
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

SSUUPPEERRVVIISSOORR  DDEE  AAUUDDIITTOORRIIAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
 
11. Indique abaixo a alternativa que apresenta uma atribuição não explicitamente estabelecida na Constituição 

Brasileira como uma das competências do SUS. 
 
A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
B) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico. 
C) Exercer a vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
D) Colaborar na proteção do meio ambiente. 
E) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
 
12. Indique abaixo a afirmativa que NÃO ESTÁ de acordo com a Constituição Federal Brasileira 
 
A) O direito de todos à saúde será garantido mediante políticas sociais e econômicas. 
B) A regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde poderão ser feitos diretamente pelo poder público 

ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
C) Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a participação da comunidade. 
D) Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
E) Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais. 
 
13. Indique abaixo a afirmativa falsa, segundo o que preconiza a Constituição Federal Brasileira. 
 
A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
B) Salvo nos casos previstos em lei, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País. 
C) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde mediante contrato de direito 

público ou convênio. 
D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, salvo 

nos casos previstos em lei. 
E) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos gozam de preferência para participar de forma complementar do Sistema 

Único de Saúde. 
 
14. No que diz respeito ao Sistema Nacional de Auditoria do SUS, indique a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Mediante exame analítico e pericial, o SNA avalia a eficiência, a eficácia e a efetividade nos procedimentos de atenção à 

saúde praticados por pessoas naturais e jurídicas. 
B) O Departamento Nacional de Auditoria do SUS é um órgão do Ministério da Saúde, sendo responsável pela avaliação das 

ações gerenciais e dos procedimentos relacionados à assistência ambulatorial e hospitalar em todo o território nacional. 
C) O DENASUS objetiva, dentre outras atribuições, a de constatar a regularidade das contas, da execução de contratos, 

acordos e convênios e a probidade na aplicação dos dinheiros públicos. 
D) Cabe ao DENASUS contribuir para o aperfeiçoamento organizacional, normativo e de recursos humanos dos órgãos que 

compõem o SNA. 
E) É da responsabilidade do DENASUS estruturar o componente local de auditoria, de acordo com a complexidade da sua rede 

de serviços. 
 
15. Indique abaixo a afirmativa FALSA. 
 
A) As transferências financeiras, regulares ou eventuais, da União para estados, municípios e Distrito Federal estão 

condicionadas à contrapartida destes níveis de governo. 
B) Os repasses realizados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), de forma regular e automática, diretamente para os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, são considerados transferências "fundo a fundo". 
C) A União efetua pagamentos diretos a prestadores de serviços. 
D) Os municípios podem receber, de forma regular e automática, transferências do Fundo Estadual de Saúde. 
E) As transferências voluntárias são entregas de recursos, correntes ou de capital, realizadas por instituições não 

governamentais. 
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16. Indique abaixo a alternativa que contém uma fonte de receita municipal que não constitui a arrecadação total 

considerada para a incidência dos 15% que os municípios devem dedicar às suas ações de saúde. 
 
A) Recursos oriundos da Taxa de Iluminação Pública. 
B) Recursos oriundos do IPTU. 
C) Recursos oriundos do ISS. 
D) Recursos oriundos das Transferências do Fundo de Participação dos Municípios. 
E) Recursos oriundos do IPI sobre exportações. 
 
17. Indique abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Os recursos do Orçamento da Seguridade Social alocados ao Fundo Nacional de Saúde e destinados à cobertura dos 

serviços e ações de saúde a serem implementados pelos municípios serão a estes transferidos, obedecida a programação 
financeira de convênio ou instrumento congênere obrigatório. 

B) A transferência aos estados dos recursos do Orçamento da Seguridade Social alocados ao Fundo Nacional de Saúde fica 
condicionada à existência de fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde, aprovado pelo respectivo Conselho de 
Saúde. 

C) O Ministério da Saúde define os critérios e as condições mínimas exigidas para aprovação dos planos de saúde do 
município. 

D) Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão movimentados, em cada esfera de governo, sob a fiscalização 
do respectivo Conselho de Saúde. 

E) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde. 
 
