência correta, de cima para baixo:
A.
B.
C.
D.
E.

II.

F–V–F–V
V–V–V–V
V–F–V–F
V–V–F–F
F–F–V–F

Está (estão) correto(s):
A.
B.
C.
D.
E.

A. O menos importante e permanente papel do estado é
ser o promotor da harmonização, da integração e da
modernização dos sistemas municipais, compondo,
assim, o SUS Estadual.
B. Exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual.
C. Promover as condições e incentivar o poder municipal
para que assuma a gestão da atenção a saúde de seus
munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral.
D. Assumir, em caráter transitório (o que não significa
caráter complementar ou concorrente), a gestão da
atenção à saúde daquelas populações pertencentes a
municípios que ainda não tomaram para si esta
responsabilidade.
E. É necessário um esforço do gestor estadual para
superar tendências históricas de complementar a
responsabilidade do município ou concorrer com esta
função, o que exige o pleno exercício de seu papel.
39- No que respeita ao gestor federal, são identificados quatro
papéis básicos, quais sejam:
I.
II.
III.

IV.
As tarefas de harmonização, de integração e de
modernização dos sistemas municipais, realizadas com
a devida eqüidade (admitido o princípio da
discriminação positiva, no sentido da busca da justiça,
quando do exercício do papel redistributivo),
competem, portanto, por especial, ao poder público
estadual.

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.
I, II e III.

38- Conforme a Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Saúde - NOB-SUS de 1996, quanto ao papel do gestor
estadual, assinale a alternativa incorreta.

37- Sobre a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996, julgue os itens a seguir:
I.

Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis
diferentes de complexidade, sendo comum
estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município
atenderem usuários encaminhados por outro.
Quando um município, que demanda serviços a outro,
ampliar a sua própria capacidade resolutiva, pode
requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos
alocados no município vizinho seja realocada para o
seu município.

A.
B.
C.
D.
E.

Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional.
Promover as condições e incentivar o gestor estadual
com vistas ao desenvolvimento.
Dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS
Estadual; fomentar a harmonização, a integração e a
modernização dos sistemas estaduais compondo,
assim, o SUS-Nacional.
Exercer as funções de normalização e de coordenação
no que se refere à gestão nacional do SUS.
I e II apenas.
II e III apenas.
I, II e III apenas.
I, III e IV apenas.
I, II, III e IV.
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40- Quanto à norma NOAS-SUS 01/2001, sobre a elaboração
do Plano Diretor de Regionalização, julgue os itens a seguir:
I.

II.

III.

Instituir o Plano Diretor de Regionalização como
instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência em cada estado e no
Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de
prioridades de intervenção coerentes com as
necessidades de saúde da população e garantia de
acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção.
Cabe às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal a elaboração do Plano Diretor de
Regionalização, em consonância com o Plano Estadual
de Saúde, sua submissão à aprovação da Comissão
Intergestores Bipartite - CIB e do Conselho Estadual
de Saúde – CES e o encaminhamento ao Ministério da
Saúde.
No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de
Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de
garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo
possível de sua residência, a um conjunto de ações e
serviços vinculados às seguintes responsabilidades
mínimas.

Está (estão) correto(s):
A.
B.
C.
D.
E.

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e III apenas.
I, II e III.
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