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CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 2)  

“A redução das filas e do tempo de espera no atendimento aos usuários nos serviços de saúde, com 
a ampliação do acesso e do atendimento acolhedor e resolutivo é uma marca da humanização do 
SUS.” (BRASIL, 2009, p.149). 

Sobre os parâmetros para implementação de unidades de urgência e emergência, de acordo com o 
Programa Humaniza SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias. 
(   ) Priorização do atendimento por ordem de chegada ao serviço, permitindo a redução das filas 

nas urgências e emergências. 
(   ) Demanda acolhida e atendida de acordo com a avaliação de risco, garantindo o acesso 

referenciado aos demais níveis de assistência. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 02 (Peso 2)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços.  

Sobre a Política de Recursos Humanos, no que diz respeito aos cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os ocupantes de cargos e funções de chefia, direção e assessoramento poderão exercer 
suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. 

(   ) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), só poderão ser exercidos em tempo integral. 

(   ) Os ocupantes de cargos e funções de chefia, direção e assessoramento poderão acumular 
dois cargos ou empregos, porém não poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do SUS. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V F F 
C) V V F 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 03 (Peso 1)  

A Lei complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012, regulamenta os valores mínimos a serem 
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Os Estados aplicarão em 
ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, ________ da arrecadação de impostos e os 
municípios ________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) 12% / 15% 
B) 15% / 20% 
C) 20% / 15% 
D) 25% / 25% 
E) 30% / 20% 
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Questão 04 (Peso 2)  

De acordo com a Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, “a Regionalização é uma diretriz do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e um eixo estruturante do Pacto de Gestão” (BRASIL, 2006, p.7). 

Sobre os objetivos da Regionalização das ações e serviços de saúde, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos. 
(   ) Estabelecer o diálogo com a sociedade além dos limites institucionais do SUS. 
(   ) Implantar o processo de monitoramento e avaliação da atenção básica nas três esferas de 

governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada. 
(   ) Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no 

processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 05 (Peso 1)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi redefinida pela Portaria nº 2.446, de 11 de 
novembro de 2014. A PNPS define promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de 
produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra 
e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), buscando articular suas ações 
com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social.  

A Rede de Atenção à Saúde é definida como 

A) o conjunto de serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
B) a área geográfica da distribuição dos recursos humanos e das ações e serviços de saúde 

ofertados pelo SUS. 
C) uma instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição de regras da 

gestão compartilhada do SUS. 
D) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a 

finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
E) o conjunto de serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de 

agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. 

Questão 06 (Peso 1)  

______________________________________________ é o documento que estabelece: critérios 
para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os 
mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Programação Pactuada Integrada 
B) Política Nacional de Atenção Básica 
C) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica 
D) Carta dos Direitos dos Usuários do SUS 
E) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
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Questão 07 (Peso 2) 

A Rede Cegonha, instituída pela Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, consiste em uma rede de 
cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada 
à gravidez, ao parto e ao puerpério [...]” (BRASIL, 2011, p.1). 

Sobre as ações de atenção à saúde que devem ser implantadas, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Desde o pré-natal, a gestante deve ser vinculada ao local em que será realizado o parto. 
(   ) No âmbito da atenção básica, a puérpera de alto risco e a criança devem receber visita 

domiciliar de acompanhamento nos primeiros 30 dias após a realização do parto. 
(   ) Nas situações de urgência, as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco 

devem ter acesso ao transporte seguro através do Sistema de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU). 

(   ) Durante o trabalho de parto e pós-parto imediato, no âmbito do SUS, deve ser garantida às 
parturientes a presença de acompanhante. Durante o parto, não é permitida a presença de 
acompanhantes na unidade de saúde. 

A alternativa que contêm a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 08 (Peso 2)  

A Portaria nº 1.208, de 18 de junho de 2013, “dispõe sobre a integração do Programa Melhor em 
Casa (Atenção Domiciliar no âmbito do SUS) com o Programa SOS Emergências, ambos inseridos 
na Rede de Atenção às Urgências.” (BRASIL, 2013, p.1). Os hospitais que compõem o Programa 
SOS Emergências contarão com uma Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD).  

Sobre a atuação da EMAD no Programa SOS Emergências, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A EMAD não deve se envolver na identificação dos usuários elegíveis à atenção domiciliar 
por questões éticas, cabendo, exclusivamente, ao médico esta decisão. 