18. Indique abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Na modalidade de transferência fundo a fundo, podem ser destinados recursos a Estados e Municípios não habilitados em 

qualquer condição de gestão. 
B) Os recursos transferidos na modalidade fundo a fundo podem financiar a atenção básica dos municípios habilitados na 

Gestão Plena da Atenção Básica. 
C) Os recursos transferidos na modalidade fundo a fundo podem financiar a assistência de média e alta complexidade realizada 

por estados e municípios habilitados na Gestão Plena do Sistema Estadual. 
D) Os financiamentos do Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde – INTEGRASUS podem, excepcionalmente, ser 

realizados por pagamento direto aos prestadores dos respectivos serviços. 
E) Os financiamentos do Incentivo de Apoio e Diagnóstico Ambulatorial e Hospitalar à População Indígena – IAPI somente 

serão realizados por  pagamento direto aos prestadores dos respectivos serviços, se vinculados a estados e municípios 
habilitados em Gestão Plena de Sistema. 

 
19. Indique abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Remuneração Por Serviços Produzidos é a modalidade de transferência caracterizada pelo pagamento direto aos prestadores 

de serviços da rede cadastrada do SUS nos estados e municípios não habilitados em Gestão Plena de Sistema. 
B) A Remuneração Por Serviços Produzidos destina-se ao pagamento do faturamento hospitalar registrado no Sistema de 

Informações Hospitalares – SIH e da produção ambulatorial registrada no Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA, 
contemplando ações de Assistência de Média e Alta Complexidade. 

C) Convênios, objetivando a realização de ações de responsabilidade mútua, são celebrados exclusivamente com  entidades 
estaduais ou municipais, com entidades filantrópicas e com organizações não-governamentais, interessados em 
financiamento de projetos específicos na área da saúde. 

D) Os recursos repassados sob a forma de convênio podem ser utilizados para o pagamento de despesas correntes e de 
despesas de capital. 

E) O repasse dos recursos previstos em convênios depende da disponibilidade financeira do concedente. 
 
20. Com relação aos valores mínimos para aplicação em saúde, indique abaixo a alternativa CORRETA. 
 
A) Para o ano de 2000, foi estabelecida a obrigatoriedade da União em aplicar o valor equivalente ao empenhado no exercício 

financeiro de 1999, acrescido de 15%. 
B) Para o ano de 2000, foi estabelecida a obrigatoriedade dos Estados em aplicarem um percentual mínimo de 7% da receita de 

impostos, inclusive as transferências constitucionais e legais. 
C) Para o ano de 2000, foi estabelecida a obrigatoriedade dos Municípios em aplicarem um percentual mínimo de 5% da 

receita de impostos, inclusive as transferências constitucionais e legais. 
D) Nos exercícios seguintes a 2000, os Estados foram obrigados a acrescer o percentual mínimo estabelecido para aquele ano, 

à razão de um quinto por ano, até atingir, em 2004, o percentual mínimo de 15%. 
E) Nos exercícios seguintes a 2000, os Municípios foram obrigados a acrescer o percentual mínimo estabelecido para aquele 

ano, à razão de um quarto por ano, até atingir, em 2004, o percentual mínimo de 15%. 
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21. Identifique abaixo a alternativa que apresenta corretamente uma receita vinculada à saúde para os Estados. 
 
A) 60% do IPVA arrecadado no exercício fiscal. 
B) 85% do ICMS arrecadado no exercício fiscal.  D) 75% da quota-parte do FPE. 
C) 75% da quota-parte do ITCMD.  E) Receita da dívida ativa de impostos. 
 
22. Assinale abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Para efeito de cálculo dos percentuais mínimos de vinculação da receita dos estados, o valor da despesa realizada com 

recursos próprios é obtido deduzindo-se da despesa total aplicada em ações e serviços públicos de saúde as transferências 
intergovernamentais para a saúde, provenientes de outras esferas de governo. 

B) Na hipótese de descumprimento dos percentuais mínimos de vinculação da receita dos municípios em um determinado 
exercício, a definição dos valores do exercício seguinte tomará como referência os valores que teriam assegurado o pleno 
cumprimento desses percentuais no exercício anterior. 

