
  IBFC_21  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

ESPECIALISTA EM SAÚDE / DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS NA SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 13 (treze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 

                    
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO 



 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  IBFC_21 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) 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. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) 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 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Uma equipe é um pequeno grupo de pessoas 

com habilidades complementares que 
trabalham em conjunto para concretizar um 
propósito compartilhado. Na área da saúde, é 
por meio das equipes, que se organiza a 
operacionalização da assistência à saúde nos 
dias de hoje, e para tanto, é imprescindível que 
estas equipes sejam eficazes. Lombardi, JR e 
Kramer, apontam que existem fatores de 
composição que afetam a eficácia de uma 
equipe, dentre eles:  
I. O tamanho de uma equipe. 
II. As características dos membros que compõe a 

equipe. 
III. A diversidade da equipe.  
IV. Neutralidade da equipe. 
Conforme os autores, os fatores que afetam a 
eficácia de uma equipe estão presentes em: 
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I, II e III apenas 
d) I, II, III e IV 
 

32) No trabalho de Recrutamento e Seleção, 
importante parte está voltada para a descrição 
e análise de cargos, pois é nela que “serão 
oferecidas informações relevantes que 
contribuirão para que o recrutador tenha 
clareza sobre o perfil do candidato que busca, 
munindo-se de elementos para elaboração do 
anúncio de recrutamento e influenciando na 
escolha do candidato cujo perfil é compatível 
com a vaga” (LOTZ; BURDA, 2015, p. 69). A 
partir disto, assinale a alternativa incorreta. 
a) A descrição de cargos, também denominada 

descrição de funções é o levantamento das 
atribuições e das tarefas a fim de estabelecer 
pré-requisitos para a ocupação do cargo  

b) As informações oferecidas pela descrição de 
cargos orientam o recrutamento e a seleção e a 
divisão e organização das atividades e 
responsabilidades  

c) A organização, com definição de tarefas e 
atividades, influencia significativamente o 
desempenho das funções e produtividade do 
colaborador, uma vez que, impede a isenção de 
responsabilidade sobre tal função  

d) Embora a descrição dos cargos poupe esforços, 
ela não determina limites de autoridade e de 
responsabilidade  

33) A questão da remuneração faz parte da relação de 
trabalho. Diversos estudos apontam, que está 
diretamente relacionada a construtos como: 
satisfação, motivação e qualidade no trabalho. 
Com isto, esta questão tem cada vez mais se 
tornado algo de presente na rotina de quem atua 
com recursos humanos. De acordo com Lucena 
(2017), existem velhos e novos paradigmas no 
entorno do processo de gestão de pessoas, dentre 
eles, na questão específica da remuneração.  
Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) É um paradigma ultrapassado pensar a questão 

da remuneração devido a mérito, ou em formato 
de promoções verticais.  

(  ) Sempre definiu-se a Estrutura Salarial dos 
colaboradores por: Blocos de Habilidades, 
Competências, Resultados. 

(  ) Goal sharing (alcance de metas) e  Gain sharing 
(divisão de ganhos), sempre foram propostas 
reconhecidas e utilizadas de remuneração. 

(  ) Os novos paradigmas colocam que as 
remunerações devem ser atribuídas em função 
do valor das pessoas e não em função do valor 
do cargo.  

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F - V 
b) F - F - F - V 
c) F - V - F - V 
d) V - F - F - F 
 

34) De acordo com Santos et al. (2020), os marcos 
históricos determinantes para a política de atenção 
hospitalar foram o Plano da Reforma da Atenção 
Hospitalar Brasileira e a Política Nacional de 
Atenção Hospitalar - PNHOSP, pois determinaram 
o período entre 2003 e 2013 como oportuno para a 
reestruturação deste nível de atenção no Sistema 
Único de Saúde - SUS. Sobre as formas de gestão 
de saúde no SUS, conforme os autores, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) O SUS, no tocante à atenção hospitalar, tem 

como potencialidade um modelo que foge dos 
padrões hospitalocêntricos e tem tido avanços 
significativos na implementação da concepção 
sistêmica e participativa em sua forma de gestão 

b) Hoje, a forma de gestão SUS, aponta nova 
institucionalidade jurídica da atenção hospitalar 
no SUS e mostra o quanto é centrada no gestor 
estadual, pactuada com os níveis federal e 
municipal/regional e contratualizada com 
modelos alternativos de gestão indireta 

c) O período iniciado em 2003, teve como 
principais desafios relacionados com a categoria 
Política de Saúde, a influência das ideias 
ancoradas no projeto neoliberal e a 
regionalização 

d) Para concretizar proposta de atenção hospitalar 
em conformidade com as Redes de Atenção à 
Saúde - RAS, dever-se-ia enfrentar os desafios 
da fragmentação sistêmica, complexa 
governança regional, problemas de acesso aos 
serviços de média complexidade e da 
necessidade de articulação política 
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35) Santos (2021), aborda a questão do Clima 
Organizacional, como um conjunto de 
propriedades mensuráveis do ambiente de 
trabalho, percebidas, direta ou indiretamente, 
pelos indivíduos que vivem e trabalham neste 
ambiente e que influencia o comportamento e a 
motivação dessas pessoas. A partir disto, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O Clima Organizacional é resultado do 

comportamento e da política dos membros da 
organização, especialmente da alta 
administração.  