(   ) A EMAD deve realizar busca ativa no hospital (Portas de Entradas Hospitalares de Urgência 
e nos leitos) para identificar os usuários elegíveis para a atenção domiciliar, a partir de 
protocolos de elegibilidade. 

(   ) A EMAD deve apoiar na identificação e capacitação do cuidador ainda no ambiente 
hospitalar, possibilitando a desospitalização mais segura, maior autonomia do cuidador e do 
paciente e reduzindo a necessidade de reinternações. 

A alternativa que contêm a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V  
B) V V F 
C) V F F 
D) F V V 
E) F F V 

Questão 09 (Peso 1)  

A portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde e desdobrou-o em 
três componentes: pacto pela vida, em defesa do SUS e de gestão do SUS, visando a Consolidação 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Constitui uma das prioridades do Pacto de Gestão do SUS: 

A) elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde. 
B) definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância do SUS. 
C) garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde. 
D) fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias. 
E) aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando 

o compromisso de cada uma delas. 
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Questão 10 (Peso 1)  

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é 
operacionalizado pelas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e pelas Equipes 
Multiprofissionais de Apoio (EMAP) e faz parte do orçamento do Ministério da Saúde. Os recursos 
para custeio e manutenção do SAD são repassados mensalmente ao Fundo de Saúde do ente 
federativo beneficiário e está condicionado ao cumprimento de alguns requisitos. Uma das situações 
para suspensão do repasse desses recursos, de acordo com a Portaria nº 963, de 27 de maio de 
2013, é a ausência de qualquer um dos profissionais que compõem a 

A) EMAD por período superior a 30 dias. 
B) EMAP por período superior a 30 dias. 
C) EMAD e EMAP por período superior a 30 dias. 
D) EMAD e a EMAP por período superior a 45 dias, exceto se no período houve impedimento legal 

para contratar. 
E) EMAD e a EMAP por período superior a 60 dias, exceto se no período houve impedimento legal 

para contratar. 

CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE GESTÃO PÚBLICA (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 2)  

De acordo com o Modelo de Excelência em Gestão Pública, a(o) ______________________ contém 
a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômico-
financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade 
e anualidade. (BRASIL, 2014, p.29). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Plano Plurianual (PPA) 
B) Projeto Institucional (PI) 
C) Lei Orçamentária Anual (LOA) 
D) Plano de Capacitação Anual (PCA) 
E) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

Questão 12 (Peso 2)  

As licitações e contratos administrativos são regidos, no Estado da Bahia, pela Lei Estadual nº 9.433, 
de 01 de março de 2005, que assegura preferência, em igualdade de condições e somente como 
critério de desempate, aos bens e serviços, sucessivamente, produzidos no 

A) País e produzidos ou prestados por empresas baianas. 
B) País e produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
C) Estado da Bahia e produzidos ou prestados por empresas baianas. 
D) Estado da Bahia e produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
E) Estado da Bahia e produzidos ou prestados por empresas nordestinas. 

Questão 13 (Peso 2)  
De acordo com a Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, constitui o convênio uma forma de 
ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas, buscando a consecução de objetivos 
de interesse comum, por colaboração recíproca, distinguindo-se dos contratos pela 

A) persecução da lucratividade. 
B) desigualdade jurídica dos partícipes. 
C) responsabilidade ilimitada dos partícipes. 
D) diversificação da cooperação oferecida por cada partícipe. 
E) impossibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos partícipes. 

Questão 14 (Peso 1)  

__________________________ se referem às despesas empenhadas, mas não pagas até o 
encerramento do exercício financeiro, ou seja, até o dia 31 de dezembro.  
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Restos a pagar 
B) Despesas carimbadas 
C) Despesas obrigatórias 
D) Despesas discricionárias 
E) Reservas de contingência 
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Questão 15 (Peso 2)  

O art. 37 da Constituição Federal Brasileira estabelece que “a administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” (BRASIL, 1988, p.17) 

Considerando tais princípios, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Eficiência (   ) Garante a neutralidade dos atos da Administração Pública, 
evitando discriminações gratuitas. 

(2) Legalidade (   ) Constitui, ao mesmo tempo, limite e garantia, evitando que o 
Gestor Público tome decisões de forma arbitrária. 

