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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Administrador Hospitalar 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Saúde Pública 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
02 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e 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, é entendido como: 
 
a) Mapa da Saúde. 
b) Região de Saúde. 
c) Porta de Entrada. 
d) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 
e) Rede de Atenção à Saúde. 
 

2) Sobre as ações executadas pelo SUS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Participação na formulação da política e na execução de 

ações de saneamento básico. 
(---) Formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados. 
(---) Controle da prestação dos serviços que se relacionam de 

forma direta com a saúde, sendo os serviços que se 
relacionam indiretamente, responsabilidade do setor 
privado. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

3) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma 
desigual. 

c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário 
às crianças vulneráveis. 

d) Haverá utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática. 

e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar 
duplicidade de ações para fins idênticos. 

 

4) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
 

a) Ações de vigilância epidemiológica e não sanitária. 
b) Formulação de política de medicamentos e insumos de 

interesse para a saúde, exceto imunobiológicos. 
c) Formulação de política de vacinação compulsória. 
d) Execução de ações de vigilância nutricional e orientação 

alimentar. 
e) Produção particular de todas as substâncias de interesse 

para a saúde. 
 
 

5) Em relação à hierarquização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) As Portas de Entrada do SUS serão referenciadas pelos 
serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais 
especializados. 

(---) Mediante justificativa técnica e de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas Portas de Entrada às 
ações e serviços de saúde, considerando as 
características da Região de Saúde. 

(---) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado 
em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, 
nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede 
de atenção da respectiva região. 

 

a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 
 

6) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo: 
 

A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção 
e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
centralização e dependência dos demais componentes da 
rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado 
e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde 
(2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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7) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem 
como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar 
o acesso da população em situação de rua aos serviços de 
saúde é conhecida como: 
 
a) Consultório na rua. 
b) Equipe especializada de rua. 
c) Unidades Básicas de Saúde. 
d) Centros de Atenção Psicossocial. 
e) Centro de Referência de Assistência Social. 
 

8) Sobre as ações asseguradas no atendimento ao(à) 
trabalhador(a) no SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Orientação do(a) trabalhador(a) e/ou familiares sobre os 

encaminhamentos junto ao empregador e à Previdência 
Social, como a emissão da CAT, se este for segurado 
pelo Seguro Acidente de Trabalho (SAT) do INSS. 

(---) Acompanhamento das questões relacionadas à saúde 
do(a) trabalhador(a) durante o processo de retorno e 
reinserção no trabalho. 

(---) No caso do atendimento na Atenção Básica, notificação 
dos casos suspeitos ou confirmados de acidente ou 
doença relacionada ao trabalho. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E.  
d) C - E - C. 
e) E - C - C.  
 

9) Em relação às políticas e programas de saúde do SUS, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _______________ é uma política intersetorial entre 
educação e saúde que compreende a escola como espaço 
privilegiado de práticas de promoção de saúde e prevenção 
de agravos e doenças, por meio de ações compartilhadas 
que têm como corresponsáveis atores de ambos os setores.  
 
a) Brasil Sorridente 
b) Unidade Básica na Escola 
c) Escola da Saúde 
d) Consultório na Escola 
e) Programa Saúde na Escola 
 

10) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação 
de serviços de interesse da saúde.  
 
a) rede de atenção à produção  
b) atenção às doenças transmissíveis 
c) vigilância em saúde do trabalhador  
d) vigilância epidemiológica 
e) vigilância sanitária 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
11) De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II. Garantir o desenvolvimento pessoal. 
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

12) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à 
imagem.  

b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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13) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
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 com fins lucrativos 
(1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a 
participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as 
condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo 
tipo de comercialização (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

14) Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos os: 
 
a) Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de 
seu país.  

b) Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil.  

c) Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.    

d) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

e) Portugueses com residência permanente no País. 
 

15) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de 
serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 
5% sobre o vencimento. 

b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 
horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da 
manhã, cada hora será remunerada como duas horas. 

c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre 
o valor das horas diurnas. 

d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas 
diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre 
o valor das horas formais. 

e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
servidor um adicional de 40% sobre o vencimento. 

16) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida 
licença ao servidor: 
 
I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo. 
II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para tratar de interesse particular. 
IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

17) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, sobre a 
licença para tratar de interesses particulares, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) O servidor estável poderá obter licença sem vencimentos, 

para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo 
de 2 anos. 

b) O requerente aguardará fora do exercício a concessão da 
licença. 

c) A licença nunca poderá ser negada em detrimento dos 
interesses do serviço público municipal. 

d) A licença não excederá 5 anos, e só poderá ser concedida 
uma única nova licença por igual prazo, após decorrido 
um ano do término da anterior. 

e) Após autorizado, o servidor não poderá desistir da licença. 
 

18) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O servidor terá direito ao gozo de _____ dias consecutivos de 
férias por ano, com a remuneração de ______ a mais do que 
o vencimento normal, e serão concedidas de acordo com a 
___________________ da repartição ou serviço. Somente 
depois de ________ de efetivo exercício, o servidor adquirirá 
direito a férias. 
 
a) 30 | 2/3 | necessidade dos servidores | 15 meses 
b) 30 | 1/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
c) 15 | 1/3 | disponibilidade | 6 meses 
d) 15 | 2/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
e) 10 | 3/5 | escala de servidores | 6 meses 
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) De acordo com a Lei Federal nº 8.213/1991, equiparam-
se ao acidente do trabalho: 
 
I. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido 

a causa única, haja contribuído diretamente para a morte 
do segurado, para redução ou perda da sua capacidade 
para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 
médica para a sua recuperação. 

II. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do 
trabalho, em consequência de desabamento, inundação, 
incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força 
maior. 

III. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local 
e horário de trabalho no percurso da residência para o 
local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja 
o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 
segurado. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

20) De acordo com a NR 17 - Ergonomia, para trabalho 
manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as 
bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem 
proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 
visualização e operação e devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos: 
 
I. Ter altura e características da superfície de trabalho 

compatíveis com o tipo de atividade, com a distância 
requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura 
do assento. 

II. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 
trabalhador. 

III. Ter características dimensionais que possibilitem 
posicionamento e movimentação adequados dos 
segmentos corporais. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Quanto à administração geral, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A tarefa da administração é interpretar os objetivos 
propostos pela empresa e transformá-los em ação 
empresarial por meio de planejamento, organização, direção 
e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas 
e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais 
objetivos (1ª parte). Constituem o processo administrativo os 
elementos da administração, como prever, organizar, 
comandar, coordenar e controlar (2ª parte). O princípio da 
coordenação é a distribuição ordenada de esforço da 
empresa, a fim de obter unidade de ação na consecução de 
um fim comum (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

22) No processo de planejamento de um projeto, os 
investimentos devem ser racionalizados, uma vez que o grau 
de incertezas ainda é muito elevado. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) No momento em que as estratégias estão sendo 

elaboradas, os pontos fortes e as vantagens que o projeto 
pode oferecer devem ser reduzidos, por não influenciar 
nos resultados finais. 

b) Os pontos negativos e as ameaças ao projeto devem ser 
pensados e autuados de forma a aumentar os impactos 
nos objetivos do projeto. 

c) Ações preventivas são menos onerosas e trazem maior 
insegurança ao projeto. 

d) Quando se planeja um negócio, é necessário definir o 
escopo do projeto, ou seja, as fases essenciais para que o 
projeto atinja seus objetivos. 

e) As atividades do cronograma podem existir em vários 
níveis de detalhamento no ciclo de vida do projeto, 
dificultando a subdivisão dos pacotes do trabalho. 
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23) O emprego de protocolos para a classificação de risco 
dos pacientes que procuram os serviços de urgência e de 
emergência é uma forma racional e estruturada para 
proporcionar maior qualidade e agilidade no atendimento e 
para priorizar o atendimento daqueles pacientes mais 
graves. No Brasil, o Protocolo de Manchester é bastante 
utilizado por serviços de urgência e de emergência. Sobre 
esse Protocolo, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Caracteriza-se por cinco níveis de classificação de risco, 

com atribuição de uma cor para cada nível e de uma faixa 
de tempo para a efetivação do atendimento de cada 
nível: Emergente (vermelho); Muito Urgente (laranja); 
Urgente (amarelo); Pouco Urgente (verde); e Não Urgente 
(azul). 

