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         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 082/2013 - GPQS/DGTES/AMS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  

DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA 
NA FUNÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM REGULAÇÃO E AUDITORIA 

PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013 

 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 

1) As afirmações abaixo se referem às características que devem ser examinadas para o alcance 
dos propósitos da auditoria. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. 

 
I. Eficiência, eficácia e economicidade do desempenho e da utilização dos recursos, dos 

procedimentos e métodos para salvaguarda dos ativos e a comprovação de sua existência, 
assim como a exatidão dos ativos e passivos.  

II. Integridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar a observância de 
políticas, metas, planos, procedimentos, leis, normas e regulamentos e de sua efetiva 
utilização. 

III. Adequação e eficácia dos controles, integridade e confiabilidade das informações e registros. 
IV. Compatibilidade das operações e programas com os objetivos, planos e meios de execução 

estabelecidos. 
 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
e) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
2) Considerando os subsistemas e suas características, relacione a primeira coluna com a segunda.  
 

I. Subsistema de normatização  ( ) Responsável por responder à pergunta: O 
quê? (comprar, armazenar e distribuir). É 
composto das funções que vão selecionar, 
padronizar e especificar os materiais e  
classificação/codificação de materiais. 
 

II. Subsistema de controle  ( ) Deve responder às questões: Quando? e 
Quanto? Suas funções são gestão e 
valoração de estoques. 
 

III. Subsistema de aquisição  ( ) Possui duas funções: a aquisição, que 
responde pela compra dos materiais, e a 
alienação, que cuida da venda de materiais 
não utilizados ou inservíveis. 
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IV. Subsistema de armazenamento  ( ) Responsável pelo recebimento de 
materiais, armazenamento e distribuição. 
Nesse subsistema, há as funções de 
armazenamento, movimentação e 
transporte de materiais e o controle de 
qualidade. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da segunda coluna, de cima para 
baixo: 
 
a) I, II, IV, III.  
b) I, II, III, IV.   
c) II, III, IV, I.  
d) II, IV, I, III. 
e) I, III, II, IV 

 
3) A finalidade da auditoria de sistemas de saúde, de acordo com o ParticipaSus, é: 

 
a) Contribuir para a regulação do SUS, no que se refere estritamente à alocação e utilização dos 

recursos financeiros. 
b) Acompanhar e controlar as ações e serviços de saúde de maior complexidade oferecida à 

população no âmbito do SUS. 
c) Coordenar as ações técnicas e serviços de saúde do SUS oferecidas nos estados e municípios. 
d) Fortalecer o SUS, contribuindo para a alocação e utilização adequada dos recursos, a garantia do 

acesso e a qualidade da atenção à saúde oferecida aos cidadãos. 
e) Implantar um sistema de avaliação da aplicação dos recursos financeiros alocados nos serviços de 

saúde. 
 
4) Na auditoria da assistência ambulatorial, o documento utilizado pelo enfermeiro auditor para 

avaliar a compatibilidade entre a capacidade operacional e a programação físico-orçamentária 
da unidade, o nível de hierarquia e os serviços prestados, chama-se: 
 
a) Relatório Síntese de Produção Ambulatorial. 
b) Relatório de Frequência de Procedimentos. 
c) Sistema de Informação de Atenção Ambulatorial. 
d) Relatório de Acompanhamento da Programação Físico Orçamentária. 
e) Situação Cadastral da Unidade. 

 
5) Glosa significa cancelamento ou recusa parcial ou total de orçamento, conta ou verba por 

serem considerados, pelo auditor, ilegais ou indevidos. A glosa administrativa é aplicada 
quando o enfermeiro auditor de serviços de saúde detecta: 
 
a) Não conformidade na apresentação dos valores referentes aos serviços prestados. 
b) Falta de interação entre o plano de saúde e o prestador de serviço. 
c) Apresentação irregular dos valores referentes aos medicamentos utilizados. 
d) Cobrança de procedimentos como medicamentos. 
e) Conformidades na relação de consumo entre a operadora de saúde e o profissional de saúde. 

