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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 
2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 
3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 
4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 
5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 
6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 
7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 
8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 
9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 
10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

O Meu Guri 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

Não era o momento dele rebentar 

Já foi nascendo com cara de fome 

E eu não tinha nem nome pra lhe dar 

Como fui levando, não sei lhe explicar 

Fui assim, levando, ele a me levar 

E na sua meninice 

Ele um dia me disse que chegava lá 

 

Olha aí! 

Olha aí! 

 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega 

 

Chega suado e veloz do batente 

Traz sempre um presente pra me encabular 

Tanta corrente de ouro, seu moço 

Que haja pescoço pra enfiar 

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 

Chave, caderneta, terço e patuá 

Um lenço e uma penca de documentos 

Pra finalmente eu me identificar, olha aí! 

 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega 

 

Chega no morro com carregamento 

Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 

Rezo até ele chegar cá no alto 

Essa onda de assalto está um horror 

Eu consolo ele, ele me consola 

Boto ele no colo pra ele me ninar 

De repente, acordo, olho pro lado 

E o danado já foi trabalhar, olha aí! 

 

Olha aí! (Ah, olha aí) 

Ai, o meu guri, olha aí! (Ah, olha aí meu guri) 

Olha aí! (Ah, meu guri) 

É o meu guri e ele chega (olha aí meu guri) 

 

Chega estampado, manchete, retrato 

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço 

Fazendo alvoroço demais 

O guri no mato, acho que tá rindo

Acho que tá lindo de papo pro ar 

Desde o começo, eu não disse, seu moço

Ele disse que chegava lá

 

Olha aí! 

Olha aí! 

 

Olha aí! (Ah, olha aí) 

Ai, o meu guri, olha aí! (Ah, olha aí meu guri) 

Olha aí! (Ah, meu guri) 

É o meu guri (olha aí meu guri) 

Chico Buarque 

 

01  Em qual das alternativas abaixo que estão 
presentes conceitos da letra de composição de 
Chico Buarque? 

A) O eu-lírico é uma mãe hipotética que se lamenta 
pelos erros cometidos pelo filho. 

B) O eu-lírico aparenta não ter consciência dos erros do 
filho, que visivelmente comete crimes, de onde viriam 

-lírico recebe. 

C) Apesar de ter consciência dos delitos cometidos pelo 
filho, ela se adaptou a essa vida pelos confortos que 
ela proporciona. 

D) O eu-lírico dirige-
representando uma relação obviamente possessiva. 

E) O eu-
mesmo tomando decisões socialmente equivocadas 
esse seria o único caminho para ela para que seu 
filho obtivesse sucesso. 
 

02  A canção é iniciada com o eu-lírico dirigindo aos 
leitores/ouvintes da canção, para isso ela usa a 

e esse recurso 
é conhecido como: 

A) Vocativo    

B) Aposto 

C) Adjunto adnominal   

D) Adjunto adverbial 

E) Sujeito  
 

03  Na frase abaixo o uso da forma verbal 

comum na oralidade, mas que não seria adequada 
gramaticalmente. Neste contexto, ela foi usada para 
aproximar a linguagem da canção da linguagem 
dessa hipotética mãe de classe baixa.  

Qual seria a forma verbal adequada para este 
contexto? 

Ele um dia me disse que chegava lá 

Alternativas: 

A) Chegou   B) Chegaste  

C) Chegaria    D) Chegará  

E) Chegasse  
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04 Qual das frases abaixo que fica evidente o 
caráter dúbio do menino? 

A) Ele um dia me disse que chegava lá

B) Traz sempre um presente pra me encabular

C) Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, 
caderneta, terço e patuá 

D) O guri no mato, acho que tá rindo 

E) Já foi nascendo com cara de fome 

 

05  Chico Buarque nessa canção dá voz a uma 
hipotética mulher de periferia. Em virtude disso, a 
canção apresenta alguns desvios de norma padrão 
da língua portuguesa. Assinale a alternativa em que 
isso ocorre: 

A) Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

B) Eu consolo ele, ele me consola 

C) Como fui levando, não sei lhe explicar 

D) Essa onda de assalto está um horror 

E) E eu não tinha nem nome pra lhe dar 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES 

06  Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, 
fez a hashtag #BlackLivesMatter (Vidas Negras 
Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 
nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos 
usaram o termo, no online e no offline, como forma 
de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das 
autoridades que resguardem vidas negras. O caso, 
que motivou essa onda de protestos contra o 
racismo nos Estados Unidos, aconteceu no dia 25 de 
maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que 
desencadeou essa onda de protestos: 

A) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos 
Estados Unidos. 