II. O Clima Organizacional, não pode servir como 
base interpretativa das situações 
organizacionais.  

III. O Clima Organizacional é algo capaz de ser 
percebido pelos membros da organização.  

De acordo com a autora, estão corretas as 
afirmativas: 
a) I apenas 
b) II apenas 
c) III apenas 
d) I e III apenas 
 

36) Toda informação é definida como dados 
comunicados ou fatos conhecidos acerca de 
algo ou alguém. A comunicação em saúde parte 
do mesmo princípio, e cabe destacar que este 
tema vem sendo abordado no Brasil pelo 
Ministério da Saúde por meio da Política de 
Informação, Educação e Comunicação (IEC) 
(MATIELLO et al., 2021). Tendo como base os 
princípios da IEC, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Esta política promove a visibilidade das ações e 

dos serviços do SUS. 
(  ) Não compete a IEC promover acesso de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social e 
discriminadas aos serviços e insumos de saúde.  

(  ) A IEC garante a apropriação por parte da 
população de todas as informações necessárias 
para a caracterização da situação demográfica 
e socioeconômica.  

(  ) A IEC promove o fortalecimento do controle 
social e da cidadania, tendo em vista a 
qualidade da humanização dos serviços e das 
ações em saúde. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - V 
b) V - V - V - V 
c) F - V - V - F 
d) F - F - V - V 

37) Ao pensar os sistemas de trabalho em serviços 
de saúde, Burmester (2019), destaca a 
importância de desenvolver um organograma, 
que é a representação gráfica da estrutura 
formal de qualquer organização. Entretanto, o 
autor, ressalta que um organograma requer um 
funcionograma, este que é um gráfico da 
organização que procura demonstrar de forma 
detalhada as principais atividades 
desempenhadas, possibilitando que as tarefas 
sejam agregadas em cada órgão do 
organograma. Com base na compreensão de 
Burmester (2019), sobre o funcionograma, 
assinale a alternativa correta. 
a) O funcionograma não possibilita às pessoas o 

esclarecimento de onde se encontram e onde 
podem chegar na estrutura organizacional 

b) O funcionograma possibilita a análise e 
avaliação de desempenho individual, porém não 
possibilita fazer avaliações grupais 

c) O funcionograma possibilita o conhecimento de 
quais trabalhos e atividades estão sendo 
desenvolvidos nos diferentes órgãos da 
organização 

d) O funcionograma, não possibilita a distribuição 
equitativa do trabalho, isto só é possível no 
organograma 

 
38) Dentre os componentes básicos do 

Planejamento de Recursos Humanos, os 
instrumentos de Avaliação de Capacitação 
Profissional, hoje mais conhecidos como 
Avaliação de Competências, representam um 
dos mais importantes e de larga aplicação na 
Administração dos Recursos Humanos. Todos 
os processos voltados para a gestão de 
pessoas são usuários dessa ferramenta, 
somando-se, ainda, sua utilização como 
instrumento de ação gerencial (LUCENA, 2017).  
Sobre a temática de capacitação e 
competências, assinale a alternativa incorreta. 
a) Como conceito básico, pode-se dizer que a 

ferramenta de Avaliação de Capacitação 
Profissional compreende o dimensionamento 
dos objetivos do cargo (ou famílias de cargos), 
do tipo de contribuição esperada para a 
realização das estratégias da organização, 
expressa nos resultados desejados 

b) Capacitação Profissional é causa do 
desempenho, e não o desempenho 
propriamente dito, embora, na prática, seja difícil 
separar a manifestação de um ou de outro, pela 
integração e interdependência um do outro 

c) Do ponto de vista da organização, não existe 
uma relação entre as competências das 
pessoas que nela trabalham e as necessidades 
da organização 

