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CADERNO DE QUESTÕES (ÁREA: GESTÃO EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE) 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 6 (seis) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Gerais de 
múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos; e 10 
(dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 
(um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. Será atribuído peso 4 (quatro) a prova de 
Conhecimentos Gerais e peso 6 (seis) a prova de Conhecimentos Específicos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Gerais e a da prova de Conhecimentos Específicos com os seus respectivos pesos 
divididos por 10. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 2 (duas) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
 

a) Excelente – espectativa – obseção – subsídio. 
b) Impecilho – exceso – exagero – hipótese. 
c) Ansioso – presunçoso – lactoze – transação. 
d) Catequese – análise – poetisa – inusitado. 
 
02 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome: 
 

a) O Promotor disse para eu entrar na sala. 
b) O advogado escreveu uma petição para eu. 
c) A atividade é para mim fazer. 
d) Entre tu e eu sempre haverá um acordo. 
 
03 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
 

a) É proibido a entrada de crianças. 
b) Os estagiários ficaram alerta com a prova. 
c) Seguem anexo vários relatórios de visitas. 
d) Maria ficou meia aborrecida com a notícia. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

04 – Em relação aos conceitos de informática básica, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma memória de 1 megabyte possui 1.000.000 bytes. 
b) O barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados. 
c) Um monitor com tela touch é considerado dispositivo de saída de dados. 
d) Para conectar o computador a uma rede de dados, deve-se utilizar uma placa de rede, podendo ser 

sem fio ou por cabo. 
 
05 – Memória volátil (aquela em que todo seu conteúdo é perdido quando o computador é 
desligado), de acesso aleatório, de baixo consumo, de elevada velocidade e que é muito utilizada em 
computadores é: 
 

a) EEPROM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 
 
06 – São consideradas mídias moveis, EXCETO: 
 

a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

07 – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” elencados pela Constituição Federal de 1988, 
estão expressos no: 
 
a) No Título I – Dos Princípios Fundamentais. 
b) No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) No Título III – Das Funções Essenciais à Justiça. 
d) No Título IV – Do Estado Democrático de Direito. 
 
08 – É permitido ao membro do Ministério Público, segundo a Constituição Federal de 1988: 
 
a) Exercer a advocacia. 
b) Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
c) Exercer a função de magistério. 
d) Exercer atividade político-partidária. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

09 – Quatro irmãos participaram de uma prova de atletismo: Alfa, Beta, Gama e Zeta. 
- Zeta chegou em 3º lugar. 
- Beta não terminou em último lugar. 
- Gama chegou logo depois de Beta. 
 
Qual a ordem de chegada dos quatro irmãos na prova de atletismo? 
 
a) Beta, Alfa, Gama e Zeta. 
b) Beta, Gama, Alfa e Zeta. 
c) Beta, Zeta, Alfa e Gama. 
d) Beta, Gama, Zeta e Alfa. 
 
 
10 – Ao numerar um livro de 555 páginas, quantas vezes será necessário utilizar o algarismo “5”? 
 
a) 67 
b) 68 
c) 69 
d) 70 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

- ÁREA: GESTÃO EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
11 – Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA. 
 
a) É vedada à iniciativa privada prestar assistência no SUS. 
b) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo é uma das 
diretrizes do SUS. 
c) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano é uma dos campos de 
atuação do SUS. 
d) O financiamento do SUS é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde e dos Estados. 
 
 
12 – A Lei Nº 8.080/90 estabelece os campos e áreas de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Marque a alternativa que não corresponde a uma dessas áreas. 
 
a) Vigilância Sanitária 
b) Vigilância Epidemiológica 
c) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica 
d) Produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e insumos para uso exclusivo na rede de 
atenção à saúde. 
 
 
13 – Sobre a Estratégia Saúde da Família (ESF), marque a alternativa CORRETA. 
 
a) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária 
mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 4 (quatro) dias da semana e nos 12 meses do ano. 
b) Toda UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo o registro de elogios, críticas ou 
reclamações, por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos. 
c) Uma equipe da ESF deve ser composta no mínimo por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de 
enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). 
d) As equipes de Saúde da Família deverão, obrigatoriedade obedecer a carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais para todos os profissionais de saúde membros da ESF. 
 
 
14 – Marque a alternativa que corresponde ao profissional que não é obrigatório na composição da 
equipe mínima da Estratégia Saúde da Família. 
 
a) Enfermeiro 
b) Médico 
c) Técnico de Enfermagem 
d) Odontólogo 
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15 – Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos estabelecida pelo Ministério da Saúde, 
marque a alternativa CORRETA. 
  
a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos serviços públicos de saúde, Não se aplicando para serviços privados de assistência à 
saúde. 
b) A notificação compulsória deve ser realizada apenas diante da confirmação da doença ou agravo. 
c) Para fins de notificação compulsória, não se faz necessário garantir o sigilo das informações pessoais. 
d) A notificação compulsória, independente da forma como realizada, também será registrada em 
sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do 
SUS. 
 
16 – Considerando as responsabilidades dos entes federativos na execução das ações de Atenção 
Básica no país, segundo a Portaria de Consolidação Nº 2 de 28/09/2017, marque a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família (ESF) como estratégia prioritária de 
expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica é uma atribuição comum das três esferas de 
governo. 
b) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as 
diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica é atribuição do Conselho Nacional de Saúde. 
c) O financiamento da Atenção Básica deve ser compartilhado de forma tripartite (União, Estados e 
Municípios). 
d) Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos 
municípios, de acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema é atribuição da esfera 
estadual. 
 
17 – Marque a alternativa que corresponde a uma atribuição comum a todos os membros da equipe 
da Atenção Básica. 
 
a) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras 
doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local. 
b) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe. 
c) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa. 
d) Participar e orientar o processo de territorialização, diagnóstico situacional, planejamento e 
programação das equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas. 
 
18 – Para a instituição de uma Região de Saúde o Ministério da Saúde estabeleceu ações e serviços 
mínimos para sua composição. Nesse sentido, marque a alternativa que não corresponde a um pré-
requisito mínimo para essa composição. 
 
a) Atenção Primária 
b) Urgência e Emergência 
c) Atenção Psicossocial 
d) Transporte Sanitário 
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19 – Marque a alternativa que não corresponde a uma ação/serviço mínimo para a constituição das 
regiões de saúde do país. 
 
a) Rede Cegonha 
b) Rede de Urgência e Emergência (RUE) 
c) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 
d) Rede de Cuidados à Pessoa com Desnutrição e Obesidade 
 
20 – A vigilância epidemiológica no Brasil se utiliza de Sistemas de Informação para coletar e processar 
dados que são fundamentais para o planejamento e a assistência em saúde. Marque a alternativa que 
aponta o dado notificado através do SINAN – Sistema de Informação de Agravos Notificáveis. 
 
a) Nascimento de pessoas vivas 
b) Doenças transmissíveis e contagiosas 
c) Óbitos de pessoas de qualquer idade 
d) Doses de vacinas aplicada no país 