b) Sua execução deve ser feita por um profissional Médico. 
c) Caracteriza-se por quatro níveis de classificação de risco, 

com atribuição de uma cor para cada nível e de uma faixa 
de tempo para a efetivação do atendimento de cada 
nível: Muito Urgente (vermelho); Urgente (laranja); 
Emergente (amarelo); e Pouco Urgente (verde). 

d) Seu emprego não evita a superlotação dos serviços de 
saúde nem altera aspectos no âmbito da gestão de 
recursos humanos, físicos e financeiros. 

e) A experiência acumulada dos serviços de saúde que 
empregaram o Protocolo, mostrou que sua metodologia 
pouco alterou a rotina de atendimento dos serviços de 
saúde. 

 

24) A mensuração do tempo médio de permanência dos 
pacientes admitidos na unidade de emergência do hospital, 
considerando o tempo a partir da chegada até o término do 
atendimento na emergência, é um importante indicador 
hospitalar, pois pode fornecer informações importantes nos 
campos da assistência à saúde e da gestão. Sobre o 
indicador que mede o tempo médio de permanência de 
pacientes na emergência do hospital, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Um tempo médio alto de permanência é o mais desejável. 

Presume-se que o paciente recebeu um atendimento de 
qualidade e que teve ao seu dispor todos os recursos 
necessários por mais tempo. 

b) Deve-se considerar alta, desistência, internação ou óbito, 
com o fechamento do boletim de emergência, como o 
momento de término do atendimento na emergência do 
hospital. 

c) O cálculo do indicador se dá pela divisão do total de 
pacientes que buscaram atendimento na unidade pelo 
total de tempo da entrada dos pacientes na emergência 
até o término dos atendimentos. 

d) O indicador que mede o tempo médio de permanência de 
pacientes na emergência do hospital reflete a efetividade 
da instituição hospitalar. 

e) Um potencial viés do indicador é o momento de registro 
da chegada dos pacientes, o qual pode variar de acordo 
com cada instituição. 

 

25) A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) é determinada pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, através da Lei nº 12.305/2010. Sobre esse 
plano, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) São estabelecidas as ações para o correto manejo dos 

resíduos provenientes dos serviços relacionados apenas 
ao atendimento à saúde humana, e não animal.  

b) O documento deve ser elaborado por qualquer 
funcionário da empresa.  

c) Deverá atender ao plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos para os Municípios que o possuem. A 
inexistência desse plano é um impeditivo para a 
elaboração do PGRS pelas empresas.  

d) Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao órgão 
municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e 
a outras autoridades informações completas sobre a 
implementação e a operacionalização do plano sob sua 
responsabilidade.   

e) As empresas que gerem resíduos caracterizados como não 
perigosos, mesmo que não sejam equiparadas aos 
resíduos domiciliares pelo Poder Público municipal, estão 
desobrigadas à elaboração do PGRS.  

 

26) Os Sistemas de Informação em Saúde são ferramentas 
portadoras de informações que orientam a tomada de 
decisões a partir do acompanhamento e da análise de bases 
de dados nelas existentes. Sabendo disso, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
(2) Sistema de Informação Ambulatorial (SAI/SUS). 
(3) Departamento de Informática do SUS (DATASUS). 
 
(---) Contém informações gerenciais de estabelecimentos 

hospitalares, ambulatoriais e clínicas de saúde. 
(---) Contém informações que podem servir para subsidiar 

análises objetivas da situação sanitária, tomadas de 
decisão baseadas em evidências e elaboração de 
programas e ações de saúde. 