B) A morte de George Floyd, morto com um tiro na 
cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 
policiais nos EUA. 

C) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto 
com um único tiro no peito, enquanto voltava para 
casa depois de ter comprado doces.  

D) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, 
alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 
costas por policiais. 

E) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado 
por um policial nos EUA. 

 

07  De acordo com matéria publicada no g1 em 04 
de janeiro de 2021, os dois primeiros casos da 
variante do novo coronavírus identificada 
inicialmente no Reino Unido, foram confirmados no 
país. Os casos confirmados da nova variante são de 
uma mulher de 25 anos que teve contato com 
viajantes que passaram pelo Reino Unido e um 
homem de 34 anos que, segundo a secretaria da 
Saúde, se contaminou ao ter contato com esta 

primeira paciente. Ambos os casos são da linhagem 
B.1.1.7, variante que já foi registrada em pelo menos 
outros 17 países. Ela tem mutações que afetam a 
maneira como o vírus se fixa nas células humanas e 
é mais contagiosa. 

Os dois primeiros casos dessa nova variante do 
coronavírus foram confirmados em qual estado 
brasileiro? 

A) Rio Grande do Norte 

B) Rio de Janeiro  

C) São Paulo 

D) Brasília 

E) Mato Grosso 

 

08  O assalto ao Banco do Brasil que ocorreu na 
cidade de Criciúma foi confirmado pelas autoridades 
de SC como maior assalto da história do estado. 
Cerca de 30 pessoas assaltaram a tesouraria regional 
do Banco do Brasil, a ação durou menos de 2 horas, 
e teve pessoas feitas de refém, um policial ferido e 30 
quilos de explosivos deixados para trás pelos 
criminosos. 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a 
data em que este assalto ocorreu: 

A) O assalto ocorreu no fim da noite do dia 30 de 
novembro e início da madrugada de 01 de dezembro 
de 2020 

B) O assalto ocorreu no início da noite do dia 20 de 
novembro de 2020 

C) O assalto ocorreu entre o fim da noite do dia 20 de 
novembro e início da madrugada do dia 21 de 
novembro de 2020 

D) O assalto ocorreu entre o fim da noite de 31 de 
outubro e início da madrugada de 01 de novembro de 
2020 

E) O assalto ocorreu no início da noite de 01 de 
dezembro de 2020 

 

09  Com relação às eleições em 2020 do Estado de 
Santa Catarina, qual das cidades abaixo teve 2º 
turno? 

A) Chapecó 

B) Florianópolis 

C) Blumenau 

D) Lages 

E) Criciúma  

 

10  De acordo com o site oficial do município de 
Praia Grande, o aniversário do município ocorre na 
data: 

A) 17/09 

B) 07/09 

C) 29/07 

D) 27/09 

E) 19/07 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

11  São princípios doutrinários do SUS: 

A) Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de 
doença. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Regionalização, Igualdade social, Participação Social. 

D) Equidade, Participação Social, Descentralização e 
comando único. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12 A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Em seu Art. 35. Para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I. Perfil demográfico da região; 

II. Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III. Características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV. Crescimento técnico, econômico e financeiro no período 
atual; 

V. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

13 A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Em relação a referente portaria, assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  É responsabilidade comum a todas as esferas de governo 
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de 
gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas 
nesta portaria; 

(     )  Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidade da União prestar apoio integrado aos 
gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no processo de qualificação e de consolidação 
da Atenção Básica. 

(     )  A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica. 

(     )  Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 
acordo com esta portaria serão denominados Unidades 
Especiais de Pronto Atendimento - UEPA. 

Assinale a sequência CORRETA:

A) V, V, F, F.

B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, V. 

D) F, V, V, V. 

E) F, V, F, V. 