 
6) Na verificação in loco da auditoria operativa hospitalar, a conduta da visita dos auditores é: 

 
a) Checar a existência de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 
b) Analisar até 10% dos prontuários dos pacientes internados. 
c) Formular críticas sobre a assistência prestada junto ao paciente e seus familiares. 
d) Visitar no mínimo 30% dos pacientes internados. 
e) Realizar o exame físico de no mínimo 10% dos pacientes internados. 
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7) O enfermeiro auditor, ao realizar uma avaliação em uma unidade hospitalar, encontrou no 
prontuário de alguns pacientes não conformidades entre as informações relacionadas com os 
procedimentos realizados durante a internação e em relação os protocolos técnicos 
estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, que resultaram em prejuízo financeiro. As não 
conformidades encontradas pelo enfermeiro são classificadas como: 
 
a) Distorções. 
b) Irregularidades. 
c) Impropriedades. 
d) Improbidades. 
e) Discrepâncias. 

 
8) Na elaboração da conta hospitalar, a anotação correta das diárias possui papel importante para 

o processo de cobrança. Na composição da diária de um berçário normal de recém-nascido, 
deve constar o item: 
 
a) Monitor cardíaco. 
b) Nebulizador. 
c) Desfibrilador. 
d) Bomba de infusão. 
e) Controle de sinais vitais. 

 
9) Na auditoria operativa hospitalar em unidades do serviço público, a verificação in loco deve 

contemplar, entre outros itens, a verificação da existência do registro da evolução na ficha de 
Consulta de Enfermagem. Baseado na Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) 159/1993, que dispõe da Consulta de Enfermagem, esta obrigatoriedade é devida: 
 
a) À composição da consulta, que compreende o histórico, o exame físico, a implementação da 

assistência e a evolução de enfermagem. 
b) À utilização pelo enfermeiro, durante a consulta, de componentes do método científico para 

identificar situações de saúde-doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem. 
c) Ao caráter disciplinador e fiscalizador do COFEN e dos conselhos regionais sobre o exercício das 

atividades nos serviços de enfermagem do país. 
d) Aos fundamentos da consulta de enfermagem, que incluem os princípios de universalidade, 

equidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde promovidas pelo enfermeiro. 
e) À institucionalização da consulta como um processo da prática de enfermagem, na perspectiva de 

concretizar um modelo assistencial adequado às necessidades de saúde da população. 
 
10) Levando em conta os princípios ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) definidos pela 

Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do governo. 
b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e 

curativas. 
c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde. 
d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda. 
e) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 
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11) Uma instituição de saúde, ao ser auditada, apresentou não conformidades relacionadas às 
distorções que implicavam prejuízo ao usuário, por deficiência do serviço, sem risco a sua vida, 
não caracterizada por dolo e nem ato lesivo ao SUS. Foi assim notificada pela primeira vez e a 
penalidade a ser aplicada será: 
 
a) Suspensão temporária do encaminhamento de usuário de até 60 (sessenta) dias ou a rescisão do 

ajuste, convênio ou contrato. 
b) Rescisão do ajuste, convênio ou contrato respectivo, com multa do valor anual contratado. 
c) Declaração de inidoneidade aplicada pelo gestor Estadual do SUS após julgamento do processo. 
d) Advertência escrita, multa e impugnação das despesas discriminando o motivo da glosa. 
e) Aplicação de 02 (dois) a 20 (vinte) dias de multa. 

 
12) Um enfermeiro auditor deve consultar a quantidade de leitos de UTI contratada pelo SUS com 

o objetivo de comparar com outros relatórios, a fim de obter a média de permanência do 
hospital e a taxa de ocupação pública. Qual relatório ele deve consultar? 
 
a) Demonstrativo de AIH pagas no processamento. 
b) De procedimentos especiais. 
c) Comparativo entre procedimento solicitado/realizado. 
d) De frequência de procedimentos. 
e) De dados cadastrais do hospital. 

 
13) O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 8.080/90, com 

princípios e diretrizes. O conjunto de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, em todos os níveis de complexidade é considerado como um direito de: 
 
a) Hierarquização da rede de serviços de saúde. 
b) Descentralização político-administrativa. 
c) Regionalização dos serviços de saúde. 
d) Integralidade da assistência. 
e) Universalização da assistência. 

 
14) De acordo com a legislação do SUS, é da competência dos municípios: 

 
a) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população. 
b) O cuidado médico hospitalar e médico individual, em todos os níveis de complexidade, cabendo 

aos governos estaduais os programas de saúde pública. 
c) O conjunto das atividades de emergência médica e de saúde pública, cabendo aos níveis estaduais 

as campanhas de vacinação e o atendimento altamente especializado ao setor privado. 
d) Desenvolver os programas de saúde pública em conjunto com o setor privado e delegar a 

responsabilidade da assistência hospitalar aos convênios de saúde. 
e) O atendimento de emergência e atenção primária e secundária dos partos e vigilância sanitária, 

cabendo aos níveis estaduais os programas de saúde pública e o atendimento hospitalar altamente 
especializado. 