(---) Informa total de procedimentos ambulatoriais, 
consultas médicas por habitante/ano, entre outros 
indicadores. Além disso, consolida boletins de produção 
ambulatorial (BPA) e autorizações de procedimentos de 
alta complexidade (APAC). 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
e) 1 - 3 - 2. 
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27) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem 
por finalidade institucional promover a proteção da saúde 
da população, por intermédio do controle sanitário da 
produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 
dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e 
de fronteiras. Sabendo disso, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A ANVISA não poderá conceder autorização de 

funcionamento a empresas e registro a produtos que 
sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a 
mercadorias destinadas a mercados externos. 

b) A administração da ANVISA será regida por um contrato 
de gestão, negociado entre o seu Diretor-Presidente e o 
Ministro de Estado da Saúde, ouvidos previamente os 
Ministros de Estado da Fazenda e do Orçamento e 
Gestão, no prazo máximo de noventa dias seguintes à 
nomeação do Diretor-Presidente da autarquia. 

c) É permitido aos dirigentes da ANVISA o exercício de 
atividades profissional e empresarial particulares. 

d) Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 
à fiscalização sanitária, pela ANVISA, entre outros, 
equipamentos e materiais médico-hospitalares, 
odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico 
laboratorial e por imagem. 

e) Compete aos Estados, no âmbito do Sistema Estadual de 
Vigilância Sanitária, manter sistema de informação 
contínuo e permanente para integrar suas atividades com 
as demais ações de saúde, com prioridade às ações de 
vigilância epidemiológica e de assistência ambulatorial e 
hospitalar. 

 

28) Sobre a participação direta ou indireta, inclusive o 
controle, de empresas ou de capital estrangeiro na 
assistência à saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) É vedada a participação direta ou indireta de empresas 

ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. 
(---) É permitida a pessoas jurídicas destinadas a instalar, 

operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de 
planejamento familiar. 

(---) São permitidos serviços de saúde mantidos, sem 
finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de 
seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus 
para a seguridade social. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - E. 
d) E - E - C. 
e) C - E - C. 
 

29) Sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), analisar os itens abaixo: 
 
I. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 

Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 

II. A participação da comunidade é um princípio do SUS. 
III. A Conferência de Saúde é uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do SUS, integrante da 
estrutura organizacional do Ministério da Saúde. 

IV. O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, com 
a representação dos vários segmentos sociais, a fim de 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
 

30) Segundo o Ministério da Saúde, quando por insuficiência 
do setor público, for necessária a contratação de serviços 
privados, isso deve se dar sob três condições, sendo elas: 
 
I. A celebração de contrato, conforme as normas de direito 

privado, ou seja, interesse particular prevalecendo sobre 
o público.   

II. A instituição privada deverá estar de acordo com os 
princípios básicos e normas técnicas do SUS. Prevalecem, 
assim, os princípios da universalidade, equidade, etc., 
como se o serviço privado fosse público, uma vez que, 
quando contratado, atua em nome deste.  

III. A integração dos serviços privados deverá se dar na 
mesma lógica organizativa do SUS, em termos de posição 
definida na rede regionalizada e hierarquizada dos 
serviços.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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31) Em relação ao Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS), sobre o regime financeiro 
e sua fiscalização, a prestação de contas anual abrange, 
entre outros, os seguintes elementos: 
 
I. Balanço patrimonial, elaborado de acordo com os 

princípios e as convenções contábeis vigentes no País, 
demonstrando as posições ativa, passiva e de situação 
líquida do CONASEMS. 

II. Demonstração das receitas e despesas apuradas, 
contendo a identificação e a confrontação entre a 
natureza de cada receita e seus custos e despesas 
especificadas. 

III. Parecer de auditoria independente, quando a Assembleia 
Geral a tiver requisitado e houver recursos financeiros 
para o financiamento da despesa. 

  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

32) Considerando-se os conceitos e critérios diagnósticos 
das infecções hospitalares, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Infecção comunitária (IC). 
(2) Infecção hospitalar (IH). 
 
(---) Adquirida após a admissão do paciente e que se 

manifesta durante a internação ou após a alta, quando 
puder ser relacionada com a internação ou os 
procedimentos hospitalares. 

(---) Constatada ou em incubação no ato de admissão do 
paciente, desde que não relacionada com internação 
anterior no mesmo hospital. 

(---) Associada com complicação ou extensão da infecção já 
presente na admissão, a menos que haja troca de 
microrganismos com sinais ou sintomas fortemente 
sugestivos da aquisição de nova infecção. 

(---) Ocorre em recém-nascido, cuja aquisição por via 
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e se 
tornou evidente logo após o nascimento. 