 

14  Conforme a Portaria 699 de 30 de Março de 2006 
que Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos 
Pactos Pela Vida e de Gestão, em seu Art. 7º: 
Estabelecer normas para a definição, alteração e 
suspensão dos valores do Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal: 

I. A alocação do recurso referente ao Bloco Financeiro de 
Média e Alta Complexidade da Assistência será definido 
de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - 
PPI; 

II. A alteração no valor do recurso Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal, deve ser 
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite  CIB e 
encaminhada ao MS para publicação;  

III. As transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde 
para estados, DF e municípios serão suspensas na 
situação de não pagamento dos prestadores de serviços 
públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o 
quinto dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na 
conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 
Federal/Municipal de Saúde e disponibilizar os arquivos 
de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS, exceto as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

15  A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Conforme o Manual de Orientações da COVID-
19(vírus SARS-CoV-2) do estado de Santa Catarina, o 
período de incubação é estimado entre ___________, 
com mediana de _____________. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 1 a 14 dias; 5 a 6 dias. 

B) 5 a 21 dias; 7 a 10 dias. 

C) 5 a 6 dias; 6 dias. 

D) 3 a 18 dias; 10 a 12 dias. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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16 A mãe de João Pedro (05 anos), 36kg de peso, 
recebeu uma receita do pediatra onde o mesmo 
prescreveu 360mg de azitromicina. Sabendo que a 
medicação azitromicina encontrada na farmácia da 
unidade contém 200mg/5ml, qual será o volume 
correto de medicação a ser administrada pela mãe? 

A) 8,5ml. 

B) 7ml. 

C) 10ml. 

D) 9ml.  

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

17 A interação do homem com o meio ambiente é 
muito complexa e dinâmica, envolvendo fatores 
conhecidos ou não, que podem sofrer alterações ao 
longo do tempo, ou se modificarem no momento em 
que se desencadeia a ação. Como o controle das 
doenças transmissíveis se baseia em intervenções 
que, atuando sobre um ou mais elos conhecidos da 
cadeia epidemiológica, são capazes de interrompê-la, 
as estratégias de intervenção tendem a ser 
aprimoradas ou substituídas, na medida em que 
novos conhecimentos são aportados, seja por 
descobertas científicas (terapêuticas, 
fisiopatogênicas ou epidemiológicas), seja pela 
observação sistemática do comportamento dos 
procedimentos de prevenção e controle 
estabelecidos.  

Tendo em vista os conceitos em epidemiologia 
correlacione as colunas abaixo: 

Coluna 1 

( 1 ) Epidemia 

( 2 ) Endemia 

( 3 ) Pandemia 

( 4 ) Surto 

Coluna 2 

(     )  Não considera o número de ocorrências de uma doença, 
mas sim, a frequência com que ela aparece em 
determinada região sem ser disseminada por outras 
comunidades. 

(     )  São definidos por quadros de disseminação com números 
crescentes em pouco período de tempo, porém 
concentrados apenas em uma região. 

(     )  São marcadas pelo crescimento de uma doença acima do 
esperado, espalhando-se rapidamente por diversas 
regiões. 

(    )   É o estágio mais grave de uma escala de incidência e 
pode ser decretada em casos onde uma patologia se 
espalha dentro de quadros epidêmicos por diversos 
países e continentes. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 2, 4, 1. 

B) 1, 3, 2, 4. 

C) 2, 4, 1, 3. 

D) 4, 1, 3, 2.  

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

18 Uma única vacina é capaz de proteger mãe e 
bebê contra três doenças graves. Esta é a dTpa, ou 
tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que 
imuniza contra difteria, tétano e coqueluche. A dTpa 
é uma das vacinas previstas no Calendário de 
Vacinação das Gestantes e deve ser aplicada nas 
futuras mães a partir da _____________ de gestação, 
com uma dose somente. A vacina acelular é segura 
para a grávida e o bebê. 

Complete a lacuna com a alternativa CORRETA: 

A) 24ª semana. 

B) 20ª semana. 

C) 18ª semana. 

D) 21ª semana. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

19  A enfermagem compreende um componente 
próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 
construído e reproduzido por um conjunto de 
práticas sociais, éticas e políticas que se processa 
pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na 
prestação de serviços à pessoa, família e 
coletividade, no seu contexto e circunstâncias de 
vida.  