 
15) Em relação às competências do Sistema Único de Saúde nos termos da lei, analise as assertivas 

a seguir e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas. 
 

( ) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. 
 

( ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, com 
exceção de bebidas e águas para consumo humano. 
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( ) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 

( ) Colaborar na proteção do meio ambiente, excluído o ambiente do trabalho. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 

a) V V F F 
b) F V F V 
c) V F V F 
d) V F V V 
e) F F F F 

 
16) O Pacto pela Saúde (2006), divulgado pela Portaria nº 399 do Ministério da Saúde, implica no 

exercício simultâneo com definição de prioridades articuladas em três componentes distintos, 
denominados: 
 
a) Pacto de Gestão do SUS, Pacto pela Vida, Pacto em Defesa da Atenção Básica. 
b) Pacto de Gestão da Atenção Básica, Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS. 
c) Pacto em Defesa da Humanização, Pacto de Gestão da Atenção Básica, Pacto pela Vida. 
d) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS, Pacto em Defesa da Atenção Básica. 
e) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

 
17) Sobre o financiamento da Atenção Básica, analise as afirmativas a seguir. 

 
I. Os recursos do Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica devem ser utilizados para 

financiamento das ações de Atenção Básica descritas nos Planos de Saúde do município e do 
Distrito Federal. 

II. O somatório das partes, fixa e variável, do Piso da Atenção Básica (PAB) compõe o Teto 
Financeiro do Bloco Atenção Básica conforme estabelecido nas diretrizes dos Pactos pela 
Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 

III. O Piso da Atenção Básica (PAB) constitui-se nos componentes municipal e federal para o 
financiamento da Atenção Básica, sendo composto de uma fração fixa e outra variável. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) Somente a afirmativa II está correta. 
d) Somente a afirmativa III está correta. 
e) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

 
18) A veracidade da assistência médico-hospitalar prestada aos pacientes é comprovada: 

 
a) Pela conta hospitalar desmembrada. 
b) Pelo prontuário do paciente. 
c) Pelos protocolos de enfermagem. 
d) Pela conta hospitalar compactada. 
e) Pelos relatórios/encaminhamentos profissionais. 

 
19) A padronização dos procedimentos de enfermagem permite: 

 
a) Melhoria da assistência e padronização inter-hospitalares. 
b) Otimização da auditoria e economia de gastos de materiais. 
c) Economia de gastos de materiais e otimização do serviço de enfermagem. 
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d) Comprovação dos gastos hospitalares e melhoria da assistência. 
e) Economia de tempo para cumprimento da assistência. 

 
20) Para o funcionamento de uma organização assistencial, um sistema adequado de informação 

em enfermagem deve ter como componente principal: 
 
a) Tecnologia avançada. 
b) Qualidade do sistema. 
c) Processo de comunicação. 
d) Instrumentos de trabalho. 
e) Processo de trabalho. 

 
21) O anexo da Resolução COFEN nº 266/2001 permite ao enfermeiro auditor: 

 
a) Acesso aos contratos pertinentes à Instituição auditada. 
b) Exercício de suas funções com prévia autorização. 
c) Acesso e retirada de prontuários dos pacientes. 
d) Exercício ou delegação de suas funções de auditoria. 
e) Auditar contas médicas e imputar devidas glosas. 

 
22) Com relação ao processo ético, analise as afirmativas a seguir e assinale V, para as verdadeiras, 

e F, para as falsas. 
 

( ) Representação é a denúncia feita por pessoa jurídica. 
 

( ) "De ofício" é a denúncia formulada pelo presidente do Conselho. 
 

( ) A denúncia ou representação pode ser tomada anonimamente. 
 

( ) Em caso de falecimento do punido, seus herdeiros podem solicitar revisão de provas. 
 

( ) Os atos processuais têm caráter público. 
 

 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) F V F V F 
b) V V F F F 
c) F F V V V 
d) V F F V V 
e) V F V V F 

 
23) Com relação aos documentos do prontuário, é verdadeiro afirmar que a guarda arquivada dos 

prontuários médicos e prontuários de óbitos devem ser guardados por, no mínimo, 
respectivamente: 
 
a) 20 e 10 anos. 
b) 5 e 2 anos. 
c) 5 e 3 anos. 
d) 5 e 10 anos.  
e) 10 e 5 anos. 
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24) Com relação às normas gerais para as enfermeiras auditoras no setor de contas médicas, 
analise as afirmativas a seguir e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas. 