(3) Moralidade (   ) Assegura a qualquer cidadão em pleno exercício dos direitos 
políticos a propor ação popular visando anular qualquer ato 
que julgue lesivo praticado pela Administração Pública. 

(4) Publicidade (   ) Estabelece que a Administração Pública deve assegurar, ao 
mesmo tempo, a qualidade nos serviços públicos prestados 
e a economicidade em relação aos gastos. 

(5) Impessoalidade (   ) Estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, não podendo 
caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 

  (   ) Assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 2 3 2 5 1 4 
B) 2 5 3 2 3 5 
C) 3 1 2 3 2 4 
D) 5 2 3 2 4 5 
E) 5 2 3 1 5 4 

Questão 16 (Peso 2)  

No que diz respeito à modalidade de licitação denominada pregão, de acordo com a Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, é correto afirmar que 

A) a fase externa do pregão será iniciada com a declaração do licitante vencedor. 
B)  o pregão deverá ser sempre presencial, não se admitindo a utilização de recursos de tecnologia 

da informação. 
C) o prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, ainda que outro prazo 

esteja fixado no edital. 
D) na fase preparatória do pregão, a autoridade competente, sem precisar justificar a necessidade de 

contratação, definirá as exigências de habilitação e critérios de aceitação das propostas, não 
podendo, contudo, estipular as cláusulas do contrato. 

E) para a aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão. 
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Questão 17 (Peso 2)  

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) adotado no Brasil tem como objetivo o alcance 
de altos padrões de desempenho que assegurem a excelência, eficiência e eficácia das suas 
estruturas executivas. Para tanto, faz-se necessário “[...] adotar práticas e tecnologias gerenciais que 
contribuam para a ampliação da capacidade de governança e governabilidade, [...] regidos pela 
supremacia do interesse público e pela continuidade da prestação do serviço público, tratando a 
todos igualmente e com qualidade. O tratamento diferenciado restringe-se apenas aos casos 
previstos em lei [...]”. (BRASIL, 2014, p.9-10) 

Sobre governança e governabilidade, de acordo com o MEGP, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A governança está relacionada ao exercício de autoridade, controle, gerenciamento e poder 
de governo. 

(   ) A governabilidade implica legitimidade, portanto está relacionada ao nível de confiança, 
aceitação e apoio que as demais forças políticas depositam nas autoridades públicas. 

(   ) A governança está relacionada à capacidade de articulação política dos gestores públicos, 
que permite a remoção de entraves burocráticos entre os poderes executivo e legislativo.  

(   ) A governabilidade diz respeito aos recursos humanos, técnicos, tecnológicos e infraestruturais 
disponíveis nas estruturas governamentais para formular, planejar e implantar as políticas 
públicas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V V V F 
C) V F F V 
D) F V F F 
E) F V V F 

Questão 18 (Peso 2)  

A Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, redefiniu a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS) e estabeleceu como uma das estratégias para concretizar ações de promoção da saúde, a 
“[...] comunicação social e mídia, enquanto uso das diversas expressões comunicacionais, formais e 
populares, para favorecer a escuta e a vocalização dos distintos grupos envolvidos, contemplando 
informações sobre o planejamento, execução, resultados, impactos, eficiência, eficácia, efetividade e 
benefícios das ações.” (BRASIL, 2014, p.69). 

Sobre a eficiência, eficácia e efetividade das ações de promoção da saúde, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As ações de promoção da saúde só serão efetivas se forem eficientes e eficazes.  
(   ) A eficácia está relacionada ao alcance dos objetivos e metas propostos pela ação 

implementada. 
(   ) A eficiência está relacionada ao custo-benefício da ação de promoção da saúde 

implementada. 
(   ) A efetividade demonstra se os impactos gerados pelas ações implementadas pelo gestor 

público atendem às necessidades e expectativas do público alvo e sociedade em geral. 
(   ) A eficácia não se preocupa com os fins, mas apenas com os meios, ou seja, com o uso 

racional dos recursos financeiros disponíveis para a implementação das ações de promoção 
da saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F V 
B) V F V F F 
C) V F F V F 
D) F V F V V 
E) F V V V F 
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Questão 19 (Peso 2)  

O Decreto nº 5.378/2005 instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
(GESPÚBLICA), com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 
prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País. Para tanto, por meio do seu 
Comitê Gestor, o GESPÚBLICA deverá 

A) eliminar o déficit educacional, visando ao ensino fundamental universalizado, em período integral. 
B) mobilizar os empresários e as empresas para a melhoria da gestão e para o aumento de 

lucratividade. 
C) promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas. 
D) apoiar tecnicamente o chamado “Sistema S” (composto por SESC, SENAI, etc), na melhoria do 

atendimento às empresas que precisem qualificar sua mão-de-obra, com observância das 
pertinentes normas técnicas. 