C) Na hipótese de descumprimento dos percentuais mínimos de vinculação da receita dos municípios em um determinado 
exercício, deverá haver uma suplementação orçamentária no exercício seguinte, para compensar a perda identificada, 
evitando-se, assim, as sanções previstas na Constituição e na legislação. 

D) Os recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, em cada ente federado, são calculados pela soma das despesas 
liquidadas com essas ações, relacionadas às respectivas fontes de recursos. 

E) No encerramento do exercício, as despesas empenhadas e ainda não liquidadas, se inscritas em restos a pagar, devem ser 
consideradas como liquidadas.  

 
23. Assinale abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor. 
B) A liquidação da despesa tem por base os títulos e documentos comprobatórios da entrega do material ou serviço. 
C) Os restos a pagar cancelados no exercício devem ser descontados das despesas liquidadas. 
D) Para efeito de cumprimento dos limites constitucionais, as despesas com saúde só incluirão aquelas relacionadas a outras 

políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, quando forem incidentes sobre as condições de 
saúde. 

E) Os gastos realizados com o atendimento das necessidades da área de saúde pública devem observar as diretrizes e os 
princípios do SUS. 

 
24. Indique abaixo, a ação cujas despesas NÃO são admitidas, para efeito de cumprimento dos limites constitucionais. 
 
A) Educação para a saúde.  
B) Assistência farmacêutica.  D) Saúde do trabalhador. 
C) Ações de vigilância sanitária.  E) Ações de limpeza urbana. 
 
25. Indique abaixo, a ação cujas despesas são admitidas, para efeito de cumprimento, dos limites constitucionais. 
 
A) Produção, aquisição e distribuição de insumos setoriais específicos. 
B) Assistência à saúde de clientela fechada.  
C) Ações de preservação e correção do meio ambiente, realizadas por órgãos de meio ambiente dos entes federativos. 
D) Pagamento de aposentadorias aos servidores inativos das entidades públicas vinculadas à saúde. 
E) Ações de saneamento básico realizadas com recursos provenientes de tarifas, excepcionalmente executadas pela Secretaria 

de Saúde ou por entes a ela vinculados. 
 
26. Assinale abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A utilização dos recursos para a saúde somente poderá ser feita por meio de Fundos de Saúde. 
B) Os Fundos de Saúde, mesmo que vinculados ao gestor estadual ou municipal do SUS, devem ter a titularidade da conta 

corrente destinada à movimentação dos recursos a eles destinados. 
C) Os Fundos de Saúde equiparam-se às pessoas jurídicas para fins de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 

CNPJ, mas, de acordo com a Lei Nº 4.320/64, não se caracterizam como Unidades Gestoras de Orçamento. 
D) Segundo a Lei Nº 4.320/64, os recursos dos Fundos de Saúde não podem ser destinados a outra atividade que não seja a 

área da saúde. 
E) Os Conselhos de Saúde exercem o acompanhamento e a fiscalização dos recursos dos Fundos de Saúde. 
 
27. Assinale abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A instituição de Fundo de Saúde pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios carece de autorização legislativa. 
B) A Lei que instituir o fundo de saúde poderá determinar as normas de controle, prestação e tomada de contas, 

independentemente da legislação existente. 
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C) Na organização dos Fundos de Saúde, é necessário considerar o encaminhamento legal e administrativo e as 

responsabilidades dos gestores.  
D) A Lei que instituir o fundo de saúde deverá estabelecer todas as receitas que integrarão os seus ativos. 
E) A Lei que instituir o fundo de saúde deverá estabelecer a destinação ou o campo de aplicação dos seus recursos. 
 
28. Assinale abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas com poderes deliberativo e executivo. 
B) Os Conselhos de Saúde servem, dentre outras finalidades, para garantir a participação regular do cidadão na formulação das 

estratégias de implementação das políticas de saúde. 
C) Os Municípios têm autonomia para administrar os recursos destinados à saúde, de acordo com o estabelecido nos seus 

respectivos Planos de Saúde. 
D) Os planos de saúde dos estados devem ser elaborados em consonância com o Plano Nacional de Saúde e submetidos à 

aprovação dos respectivos Conselhos de Saúde. 
E) Os Conselhos de Saúde são formados por representantes da população usuária do SUS, por prestadores de serviços e por 

profissionais de saúde. 
 