d) Competência é um atributo e não atribuição. 
Portanto, representa um patrimônio individual. 
Também, de acordo com este conceito, todas as 
pessoas têm competências, diferenciadas ou 
não 
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39) Ética corresponde a uma coletânea de 
princípios morais que estabelecem padrões 
para bom ou mau ou certo ou errado, na 
conduta de uma pessoa ou grupo, dentro de 
uma organização. A ética ajuda as pessoas a 
fazerem opções entre cursos de ação 
alternativos. Além disso, o campo da 
assistência à saúde tem seu próprio conjunto 
de considerações éticas que gerentes e 
trabalhadores de outras áreas de negócio ou 
profissões podem não enfrentar. Embora cada 
organização de assistência à saúde tenha seus 
valores organizacionais singulares (reporte-se 
à declaração da missão de sua organização ou 
outros tipos de documentação para o caso 
específico) (LOMBARDI; JR; KRAMER, 2009).  
De acordo com Lombardi, JR e Kramer (2009), a 
maioria das organizações de assistência à 
saúde afirma uma série de preceitos como parte 
de sua ética organizacional. Assinale a 
alternativa que corresponde ao apontado pelos 
autores.  
a) Assistência, atenção, compaixão, comunidade e 

confidencialidade  
b) Valores pessoais e confidencialidade  
c) Utilitarismo, individualismo, assistencialismo e 

sincretismo 
d) Relacionamento, diálogo, transparência e 

moralismo 
 

40) De acordo com Lotz e Burda (2015), a entrevista 
de seleção é uma técnica que permite o 
levantamento de dados sobre os candidatos, é 
uma técnica versátil que pode ser realizada por 
profissionais de formações variadas, contanto 
que sejam preparados e qualificados para 
aplicar este método. Existem modalidades 
diferentes de entrevista, sendo que a entrevista 
______ não segue um roteiro pré-estabelecido. 
O entrevistador conduz a entrevista de forma 
livre mediante as informações trazidas pelo 
candidato. Já a entrevista ______ segue um 
roteiro previamente estabelecido e o 
entrevistador se mantém neste roteiro durante 
toda a entrevista. Por fim, existe também a 
entrevista ______ que segue um roteiro 
previamente estabelecido, porém o 
entrevistador tem a liberdade para investigar 
com maior profundidade temas que lhe 
pareçam mais relevantes.  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) estruturada / semiestruturada / aberta 
b) aberta / estruturada / semiestruturada 
c) semiestruturada / estruturada / aberta 
d) aberta / semiestruturada / estruturada  

41) O conceito de motivação – no nível individual – 
conduz ao de clima organizacional – no nível da 
organização. Os seres humanos estão 
continuamente engajados no ajustamento a uma 
variedade de situações, no sentido de satisfazer suas 
necessidades e manter um equilíbrio emocional. Isto 
pode ser definido como um estado de ajustamento. 
Tal ajustamento não se refere somente à satisfação 
das necessidades fisiológicas e de segurança, mas 
também à satisfação das necessidades de pertencer 
a um grupo social de estima, e de autorrealização. A 
frustração dessas necessidades causa problemas de 
ajustamento. Como a satisfação dessas 
necessidades superiores depende particularmente 
daquelas pessoas que estão em posições de 
autoridade hierárquica, torna-se importante para a 
administração compreender a natureza do 
ajustamento e do desajustamento das pessoas 
(CHIAVENATO, 2020). Sobre o conceito de clima 
organizacional, assinale a alternativa incorreta.  
a) O clima organizacional está intimamente relacionado 

com o grau de motivação de seus participantes 
b) O clima organizacional é a qualidade ou propriedade 

do ambiente organizacional percebida ou 
experimentada pelos membros da organização e 
que influencia o seu comportamento 

c) O clima organizacional é favorável quando 
proporciona satisfação das necessidades pessoais 
dos participantes e elevação do moral, e 
desfavorável quando proporciona a frustração 
daquelas necessidades  

d) Quando há baixa motivação entre os membros, seja 
por frustração ou barreiras à satisfação das 
necessidades, o clima organizacional mantém-se 
estável  

 
42) O planejamento estratégico proposto pelo 

Sistema Único de Saúde - SUS incorpora 
responsabilidades aos entes públicos, devendo 
configurar-se de forma contínua, articulada, 
integrada e solidária entre os três níveis 
federados, com o intuito de favorecer a 
execução de ações por meio de compromissos 
construídos e ajudar no desenvolvimento de 
métodos e estratégias eficazes para o alcance 
de resultados satisfatórios (Teles et al., 2020). 
Sobre o planejamento estratégico na gestão do 
SUS, analise as afirmativas a seguir. 
I. Trata de um instrumento de gestão fundamental para o 

cumprimento das diretrizes operacionais que orientam 
o SUS e que compõe parte do seu arcabouço legal.  

II. O planejamento é utilizado como instrumento 
estratégico para a gestão possibilitando importantes 
inflexões teóricas e metodológicas em sua abordagem.  

III. O planejamento deve ser um instrumento que 
realmente acompanhe o dia a dia da produção de 
saúde, a fim de que as exigências impostas pela 
sociedade, não se sobreponham às ações e 
compromissos assumidos coletivamente. 