E) desenvolver modelo de excelência em gestão privada, fixando parâmetros e critérios para a 
avaliação e melhoria da qualidade da gestão privada, da capacidade de atendimento aos 
consumidores e da eficiência e eficácia das empresas nacionais, notadamente as exportadoras. 

Questão 20 (Peso 1)  

Considerando a Classificação Institucional estabelecida no Manual de Orçamento Público, da 
Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1) Fundo (   ) Órgão criado por lei para vinculação dos recursos necessários à 
implementação de ações governamentais, com objetivos 
devidamente caracterizados. 

(2) Autarquia (   ) Órgão criado por lei para o desenvolvimento de ações de 
interesse da coletividade, com personalidade de direito público, 
sem fins lucrativos. Não possui autonomia administrativa, nem 
patrimônio próprio. 

(3) Fundação Pública (   ) Entidade da Administração indireta criada por lei, com 
personalidade jurídica, receita e patrimônio próprios, para 
executar atividades típicas da administração pública, que 
requeiram, para seu melhor funcionamento, de gestão 
administrativa e financeira descentralizada. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 
B) 1 3 2 
C) 2 3 1 
D) 3 1 2 
E) 3 2 1 

Questão 21 (Peso 1)  

De acordo com a Resolução nº 192, de 14 de outubro de 2014, “______________________________ 
é um conjunto de documentos e informações orçamentárias, financeiras, econômicas, patrimoniais, 
operacionais, sociais e de outra natureza, registradas de forma sistematizada, ética, responsável e 
transparente, [...] com o objetivo de evidenciar os atos e fatos da gestão pública em determinado 
período [...]” (BAHIA, 2014, p.4). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) o relatório de gestão 
B) o processo de contas 
C) a prestação de contas 
D) a tomada de contas ordinária 
E) a tomada de contas extraordinária 

  



PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE DISCENTES NO CURSO DE GESTÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE – EDITAL Nº 008/2015. 

Realização: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), Escola Estadual de Saúde Pública (EESP) e Fundação CEFETBAHIA 8

 

Questão 22 (Peso 2)  

As diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 no Estado da Bahia seguem as disposições na 
Lei nº 13.369, de 14 de julho de 2015. “Para fins de planejamento e orçamento, considera-se 
categoria de programação os projetos, atividades e operações especiais vinculados aos programas 
de Governo constantes do Plano Plurianual ou nele incorporados mediante lei” (BAHIA, 2015, p. 6). 

Sobre as categorias de programação do orçamento público adotadas no Estado da Bahia, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Programa é o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização 
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano 
Plurianual. 

(   ) Atividade é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do Governo. 

(   ) Projeto é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do Governo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V V F 
C) V F F 
D) F V F 
E) F F F 

Questão 23 (Peso 2)  

As despesas públicas são classificadas “[...] por categoria econômica, grupo de natureza da despesa 
e modalidade de aplicação, identificados respectivamente por títulos e códigos” (BAHIA, 2015). 

Sobre as despesas públicas, de acordo com as diretrizes orçamentarias do Estado da Bahia 2016, 
apresentadas na Lei nº 13.369, de 14 de julho de 2015, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os elementos de despesas têm por finalidade identificar os objetos de gastos e serão 
discriminados no momento do empenho da despesa. 

(   ) Os grupos de natureza das despesas constituem agrupamento de elementos de despesa com 
características assemelhadas quanto à natureza operacional do gasto. 

(   ) As despesas de capital estão relacionadas à manutenção dos órgãos da administração 
pública, portanto não contribuem para a ampliação dos serviços prestados pelos órgãos, nem 
para a expansão das suas atividades. 