 
( ) Completo domínio das leis em planos de saúde. 

 
( ) Análise dos aspectos da cobrança dos honorários médicos. 

 
( ) Análise dos aspectos da cobrança que envolvam profissionais de enfermagem. 

 
( ) Auditoria na análise de contas nas instalações da operadora ou nas do prestador de 

serviço. 
 

( ) Conhecimento de impressos e documentos de cobrança de pessoa física e jurídica. 
 

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) F V F V V 
b) V V V F V 
c) F F V V V 
d) V F V V F 
e) F V V F V 

 
25) A auditoria é um exame cuidadoso, sistemático e independente das atividades desenvolvidas em 

determinada empresa ou setor, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo e foram 
implementadas em conformidade com as disposições planejadas e/ou estabelecidas 
previamente. No exercício dessa atividade, o auditor entra em contato com a estrutura formal e 
informal da empresa, razão pela qual é indispensável possuir um perfil adequado às exigências 
da profissão.  

 
Quanto às características exigidas no perfil do auditor, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a alternativa que contenha a sequência 
correta, de cima para baixo. 

 
( ) Sigilo, discrição, conhecimento, soberania e individualidade, cautela e objetividade. 

 
( ) Integridade, objetividade, conhecimento, discrição e confidencialidade. 

 
( ) Competência, sigilo, conhecimento, objetividade e confidencialidade. 

 
( ) Credibilidade, neutralidade política, capacidade de análise e capacidade de 

relacionamento interpessoal. 
 

( ) Conhecimento das leis, independência de opiniões à revelia das evidências, isenção, 
sigilo e integridade. 
 

a) F V F V V 
b) F V F V V 
c) F V V V F 
d) V V V V V 
e) V V F F V 

 
26) Quanto à auditoria em enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) As atribuições do auditor incluem a análise dos prontuários médicos, a entrevista e, quando 
necessário, o exame do paciente e a elaboração do relatório de auditoria. 
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b) O objetivo da auditoria é a avaliação da assistência prestada, buscando a qualidade total. É 
importante o envolvimento de todo o pessoal de enfermagem da prestadora de serviços na criação 
e no desenvolvimento do processo de auditoria, principalmente no que diz respeito à determinação 
de critérios. 

c) A auditoria na área hospitalar pode ser utilizada como instrumento de avaliação do desempenho 
gerencial, buscando avaliar os aspectos positivos e negativos da assistência de enfermagem 
prestada. 

d) Considera-se como objetivo da auditoria de enfermagem nos planos de saúde, não somente uma 
análise da quantidade de materiais e medicamentos contidos na conta hospitalar (auditoria 
contábil), mas, também, a observação minuciosa das anotações de enfermagem, visando à 
assistência de enfermagem com excelência.  

e) O enfermeiro auditor analisa a conta hospitalar com o objetivo de verificar a exatidão das 
cobranças hospitalares e garantir o pagamento justo frente ao atendimento prestado. Necessita ter 
conhecimento sobre as rotinas institucionais e principalmente seguir algumas condutas para 
realizar uma análise eficiente na conta hospitalar. 

 
27) A auditoria é um conjunto de atividades desenvolvidas tanto para controle quanto para 

avaliação de aspectos específicos do sistema. Considerando as formas de execução de auditoria, 
relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo. 

 
I. Auditoria analítica  ( ) É voltada para a avaliação quantitativa, 

inferindo, em algumas situações, a 
qualidade das ações de saúde do distrito 
sanitário. 

II. Auditoria operacional  ( ) Consiste na realização de atividades 
voltadas para controle das ações 
desenvolvidas pela empresa. 

  ( ) Concentra-se nas condições da rede física, 
nos mecanismos de regulação e no 
desenvolvimento das ações de saúde. 

  ( ) Baseia-se no desenvolvimento de atividades 
que têm por objetivo aprofundar as análises 
de aspectos específicos do sistema de saúde 
da empresa.  

  
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a) I, I, II, II. 
b) I, II, II, I.  
c) II, I, II, I. 
d) II, II, I, I. 
e) II,I, I, II 

 
28) Com relação ao código de ética de enfermagem, analise os itens abaixo como Verdadeiros (V) 

ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo. 
 
( ) É direito do profissional enfermeiro: exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e 

ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos; 
aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 
sua prática profissional. 
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( ) É dever do enfermeiro no exercício de suas atribuições: exercer a profissão com justiça, 
compromisso, eqüidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade; não fundamentar suas relações no direito e na prudência. 
 