Em relação ao código de ética da enfermagem 
assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas 
sentenças abaixo: 

(     )  É proibido ao profissional de enfermagem recusar-se a 
executar atividades que não sejam de sua competência 
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e 
coletividade. 

(     )  O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 
legais. 

(     )  É dever do profissional de enfermagem avaliar 
criteriosamente sua competência técnica, científica, ética 
e legal e somente aceitarem cargos ou atribuições, 
quando capaz de desempenho seguro para si e para 
outrem. 

(     )  É proibido ao profissional de enfermagem provocar 
aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a 
gestação. Nos casos previstos em lei, o profissional 
deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a 
sua participação ou não no ato abortivo. 

Alternativas: 

A) V, V, F, F.   B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, V.   D) F, V, F, V. 

E) F, V, V, V. 

 

20  O Programa Nacional de Triagem Neonatal é um 
programa de rastreamento populacional que tem 
como objetivo geral identificar distúrbios e doenças 
no recém-nascido, em tempo oportuno, para 
intervenção adequada, garantindo tratamento e 
acompanhamento contínuo às pessoas com 
diagnóstico positivo, com vistas a reduzir a 
morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas.  
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Com relação ao Programa Nacional de Triagem 
Neonatal assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A Portaria GM/MS nº 822, de 6 de junho de 2001, 
instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde  
SUS, o PNTN, que estabelece ações de triagem 
neonatal em fase pré-sintomática em todos os 
nascidos vivos, acompanhamento e tratamento das 
crianças detectadas nas redes de atenção do SUS. 

B) 

efetiva ferramento de prevenção a saúde, e tem a 
Atenção Básica como porta de entrada no Sistema de 
Saúde. 

C) Na atenção ao pré-natal, cabe esclarecer e orientar a 
população e a gestante sobre como e onde realizar o 

organizada em seu estado, preconizando a 
necessidade dessa ser realizada até o 13º dia de vida 
do bebê.  

D) Deve ser considerada como uma condição de 
exceção toda coleta realizada após o 28º dia de vida, 
mesmo que não recomendada, por se tratar de um 
exame fora do período neonatal. 

E) Se houver recusa por parte dos familiares para a 

no ponto de coleta deve orientá-los sobre os riscos da 
não realização do exame. O fato deve ser 
documentado com a assinatura dos pais ou 
responsáveis. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
FARMACÊUTICO 

11  São princípios doutrinários do SUS: 

A) Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de 
doença. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Regionalização, Igualdade social, Participação Social. 

D) Equidade, Participação Social, Descentralização e 
comando único. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12 A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Em seu Art. 35. Para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I. Perfil demográfico da região; 

II. Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III. Características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV. Crescimento técnico, econômico e financeiro no período 
atual; 

V. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.

C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

13  A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Em relação a referente portaria, assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  É responsabilidade comum a todas as esferas de governo 
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de 
gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas 
nesta portaria; 

(     )  Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidade da União prestar apoio integrado aos 
gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no processo de qualificação e de consolidação 
da Atenção Básica. 

(     ) A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica. 

(     )  Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 
acordo com esta portaria serão denominados Unidades 
Especiais de Pronto Atendimento - UEPA. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F.   B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, V.   D) F, V, V, V. 

E) F, V, F, V. 
 

14  Conforme a Portaria 699 de 30 de Março de 2006 
que Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos 
Pactos Pela Vida e de Gestão, em seu Art. 7º: 
Estabelecer normas para a definição, alteração e 
suspensão dos valores do Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal: 

I. A alocação do recurso referente ao Bloco Financeiro de 
Média e Alta Complexidade da Assistência será definido 
de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - 
PPI; 

II. A alteração no valor do recurso Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal, deve ser 
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite  CIB e 
encaminhada ao MS para publicação;  

III. As transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde 
para estados, DF e municípios serão suspensas na 
situação de não pagamento dos prestadores de serviços 
públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o 
quinto dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na 
conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 
Federal/Municipal de Saúde e disponibilizar os arquivos 
de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS, exceto as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 