(   ) As despesas correntes estão relacionadas à aquisição de máquinas e equipamentos, à 
realização de obras, à aquisição de imóveis e à concessão de empréstimos para investimento, 
portanto contribui para a expansão das atividades do órgão.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 24 (Peso 1)  

“Os avisos contendo os resumos dos editais de licitação deverão ser publicados, no mínimo, por 01 
(uma) vez no Diário Oficial do Estado e uma ou mais vezes em jornal diário de grande circulação no 
Estado e, sempre que possível, disponibilizados nos meios eletrônicos de comunicação [...]” (BAHIA, 
2005, p.22).  

Sobre os prazos mínimos entre a publicação do aviso e o recebimento das propostas ou realização 
do evento, de acordo com a Lei nº 9.433, de 01 de março de 2005, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

(1) 5 dias (   ) Pregão 
(2) 8 dias (   ) Tomada de preço 
(3) 10 dias (   ) Convite melhor preço 
(4) 15 dias (   ) Convite tipo técnica e preço 
(5) 30 dias (   ) Concorrência tipo técnica e preço 
(6) 45 dias (   ) Tomada de preço tipo melhor técnica 

    
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 2 4 5 6 
B) 1 4 3 4 6 5 
C) 2 4 1 3 6 5 
D) 2 3 1 4 5 4 
E) 3 4 2 3 5 5 

Questão 25 (Peso 1)  

A Resolução nº 192, de 14 de outubro de 2014, dispõe sobre normas para prestações de contas 
pelos responsáveis por Unidades Jurisdicionadas da Administração Direta e Indireta Estadual para 
fins de julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia.  

Sobre a prestação de contas, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A Unidade Jurisdicionada deverá manter a guarda dos documentos comprobatórios de cada 
exercício, em meio físico ou microfilmado por dois anos após o julgamento das contas pelo 
TCE-BA. 

(   ) As prestações de contas deverão ser encaminhadas ao TCE-BA no prazo de 60 (sessenta 
dias) para as unidades da administração direta, inclusive para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 

(   ) O dirigente máximo da Unidade Jurisdicionada deve indicar, na prestação de contas, qualquer 
agente causador de grave infração à norma de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, que gere, por culpa ou dolo, dano ao erário. 

(   ) As prestações de contas deverão abranger a totalidade do exercício, portanto em caso de 
exoneração ou afastamento dos responsáveis caberá ao sucessor a apresentação da 
prestação de contas da Unidade de Saúde sob sua responsabilidade na totalidade. Não há 
previsão legal de prestação de contas parcial. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V V 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 3)  

Segundo Robbins (2005, p.132), a motivação é definida “[...] como o processo responsável pela 
intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada 
meta”. Ao longo dos anos, vários estudos deram origem a diversas teorias sobre motivação. 

Sobre as teorias motivacionais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A teoria das necessidades de McClelland afirma que os indivíduos são motivados por cinco 
categorias de necessidades: fisiológicas, segurança, associação, estima e auto realização. 

(   ) A teoria da hierarquia de necessidades de Abraham Maslow expõe que para motivar alguém, é 
preciso saber em que nível da hierarquia de necessidades a pessoa se encontra no momento 
e focar a satisfação naquele nível ou no patamar imediatamente superior. 

(   ) A teoria de dois fatores de Herzberg apresenta que para motivar as pessoas para o trabalho, 
deve-se focar nos fatores associados com o trabalho em si ou com os resultados diretamente 
relacionados a ele como, por exemplo, possibilidade de promoção, oportunidades de 
crescimento pessoal e reconhecimento. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F F V 

Questão 27 (Peso 3)  

Analise as assertivas a seguir: 

Nem todos os líderes são administradores, nem todos os executivos são líderes 

PORQUE 

o fato de um executivo ter autoridade sobre uma equipe, não lhe assegura a capacidade de 
influenciar o grupo a alcançar metas. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
C) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

Questão 28 (Peso 2)  

Na equipe multidisciplinar, especialistas de diferentes áreas trabalham juntos, visando o bem-estar e 
a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Essa configuração da equipe de saúde, também é 
denominada multiprofissional e constitui uma das diretrizes da atenção domiciliar, redefinida pela 
Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013.  