(---) Manifestada antes de 72 horas da internação, quando 
associada a procedimentos diagnósticos e/ou 
terapêuticos realizados durante este período. 

 
a) 2 - 1 - 1 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 2 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 1 - 2 - 1 - 2 - 1. 
e) 2 - 2 - 2 - 1 - 1. 
 

33) Sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Compete à ANS fiscalizar aspectos concernentes às 

coberturas e ao cumprimento da legislação referente aos 
aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à 
prestação de serviços médicos e hospitalares no âmbito 
da saúde suplementar. 

b) A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa 
do interesse público na assistência suplementar à saúde, 
regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às 
suas relações com prestadores e consumidores, 
contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde 
no País. 

c) A gestão da ANS será exercida pela Diretoria Colegiada, 
composta por até cinco Diretores, sendo um deles o seu 
Diretor-Presidente. 

d) Até doze meses após deixar o cargo, é vedado a ex-
dirigente da ANS deter participação, exercer cargo ou 
função em organização sujeita à regulação da ANS. 

e) Compete à Diretoria Colegiada julgar, em grau de recurso, 
as decisões dos Diretores, mediante provocação dos 
interessados. 

 

34) A ética na Administração Pública deve pautar seus atos, 
entre outros, pelos princípios expressos na Constituição 
Federal, em seu Art. 37, sendo eles: 
 
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.  
b) Ilegalidade, pessoalidade, moralidade, privacidade e 

eficiência. 
c) Legalidade, pessoalidade, publicidade, eficiência e 

eficácia. 
d) Legalidade, impessoalidade, honestidade, privacidade e 

eficiência. 
e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, privacidade e 

efetividade.  
 

35) Considerando-se os atos administrativos, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Atos de direito privado. 
(2) Atos materiais. 
(3) Atos normativos. 
 
(---) Não contêm manifestação de vontade, mas envolvem 

apenas execução, como a demolição de uma casa, a 
apreensão de mercadoria, a realização de um serviço. 

(---) Abrangem decretos, portarias, resoluções, regimentos, 
de efeitos gerais e abstratos. 

(---) Doação, permuta, locação, compra e venda. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 



 
 

 

www.objetivas.com.br  8 
 

36) De acordo com a Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública, em relação aos contratos, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É permitido o contrato com prazo de vigência 

indeterminado.  
(---) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 

contratos administrativos poderão ser alteradas sem 
prévia concordância do contratado.  

(---) A declaração de nulidade do contrato administrativo 
opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos 
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos.  

(---) A nulidade exonera a Administração do dever de 
indenizar o contratado pelo que este houver executado 
até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não 
lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade 
de quem lhe deu causa.  

 
a) C - C - E - C. 
b) C - E - E - C. 
c) E - C - C - E. 
d) C - E - C - C. 
e) E - E - C - E. 
 

37) De acordo com a Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública, analisar a sentença abaixo: 
 
Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo 
e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada (1ª parte). A licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia (2ª parte). As normas de licitações e contratos 
devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da 
lei (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

38) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, os 
honorários e salários do profissional de Administração 
deverão ser fixados, por escrito, antes do início do trabalho a 
ser realizado, levando-se em consideração, entre outros, os 
seguintes elementos: 
 
I. Vulto, dificuldade, complexidade, pressão de tempo e 

relevância dos trabalhos a executar.   
II. Possibilidade de ficar impedido ou proibido de realizar 

outros trabalhos paralelos.  
III. As vantagens de que, do trabalho, se beneficiará o 

cliente. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

39) De acordo com o Código Municipal de Saúde, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Os recursos financeiros advindos da União e do Estado serão 
depositados junto ao Fundo Municipal de Saúde, em conta 
específica, e movimentados pelo gestor municipal, sob a 
fiscalização do(a) _____________________, sem prejuízo da 
atuação dos órgãos de controle interno e externo. 
 
a) Conselho Municipal de Saúde 
b) Secretaria Nacional de Saúde 
c) Sistema Único de Saúde 
d) Fundo Nacional de Saúde 
e) Prefeitura  
 

40) Sobre soluções desinfetantes, em relação às indicações 
de uso do álcool 70%, analisar os itens abaixo: 
 
I. Macas, camas, colchões e mesas de exame. 
II. Acrílico, borracha e tubos plásticos. 
III. Partes metálicas de aparelhos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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