( ) No exercício de suas responsabilidades é proibido ao profissional enfermeiro: 
promover e ser conivente com a injúria, a calúnia e a difamação de membro da equipe 
de enfermagem, da equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações 
da categoria ou instituições; praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal 
ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais; registrar informações 
parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. 
 

( ) É responsabilidade e dever do profissional enfermeiro: avaliar criteriosamente sua 
competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições 
quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem; aprimorar os 
conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, da 
família, da coletividade e do desenvolvimento da profissão; encaminhar a pessoa, a 
família e a coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei. 
 

a) F V F F 
b) F V V V 
c) V F F F 
d) V F V V 
e) V V F F 

 
29) Sobre os segmentos que integram obrigatoriamente o Conselho de Saúde, avalie os itens a 

seguir. 
 

I. Prestadores de Serviços. 
II. Governo/Gestor. 

III. Trabalhadores da saúde. 
IV. Organizações comunitárias, religiosas e não religiosas. 
V. Usuários do SUS. 

VI. Movimentos e entidades de consumidores. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Apenas os segmentos III, IV e VI integram obrigatoriamente o Conselho de Saúde. 
b) Os segmentos I, II, III, IV, V e VI integram obrigatoriamente o Conselho de Saúde. 
c) Apenas os segmentos I, II, III e V integram obrigatoriamente o Conselho de Saúde. 
d) Apenas os segmentos II, IV e VI integram obrigatoriamente o Conselho de Saúde. 
e) Apenas o segmento V integra obrigatoriamente o Conselho de Saúde. 

 
 

30) Os relatórios de saída efetivos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) são 
constituídos por documentos que: 
 
a) São de consulta obrigatória, cujos resultados precisam do cruzamento com outros relatórios. 
b) São de consulta obrigatória e retratam o perfil da atividade, serviço ou unidade auditada. 
c) Envolvem relatórios de pagamento de serviços de órtese, prótese e material especial. 
d) Envolvem relatórios para consulta das autorizações de internações hospitalares apresentadas. 
e) Envolvem relatórios demonstrativos dos descontos das ordens de recebimento. 
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31) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal e regulamentado 
pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 
assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer 
cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. De acordo com a 
Constituição Federal promulgada em 1988, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de 
Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e 
participação da comunidade. 

IV. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

V. Não compete ao Sistema Único de Saúde: participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, hemoderivados e outros insumos; ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico e colaborar na proteção do meio ambiente. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas. 
e) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.  

 
32) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, NÃO se constitui como objetivo ou atribuição do 

Sistema Único de Saúde (SUS):  
 

a) A identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
b) 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. 
c) A execução de ações como as de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do 

trabalhador. 
d) A manutenção do sigilo das informações de saúde obtidas por meio das notificações. 
e) A participação na execução de ações de saneamento básico. 

 
33) A Lei Complementar nº 141 dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. 
Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Com base 
na Lei Complementar nº 141, analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Os recursos da União são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades 

orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde. 

II. Os Municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% 
(dez) da arrecadação dos impostos. 
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III. Os Estados aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 23% 
(vinte e três) da arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios. 

IV. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde o montante 
correspondente a 10% (dez) da arrecadação dos impostos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa I é correta. 
b) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

 
34) Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde, considere V (verdadeiro) ou F 

(falso) para as afirmativas a seguir:  
 

( ) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes: modos de viver, condições de trabalho, habitação, 
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 

( ) Valorizar e otimizar os serviços especializados de saúde, os espaços de convivência e de 
produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde. 

( ) Aumentar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o 
poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e extinguir as desigualdades de 
toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, entre outras). 

( ) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e 
saudáveis. 

( ) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na média e alta 
complexidade. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  

 
a) F F V V V  
b) V F V V F  
c) V V F V F  
d) V V V V F  
e) V F V F F  

 
35) Julgue as afirmativas a seguir acerca do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 

 
I. Este decreto regulamenta a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do SUS, o planejamento da Rede de Atenção Básica, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. 

II. Este decreto define Região de Saúde como espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas, sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

III. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e 
hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 
avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle 
e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das 
ações e serviços de saúde. 
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IV. Rede de Atenção à Saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde distribuídos em níveis 
de complexidade crescente, em forma piramidal, sendo que a atenção básica fica na base da 
pirâmide e acima os níveis secundário e terciário respectivamente. 

V. São portas de entrada aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:  de 
atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e V são corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas.   

 
 
 
 