Sobre planejamento estratégico na gestão do 
SUS, estão corretas as afirmativas:  
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I, II e III 
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43) Plano de Sucessão, ou Inventário de Sucessão, 
representa um dos produtos mais significativos do 
processo de Planejamento de Recursos Humanos. 
Algumas ideias básicas que condicionam o êxito 
empresarial são operacionalizadas com a 
formulação dos planos de sucessão. Entre essas 
ideias, destacam-se a responsabilidade por 
assegurar a competência e o desempenho 
necessários ao atingimento dos objetivos 
empresariais, no presente e no futuro, a 
preocupação em garantir a continuidade eficaz da 
empresa na busca da realização de sua missão 
empresarial e o interesse em proporcionar aos 
colaboradores oportunidades de desenvolvimento 
profissional e de carreira bem-sucedida na empresa 
(LUCENA, 2017). Analise as afirmativas a seguir. 
I. Identificar as oportunidades e possibilidades para 

aproveitamento interno de pessoal no planejamento 
das necessidades futuras da empresa. 

II. Dimensionar as necessidades de busca de pessoal 
no mercado, a curto ou longo prazos. 

III. Ter uma visão atual e do futuro de seus Recursos 
Humanos, face às expectativas do negócio. 

IV. Orientar os planos de desenvolvimento para os 
substitutos indicados. 

V. Definir o quadro de substituições. 
Sobre os Planos de Sucessão, estão corretas as 
afirmativas: 
a) I, II IV e V apenas 
b) II, III, IV e V apenas 
c) I, III e V apenas 
d) I, II, III, IV e V 
 

44) Uma boa gestão do passivo trabalhista 
perpassa por diversas áreas do hospital, sendo 
que a maior responsabilidade está nas áreas de 
Gestão de Pessoas e medicina e segurança do 
trabalho (BURMESTER, 2019). Neste sentido, 
assinale a alternativa incorreta.  
a) Estar certo de que a área de recursos humanos 

e os gestores estão capacitados sobre 
legislação trabalhista e sobre os riscos e 
doenças ocupacionais mais comuns no setor 
saúde 

b) Disseminar cultura sólida de saúde e segurança 
no trabalho, visando à incorporação do uso 
correto de equipamentos de proteção individual 
e práticas seguras 

c) Criar estratégias para que não seja necessário a 
capacitação dos gestores sobre legislação 
trabalhista, para não haver sobrecarga em suas 
funções 

d) Analisar os relatórios de entrevista de 
desligamento. Um desligamento que não é feito 
com respeito e afirmação dos direitos das 
pessoas se constitui em risco de reclamação 
judicial 

45) Ao contextualizar as práticas de gestão 
hospitalar Tajra (2015), informa que para a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), um 
hospital é: “o hospital é um elemento 
organizador de caráter médico-social cuja 
função consiste em assegurar assistência 
médica completa, curativa e preventiva à 
população, e cujos serviços externos se 
irradiam até a célula familiar considerada em 
seu meio; é um centro de medicina e de 
pesquisa biossocial”. Segundo o Decreto no 
76.973, de 31 de dezembro de 1975, os hospitais 
podem ser classificados em relação a: 
especialidade de atendimento, tempo de 
permanência do atendimento, área geográfica 
de atendimento, capacidade de ensino, 
constituição do corpo clínico, natureza do 
patrimônio e da capacidade de atendimento. 
Sobre a modalidade classificada como 
“especialidade de atendimento”, analise as 
afirmativas a seguir.  
I. Fazem parte desta modalidade os hospitais 

gerais e os hospitais especializados. 
II. Fazem parte desta modalidade os hospitais-dia 

e hospitais-noite.  
III. Fazem parte desta modalidade os hospitais 

locais e os hospitais de base. 
IV. Fazem parte desta modalidade os hospitais de 

ensino e os hospitais paraestatais  
De acordo com o descrito no Decreto 
76.973/1975, assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  
b) Apenas a afirmativa III está correta 
c) Apenas a afirmativa I está correta 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
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46) Na área hospitalar, o aprendizado das pessoas 
que atuam nos processos de atividade-fim deve 
ser um dos principais pilares das ações de 
capacitação, visto sua importância e 
criticidade. A educação e a capacitação podem 
ocorrer dentro ou fora do hospital, no local de 
trabalho, em sala de aulas ou outros locais, 
podendo, inclusive, envolver módulos de 
educação à distância com o uso de 
teleconferências, internet etc. Para realizar uma 
capacitação com sucesso, é necessário realizar 
um planejamento detalhado, pensando em 
todas as etapas, utilizando um checklist de 
treinamento como ferramenta de apoio 
(BURMESTER, 2019). Sobre capacitação no 
contexto hospitalar e de saúde, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) A autoinstrução por meio de leitura, material pré-

elaborado, pesquisa, investigação de temas, 
podendo também ser por meio de instrução 
programada, não é uma metodologia de 
capacitação adequada neste contexto.   