Uma composição mínima para uma Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) que atua no Serviço de 
Atenção Domiciliar (SAD) é 

A) Médico, Psicólogo e Fisioterapeuta. 
B) Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo. 
C) Enfermeira, Nutricionista e Fisioterapeuta. 
D) Médico, Enfermeira e Técnico de Enfermagem. 
E) Enfermeira, Fisioterapeuta e Técnico de Enfermagem. 
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Questão 29 (Peso 2)  

Os modelos assistenciais são representações simplificadas de um sistema de saúde e têm como 
objetivo organizar os serviços de saúde ou intervir em determinadas situações que coloquem em 
risco a saúde. 

Considerando as ênfases dos modelos assistenciais em Saúde, numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

( 1 ) Privatista (   ) Ênfase na vigilância à saúde. 
  (   ) Ênfase na clínica e na demanda espontânea. 

( 2 ) Sanitarista (   ) Ênfase na medicalização e na atenção hospitalar. 

( 3 ) Biomédico 
(   ) Ênfase nas ações curativas e no tratamento das doenças, 

lesões e danos. 

( 4 ) Atenção Gerenciada 
(   ) Ênfase na medicina baseada em evidências e nos 

protocolos clínicos. 
  (   ) Ênfase na assistência médico-hospitalar e nos serviços de 

apoio diagnóstico e terapêutico. 
  (   ) Ênfase em campanhas e programas visando atender às 

necessidades de saúde da população. 

A alternativa que contem a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 2 1 3 4 3 1 2 
B) 2 1 3 3 4 1 2 
C) 3 1 4 3 1 4 2 
D) 3 1 3 4 2 1 2 
E) 4 3 3 1 2 3 4 

Questão 30 (Peso 2)  

O Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS), reformulado pela Portaria nº 28, 
de 8 de janeiro de 2015, tem como objetivo apresentar mecanismos de controle, avaliação da 
qualidade e resolubilidade da atenção à saúde nas estruturas do SUS e permitir a avaliação do 
desempenho, da gestão e da satisfação dos usuários dos serviços de saúde. Para tanto, a PNASS 
propõe a avaliação dos estabelecimentos de saúde nas seguintes dimensões: 
___________________________________________ e satisfação dos usuários em relação ao 
atendimento recebido.  

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) eficiência, eficácia, efetividade 
B) eficiência, processos de trabalho e efetividade 
C) estrutura, processos de trabalho e produtividade 
D) estrutura, produtividade e resultados relacionados ao risco 
E) estrutura, processos de trabalho e resultados relacionados ao risco 

Questão 31 (Peso 2)  

Donabedian (1990) identificou sete aspectos que devem ser monitorados para assegurar a qualidade 
nos serviços de saúde: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e 
equidade. 
A __________________________ é o princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na 
distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma população. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) equidade 
B) otimização 
C) efetividade 
D) legitimidade 
E) aceitabilidade 
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Questão 32 (Peso 3)  

Indicador é o “[...] dado que representa [...] um resultado, uma característica ou o desempenho de um 
processo, de um serviço, de um produto ou da organização como um todo.” (BRASIL, 2014, p.28).  

Considerando os indicadores utilizados nos diversas atividades realizadas na Gestão de Materiais em 
Serviços de Saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Aquisição (   ) Porcentual de medicamentos vencidos. 
(2) Distribuição (   ) Número de itens solicitados x adquiridos. 
(3) Armazenamento (   ) Porcentual de itens solicitados x itens atendidos. 

  (   ) Tempo médio gasto na reposição dos medicamentos. 
  (   ) Recursos gastos com aquisição de medicamentos e por 

modalidade de compra. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 2 3 1 
B) 2 1 3 2 2 
C) 2 2 1 3 1 
D) 3 1 2 2 1 
E) 3 3 2 1 2 

Questão 33 (Peso 2)  

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32, “a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 
fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra ___________________________ e os 
estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).” (BRASIL, 2005, 
p.4). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) tétano, difteria, hepatite B 
B) influenza, hepatite B, difiteria 
C) tétano, tuberculose, influenza 
D) difiteria, pneumonia, Influenza 
E) tétano, tuberculose, hepatite B 

Questão 34 (Peso 3)  

Nos Serviços de Saúde, as medidas de proteção devem ser adotadas a partir do resultado da 
avaliação prevista no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) (BRASIL, 2005, p. 2). 

Sobre as medidas de proteção, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 32, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. 
(   ) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças 

infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior. 
(   ) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas 

atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o 
trabalho. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 
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Questão 35 (Peso 3)  

O Programa de Acreditação Hospitalar tem como objetivo melhorar a qualidade da assistência 
prestada pelos hospitais brasileiros. Durante o processo de Acreditação, o Hospital pode ser 
classificado em níveis: 1, 2 ou 3. 