29. Assinale abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A atenção integral à saúde beneficia todos os cidadãos, envolvendo ações em todos os níveis de atenção: básica, média e 

alta complexidade. 
B) A atenção básica à saúde é o primeiro nível de atenção em saúde a ser ofertado por todos os municípios, com qualidade e 

suficiência, para sua população. 
C) A atenção básica à saúde contempla o conjunto de ações estratégicas mínimas, necessárias à atenção adequada aos 

problemas de saúde mais freqüentes na maior parte do território brasileiro. 
D) O Piso de Atenção Básica-PAB consiste em um montante de recursos financeiros destinados, exclusivamente, ao 

financiamento das ações de atenção básica à saúde. 
E) O Piso de Atenção Básica Ampliado – PAB-A, originado da Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS, 

contempla algumas ações de saúde consideradas de média complexidade. 
 
30. Assinale abaixo a afirmativa INCORRETA. 
 
A) O PAB-FIXO destina-se a ações de assistência básica à saúde. 
B) O PAB-VARIÁVEL destina-se a incentivos para o desenvolvimento dos programas executados no nível de atenção básica.  
C) Os recursos correspondentes ao PAB-FIXO são transferidos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos 

estaduais, que os repassam automaticamente para os respectivos fundos municipais. 
D) Os valores dos recursos correspondentes ao PAB-FIXO são calculados, multiplicando-se um valor per capita nacional pela 

população de cada município. 
E) O PAB-A FIXO prevê a remuneração per capita das ações estratégicas mínimas de atenção básica previstas no Anexo 1 da 

NOAS – SUS, em todo o território nacional.  
 
31. Indique abaixo a alternativa que NÃO CONTÉM ação de saúde contemplada pelo PAB-A FIXO. 
 
A) Controle da hipertensão. 
B) Ações de saúde bucal.  D) Ações Básicas de Vigilância Sanitária. 
C) Eliminação da hanseníase.  E) Controle do diabetes melitus. 
 
32. A transferência de recursos fundo a fundo destinados à execução de ações e serviços de saúde depende da 

habilitação de estados e municípios a uma das condições de gestão estabelecidas pelas Normas Operacionais (NOB 
e NOAS). Indique qual das alternativas abaixo NÃO CONTÉM uma dessas condições de gestão para os estados ou 
para os municípios. 

 
A) É atribuição do Estado a coordenação do sistema de saúde estadual, abrangendo a integração dos sistemas municipais. 
B) É atribuição do Estado a gestão plena do sistema municipal. 
C) É atribuição do Estado a coordenação do processo de elaboração da Programação Pactuada Integrada – PPI estadual.   
D) É atribuição do Estado a coordenação do sistema de referências intermunicipais. 
E) A gestão plena da atenção básica ampliada é uma atribuição dos municípios habilitados nesta condição de gestão. 
 
33. O Ministério da Saúde transfere recursos fundo a fundo para execução de vários programas assistenciais de saúde. 

Assinale abaixo o programa não contemplado por essas transferências. 
 
A) Descentralização da FUNASA. 
B) Incentivo à Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Apoio ao Diagnóstico à População Indígena. 
C) Incentivo à atenção básica da população feminina. 
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D) Programa de Aquisição de Medicamentos para Saúde Mental.  
E) Assistência às Populações de Municípios em Estado de Calamidade Pública. 
 
34. Quanto ao repasse de recursos do Governo Federal, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A transferência dos recursos, em qualquer das modalidades de financiamento do SUS, é processada pelo Fundo Nacional de 

Saúde. 
B) Todas as transferências realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde são registradas no Sistema Integrado de Administração 

Financeira – SIAFI. 
C) Os sistemas do FNS estão interligados com o SIAFI, com a Imprensa Nacional e com os sistemas operacionais das 

instituições financeiras conveniadas. 
D) Dos Sistemas de Informações Ambulatoriais SIA/SUS e de Informações Hospitalares SIH/SUS são geradas as informações 

que baseiam o processamento dos pagamentos por serviços produzidos, realizado pelo Ministério da Saúde. 
E) No Sistema de Gestão Financeira e de Convênios são processadas as informações necessárias aos repasses por meio das 

transferências regulares e automáticas. 
 