(  ) Estudo de casos, amplamente difundidos por 
envolver os participantes nas soluções de 
problemas práticos, diagnosticados e 
vivenciados, o que sensibiliza e leva em conta a 
referência das pessoas, é uma metodologia de 
capacitação adequada neste contexto.   

(  ) Também são consideradas como capacitação e 
desenvolvimento, as ações de treinamento e de 
participação em grupos de trabalho, workshops, 
fóruns de discussão, com uso de vídeos e filmes 
direcionados à atividade profissional. 

(  ) Job rotation, que propicia às pessoas a atuação 
em diferentes áreas e funções durante as 
atividades laborativas, não é uma metodologia 
de capacitação adequada neste contexto.   

(  ) Ensino a distância (EAD) on-line, via chats, 
conferências, vídeos e outros; conta com 
diferentes recursos tecnológicos, é uma 
metodologia de capacitação adequada neste 
contexto.   

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V - F - V 
b) V - V - V - F - V 
c) F - V - F - F - V 
d) F - V - V - F - F 

47) Considera-se que o conceito de vigilância em 
saúde trata de um processo contínuo e 
sistematizado para a coleta e análise de dados 
sobre as ocorrências de doenças, como 
também para a identificação de fatores de risco, 
o planejamento das ações para a promoção da 
saúde, a prevenção das doenças, o controle de 
riscos e a proteção da saúde da população É 
observado, ainda, que a saúde é um estado 
complexo e multifatorial, com isso, a vigilância 
em saúde no Brasil é dividida, 
operacionalmente, em áreas distintas de 
atuação para o desenvolvimento de ações 
visando ao alcance de seus objetivos (COSTA; 
HIGA, 2019).  
Sobre a divisão operacional da vigilância em 
saúde no Brasil, assinale a alternativa correta.  
a) A vigilância em saúde no Brasil, é dividida em 

duas grandes áreas: Vigilância Sanitária e 
Vigilância Ambiental 

b) A vigilância em saúde no Brasil, é dividida em 
três grandes áreas: Vigilância Sanitária, 
Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica 

c) A vigilância em saúde no Brasil, é dividida em 
quatro grandes áreas: Vigilância Sanitária, 
Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica 
e Saúde do Trabalhador 

d) A vigilância em saúde no Brasil, é dividida em 
cinco grandes áreas: Vigilância Sanitária, 
Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, 
Saúde do Trabalhador e Segurança do Trabalho 

 
48) De acordo com Tajra (2015) a Gestão 

Estratégica de Pessoas numa organização deve 
ser elaborada pela alta direção, constituindo 
formalmente uma Política de Recursos 
Humanos, ou a denominada Política de Gestão 
de Pessoas. Sobre esta Política, analise as 
afirmativas a seguir.  
I. Nessa política devem ser traçadas as principais 

diretrizes que a organização tomará em relação 
às pessoas, como ela constituirá seus 
compromissos formais com a equipe. 

II. Essa política funciona como um planejamento 
diretor para a área de Gestão de Pessoas. 

III. Não existe uma regra para uma definição de 
política, o que existe é um entendimento sobre o 
valor que é dado às pessoas nas organizações. 

IV. Existem regras para a definição de uma política, 
estas que se baseiam em diretrizes específicas 
da organização.  

Tendo como referência as compreensões da 
autora sobre a Gestão Estratégica de Pessoas, 
qual ou quais afirmações estão incorretas. 
a) I e III apenas 
b) II e IV apenas 
c) III apenas 
d) IV apenas 
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49) Assim como em outras funções dos Recursos 
Humanos - RH, o êxito de um programa de 
segurança e saúde exige o apoio e a 
cooperação dos gestores. No entanto, o 
problema é mais complicado. Em algumas 
organizações, a segurança faz parte de uma 
função separada, embora tanto os gestores 
quanto o pessoal de RH também exerçam 
papéis importantes na proteção dos 
trabalhadores (IVANCEVICH, 2008). Em relação 
a segurança dos colaboradores, Ivancevich 
(2008), aponta que: Existem inúmeros fatores 
ambientais imprescindíveis para a segurança e 
a saúde dos funcionários. “É provável que o 
fator mais crucial seja a ______, principalmente 
porque ela é influenciada pela tecnologia e 
pelas condições de trabalho do ambiente 
organizacional. O segundo fator vital é a 
_______ quanto à segurança e à saúde. As 
atitudes dos funcionários variam desde a 
preocupação com a segurança e a colaboração 
com um programa relacionado a essa área até a 
apatia” (p.488).  
De acordo com o postulado pelo autor, assinale 
a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) natureza da tarefa / atitude do trabalhador  
b) consciência situacional / natureza da tarefa 
c) atitude do trabalhador / consciência situacional 
d) atitude do trabalhador / natureza da tarefa 
 

50) A pesquisa de clima organizacional é uma 
estratégia que a organização utiliza para 
verificar como as relações entre as pessoas 
estão ocorrendo, bem como se sua 
macroestratégia está clara para todos os 
profissionais da organização (TAJRA, 2015).  
Sobre a pesquisa de clima organizacional, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Da mesma forma que a avaliação de 

desempenho, a pesquisa de clima 
organizacional também só deve ser aplicada 
numa organização quando esta possui certa 
maturidade, pois caso contrário poderá apontar 
problemas que a alta direção não estará 
disposta a adequar. 

(  ) Uma pesquisa de clima organizacional tem 
como objetivo identificar possíveis falhas na 
organização. 

(  ) Estilo de Liderança, relacionamentos com 
colegas e infraestrutura são alguns dos temas 
que devem ser pesquisados em uma pesquisa 
de clima organizacional. 

(  ) Assiduidade, iniciativa e produtividade/eficiência 
são alguns dos temas que não devem ser 
levantados em uma pesquisa de clima 
organizacional, mas sim em uma avaliação de 
desempenho. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) F - V - F - V 
c) V - V - V - F 
d) V - V - F - F 

51) A vigilância em saúde está presente nos mais 
diversos aspectos da vida humana, seu objetivo 
é garantir as condições sanitárias adequadas, 
fiscalizando as propriedades dos produtos que 
trazem benefícios ou potenciais danos para a 
saúde (COSTA; HIGA, 2019).  
No que compete às ações de vigilância no 
Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Uma das principais ações de vigilância no Brasil 

é realizar a Busca Ativa, ou seja, a identificação 
de casos novos de doenças transmissíveis e 
não transmissíveis por exposição aos riscos 
ambientais e de atividades de trabalho, busca 
por pessoas em abandono de tratamento, 
faltantes a agendamentos de serviços de saúde 
e contato com casos de doentes. 

II. Compete à vigilância em saúde o controle e a 
redução ou eliminação de vetores, reservatórios 
e hospedeiros relacionados à transmissão de 
doenças. 

III. A vigilância em saúde tem a responsabilidade 
em realizar a Gestão dos sistemas de 
informação, ou seja, alimentar o banco de dados 
de todo o território nacional. 

IV. Faz parte do escopo de atuação da vigilância em 
saúde propor e realizar atividades educativas 
sobre os riscos à saúde de produtos, serviços, 
questões ambientais e de trabalho. 

V. Uma ação fundamental da vigilância em saúde 
no Brasil, está voltada para a vacinação de 
humanos e animais, de rotina e em campanhas. 

Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II e III apenas 
b) II, III e V apenas 
c) IV e V apenas 
d) I, II, III, IV e V 
 

52) Dentre os indicadores mais comuns de serem 
avaliados por equipes que atuam em Gestão de 
Saúde, os indicadores de desempenho sempre 
ocupam lugar de destaque, visto que, são deles 
que se torna possível realizar avaliações sobre 
eficiência e qualidade do trabalho prestado 
pelos colaboradores (TAJRA, 2015). Estes 
indicadores são comumente levantados por 
meio de avaliações de desempenho realizadas 
de forma estratégica. 
Sobre avaliação de desempenho, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) A avaliação de desempenho é o processo de 

avaliação contínua da equipe de uma 
organização. Ela geralmente ocorre anual ou 
bianualmente, e tem como referência as metas 
preestabelecidas para uma equipe e para cada 
um dos indivíduos de uma organização 

b) Uma avaliação de desempenho pode ser 
realizada em qualquer momento da existência 
de uma organização, mesmo que está ainda não 
esteja funcionando plenamente  

c) Quase sempre ela é realizada pela chefia 
imediata que avalia seus subordinados. Ou seja, 
de cima para baixo 

d) É necessário que a organização possua 
maturidade para que esse processo seja feito 
adequadamente 
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53) A saúde do Trabalhador é um campo complexo 
de atuação, onde vários segmentos do governo 
e da sociedade atuam, de forma direta e 
indireta, devendo trabalhar de forma integrada 
(SOLHA; GALLEGUILLOS, 2015). Sobre a 
questão da saúde do trabalhador, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Dentre os principais fatores de risco para saúde 

do trabalhador, encontram-se: riscos 
ergonômicos e psicossociais, assim como riscos 
físicos, químicos e mecânicos 

b) A Vigilância em Saúde do Trabalhador deve ser 
vista de forma restrita, como, por exemplo, 
apenas ações de monitoramento de doenças 
detectadas pela clínica médica, e tão pouco 
como acompanhamento de populações 
expostas por meio de indicadores biológicos de 
exposição e de efeitos subclínicos  