35. Os recursos destinados pelo FNS à execução de convênios são depositados e geridos pelos convenentes, em contas 

específicas para cada convênio celebrado. Indique abaixo qual a alternativa que NÃO se enquadra nos critérios 
definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

 
A) Nos casos em que o convenente seja instituição de direito privado, os recursos podem ser depositados em instituição 

bancária privada de capital nacional. 
B) Nos casos em que o convenente seja órgão ou entidade da Administração Pública Federal, não integrante da conta única, os 

recursos podem ser depositados no Banco do Brasil. 
C) Nos casos em que o convenente integre a administração estadual, os recursos podem ser depositados na Caixa Econômica 

Federal. 
D) Nos casos em que o convenente integre a administração municipal, os recursos podem ser depositados em instituição 

financeira oficial de caráter regional. 
E) Nos casos em que o convenente integre a administração estadual, os recursos podem ser depositados em instituição 

financeira oficial de caráter regional.   
 
36. No tocante ao orçamento das ações de saúde, identifique a afirmativa FALSA abaixo. 
 
A) Os programas previstos no Plano e na Agenda de Saúde constituem a base para a elaboração dos instrumentos do processo 

orçamentário. 
B) Os instrumentos orçamentários – PPA, LDO e LOA – são leis que exprimem, em termos financeiros, a destinação de 

recursos públicos para as necessidades, diretas ou indiretas, de atendimento ao cidadão. 
C) Os recursos estaduais e municipais destinados ao SUS são apresentados no PPA e na LOA, enquanto a LDO não trata 

desses detalhes. 
D) Os instrumentos orçamentários – PPA, LDO e LOA – espelham decisões políticas. 
E) A LDO representa a ligação entre o PPA e a LOA, cujas metas e prioridades seguem a lógica dos programas estabelecidos 

no PPA. 
 
37. “Os códigos utilizados na classificação orçamentária servem para dar transparência às informações”.  
 Indique abaixo a alternativa que NÃO APRESENTA uma associação verdadeira entre as várias classificações 

orçamentárias e as suas finalidades. 
 
A) A Classificação Institucional visa esclarecer qual é o órgão responsável pela programação. 
B) A Classificação Programática estabelece a finalidade da alocação dos recursos. 
C) A Classificação da Despesa por Natureza determina o que será adquirido e qual o efeito da realização da despesa. 
D) A Classificação Funcional esclarece em que área de ação governamental a despesa será realizada. 
E) A Classificação Institucional compreende os Órgãos Orçamentários, e a Classificação Funcional compreende as suas 

respectivas Unidades Orçamentárias. 
 
38. “Para classificar uma despesa quanto à sua natureza deve-se considerar a categoria econômica, o grupo a que pertence, 

o elemento e a modalidade da aplicação”.  
 Neste sentido, indique abaixo a afirmativa FALSA. 
 
A) Pessoal e Encargos Sociais e Investimentos são divisões da Categoria Econômica da Despesa. 
B) Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 

capital. 
C) Juros e Encargos da Dívida constituem um Grupo de Despesa. 
D) A Modalidade de Aplicação indica se os recursos são aplicados, diretamente, por órgãos ou Municípios. 
E) Diárias, Material de Consumo e Serviços de Terceiros são exemplos de Elementos de Despesa. 
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39. Considerando o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, indique a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Sob nenhuma hipótese, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo poderão acarretar riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores. 
B) O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de 

maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade. 
C) O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau 

de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. 
D) O importador responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos decorrentes de fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.  

E) Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

 
40. Indique abaixo a conceituação ou a classificação NÃO CONDIZENTE com o entendimento para enquadramento 

nas atribuições do SUS. 
 
A) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 

B) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

C) Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 

D) O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde é uma das abrangências da 
Vigilância Epidemiológica. 

E) O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde é uma das abrangências da 
Vigilância Sanitária. 

 
  