c) Para se concluir sobre a relação entre um risco 
e um agravo de saúde no trabalhador, é preciso 
que os profissionais de vigilância investiguem as 
situações, utilizando instrumentos específicos, 
que permitam estabelecer um nexo causal entre 
o risco e o agravo, isto é, uma relação direta 
entre o risco e o acidente/doença apresentado 

d) A Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho (PNSST) foi instituída pelo Decreto no 
7.602, de 7 de novembro de 2011. Essa política 
pública determina o papel de cada um dos 
órgãos envolvidos na saúde do trabalhador, e 
tem entre seus objetivos a promoção da saúde, 
a prevenção de danos à saúde relacionados ao 
trabalho e melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador 

 
54) Ivancevich (2008), discorre sobre um modelo de 

gestão de RH, no qual, o gestor geralmente 
diagnostica uma situação de trabalho 
observando e identificando os principais 
fatores, este modelo é chamado de Abordagem 
Diagnóstica da Gestão de RH, ou, Modelo 
ARDM. O autor aponta que este modelo é 
composto por 4 etapas específicas a serem 
seguidas pelo gestor.  
Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente estas etapas. 
a) Diagnóstico, recomendação, implementação e 

avaliação 
b) Contemplação, diagnóstico, ação e avaliação  
c) Preparação, implementação, diagnóstico e ação  
d) Avaliação, contemplação, diagnóstico e 

intervenção 

55) Do ponto de vista da organização, diversos 
aspectos afetam o recrutamento: o conjunto de 
exigências para o recrutamento, as políticas e 
os procedimentos organizacionais e a imagem 
da organização (IVANCEVICH, 2008). Sobre o 
recrutamento na perspectiva da organização, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de recrutamento necessariamente 

começa com uma descrição e especificação 
detalhada do cargo. Sem isso, fica impossível o 
recrutador saber se algum candidato está apto a 
preencher a vaga. É necessário deixar bem 
claro, ao recrutador, as exigências 
absolutamente essenciais e as meramente 
desejáveis. 

II. A imagem do empregador geralmente percebida 
pelo público também afeta o recrutamento. Se 
todos os demais aspectos da organização forem 
iguais, fica mais fácil para aquela com imagem 
corporativa positiva atrair e reter mais 
funcionários do que a com imagem negativa. 

III. Em algumas organizações, as políticas e as 
práticas de gestão de RH afetam o recrutamento 
e o candidato recrutado. Uma das 
consequências mais significativas envolve a 
promoção interna. Para todos os fins práticos, 
essa política significa que muitas organizações 
realizam recrutamento externo somente no nível 
de contratação inicial. 

Estão corretas as afirmativas:  
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I, II e III  
 

56) O atendimento de saúde utiliza equipes de 
gestão assim como equipes clínicas. As 
equipes de gestão administram a prestação de 
serviços de saúde ou atividades que sustentam 
a prestação de serviço, mas elas não fornecem 
atendimento diretamente (MOSSER; BEGUN, 
2014). Acerca das equipes de gestão, analise as 
afirmativas a seguir.  
I. As equipes de gestão, muitas vezes, têm 

membros que são clínicos, mas a presença 
deles não as torna uma equipe clínica. Na 
verdade, equipes de gestão podem ser 
formadas integralmente por clínicos. 

II. Mesmo com alta rotatividade de membros, uma 
característica das equipes de gestão é que elas 
se mantêm sempre estáveis.  

III. Equipes de gestão têm líderes definidos e 
responsabilidade compartilhada. 

Assinale a alternativa que aponta qual ou quais 
afirmativas estão incorretas.  
a) I apenas 
b) II apenas 
c) III apenas 
d) I e II apenas 
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57) Como em toda atividade social, os processos de 
trabalho em equipe geralmente são repletos de 
conflitos ou de oportunidades para conflitos. Para 
Mosser e Begun (2014), A administração de 
conflitos é uma expressão mais ampla, referindo-se 
ao uso ótimo do conflito para impulsionar a equipe 
na direção dos seus objetivos. A administração de 
conflitos não necessariamente implica na solução 
deles. Na verdade, a administração de conflitos, às 
vezes, significa estimular o conflito produtivo, além 
de focar na solução.  
Considerando a forma que os autores 
compreendem à administração de conflitos, analise 
as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).  
(  ) Visa valorizar o potencial positivo da natureza do 

conflito. 
(  ) Visa definir diretrizes para atacar o conflito. 
(  ) Visa estabelecer um ambiente seguro para 

opiniões diferentes. 
(  ) Visa adotar etapas construtivas para tratar do 

conflito. 
(  ) Visa permitir que todos os membros sintam que 

seus pontos de vista tenham sido ouvidos. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - F - V 
b) F - V - V - V - F 
c) V - V - V - V - V 
d) V - F - V - V - V 
 

58) Dutra e Veloso (2013, p. 189), dizem que: 
“Podemos observar um ambiente cada vez mais 
exigente em relação à gestão de pessoas. Não 
será́ possível para uma área ou um conjunto de 
profissionais assumirem sozinhos esses 
desafios. A gestão de pessoas terá́ que ser 
compartilhada pelas lideranças da empresa”. 
Neste sentido os autores ao refletir a gestão de 
carreiras, estabelecem que a principal meta das 
organizações seja focar em desenvolvimento. 
Diante do exposto, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) Os autores, defendem a necessidade de que os 

sistemas de gestão de pessoas tornem-se mais 
complexos e rígidos em sua performance a fim 
ter maior controle sobre as possibilidades de 
atuação com seus colaboradores  

b) Os autores, apresentam a ideia de que as 
organizações precisam ter uma relação de 
reciprocidades em sua forma de valoração na 
relação organização-colaborador 

c) Os autores, pensam que ainda é necessário o 
sistema de recompensas como estímulo e 
motivação para os colaboradores, entretanto, 
propõe que estas recompensas ocorram em 
diferentes padrões de relação de trabalho  

d) Os autores defendem a ideia de fidelizar o 
colaborador com a organização, isto, segundo 
os autores, acontece a partir de um conjunto de 
pequenas ações que, em seu conjunto, farão a 
diferença. A construção do comprometimento 
das pessoas com a organização estará́, cada 
vez mais, nos detalhes 

59) Uma ampla variedade de informações pode servir 
de base para avaliar indivíduos e equipes. 
Geralmente, os líderes das equipes fazem 
julgamentos sobre as competências individuais 
para o trabalho em equipe e as características da 
equipe inteira pela observação das interações e 
dos comportamentos nas equipes e pela 
observação de informações a respeito do impacto 
nos pacientes, colegas e na organização em geral 
(MOSSER; BEGUN, 2014). No sentido, de refletir 
sobre possibilidades avaliativas e de melhorias no 
desempenho individual ou em equipes, analise as 
afirmativas a seguir. 
 
I. As equipes estáveis não necessitam ter 

avaliações regulares de membros da equipe e 
da equipe toda como uma base para a melhoria. 

 
II. A avaliação de competências em segmento 

individual, caracteristicamente, ocorre com 
menor regularidade, e raramente são 
proveitosas para o crescimento e 
desenvolvimento dos membros individualmente.  

 
III. A determinação de quem deveria participar da 

avaliação dos outros indivíduos e das equipes 
completas é importante. Os membros principais 
com conhecimento suficiente uns dos outros e 
das características da equipe deveriam ser 
incluídos. 

 
IV. A primeira etapa na avaliação eficaz é definir o 

feedback do desempenho como um processo de 
mão dupla. 

 
Estão corretas as afirmativas:  
a) I e III apenas 
b) II e IV apenas 
c) III e IV apenas 
d) I e II apenas 
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60) Atualmente, o sistema de saúde brasileiro atua sob 
uma perspectiva de atenção integral ao usuário, a 
partir da interlocução dos diferentes níveis de 
atenção dentro da rede, ocupando diferentes 
papéis e relações sociais dentro da comunidade, 
de acordo com as características e níveis de 
complexidade. Em cada um desses espaços, 
existe a possibilidade e a responsabilidade da 
realização de ações educativas em saúde, como 
estratégia de conscientizar o usuário do serviço 
quanto a aspectos relacionados à sua própria 
saúde, realizando ações de autocuidado 
(MATIELLO, et al., 2021).  
Os níveis de atenção, são organizados, de acordo 
com suas diferentes complexidades.  
O objetivo da ______ é a promoção, proteção e 
manutenção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de 
danos, buscando evitar a lotação de espaços de 
maior complexidade. A ______, ao contrário da 
atenção básica, tem uma intenção curativa e de 
recuperação da saúde, diminuindo os agravos, 
controlando sintomas, passando a fase aguda da 
comorbidade para uma possível continuação do 
tratamento em outros níveis de complexidade. 
Assim, ______ é formada pelos serviços 
especializados em nível ambulatorial e hospitalar, 
com densidade tecnológica intermediária entre a 
atenção primária e a terciária, historicamente 
interpretada como procedimentos de média 
complexidade. Esse nível compreende serviços 
médicos especializados, de apoio diagnóstico.  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente as lacunas. 
a) atenção primária / atenção secundária / atenção 

terciária 
b) atenção primária / atenção terciária / atenção 

secundária  
c) atenção secundária / atenção terciária / atenção 

primária  
d) atenção secundária / atenção primária / atenção 

terciária  
 