Sobre as características de cada um dos níveis de acreditação no que diz respeito às atividades 
destinadas a avaliar e garantir a qualidade dos serviços oferecidos internamente e externamente, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Nível 1 (   ) A Organização desenvolve atividades destinadas a avaliar a 
qualidade do atendimento, contando com grupo multiprofissional, 
destinado à promoção e incorporação da qualidade nos processos 
institucionais. 

(2) Nível 2 (   ) A Organização conta com sistema de avaliação e garantia da 
qualidade, baseado em indicadores, implantados e consolidados, 
que gera informações que permitem a tomada de decisões 
corretivas, melhoria de processos e comparações com referenciais 
adequados. 

(3) Nível 3 (   ) A Organização dispõe de manual de normas, rotinas e 
procedimentos documentados, atualizados e disponíveis; possui 
programa de educação e treinamento voltado para a melhoria de 
processos; dispõe de estatísticas básicas e de evidências da 
integração dos outros serviços da Organização.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 
B) 1 3 2 
C) 2 1 3 
D) 3 1 2 
E) 3 2 1 

Questão 36 (Peso 3)  

A Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32) tem como “[...] finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde 
em geral (BRASIL, 2005, p.1). 

Sobre a vestimenta utilizada pelos trabalhadores nos Serviços de saúde expostos a agentes 
biológicos, de acordo com a NR 32, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em suas 
atividades laborais. 

(   ) O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas 
e para deposição das usadas. 

(   ) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de 
tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas são de 
responsabilidade do empregador. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F F V 
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Questão 37 (Peso 3)  

Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), previsto na Norma Regulamentadora 
nº 32 (NR 32), que trata sobre segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deve ser reavaliado uma vez por 
ano. 

(   ) O PPRA deve conter as medidas para descontaminação do local de trabalho e os 
procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção de 
doenças ocupacionais. 

(   ) O PPRA deve conter a identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da 
localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores e a avaliação 
do local de trabalho e do trabalhador. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F V  
C) V F F  
D) F V V  
E) F F V  

Questão 38 (Peso 3)  

O objetivo básico da administração de materiais consiste em colocar os recursos necessários ao 
processo produtivo com qualidade, em quantidades adequadas, no tempo correto e com o menor 
custo (VECINA NETO; REINHARDT FILHO,1998, p.1). Considerando que “em um hospital, os gastos 
com materiais representam aproximadamente de 15 a 25% das despesas correntes e sistema de 
materiais de um hospital registra de 3.000 a 6.000 itens de consumo adquiridos com certa 
frequência“(VECINA NETO; REINHARDT FILHO,1998, p.1), a administração de materiais requer 
atenção especial do gestor do serviço de saúde. 

Sobre a gestão de materiais em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O estoque mínimo é definido de acordo com uma periodicidade estabelecida. Se o estoque 
mínimo de um item for bimestral, a cada dois meses verifica-se a posição de estoques e emite-
se um pedido de compra. 

(   ) O estoque de segurança é a quantidade mínima que deve existir de um determinado item no 
estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos de ressuprimento, visando evitar 
interrupções no funcionamento do serviço. 

(   ) A curva ABC tem como objetivo classificar os itens em estoque de acordo com o seu grau de 
importância para o funcionamento do serviço de saúde. Os itens classe A, por exemplo, são os 
menos importantes e os classe C são mais importantes e exigem uma atenção especial do 
gestor de materiais.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 
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Questão 39 (Peso 3)  

Um hospital tem um consumo mensal de 500 caixas de luvas de procedimento e possui um estoque 
médio de 1000 caixas.  

Sobre o giro de estoque das luvas de procedimento nesse hospital, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O giro das luvas de procedimento é igual a 0,5, ou seja, o estoque desse item girou meia vez 
em um mês. 

(   ) O giro das luvas de procedimento é igual a 2, indicando que são necessários dois meses para 
consumir o estoque. 

(   ) Valores elevados de giro indicam a necessidade de compras frequentes; por outro lado, valores 
baixos revelam um volume elevado de estoque e, portanto, grandes valores monetários 
imobilizados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 40 (Peso 3)  

Inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade de itens estocada está em 
conformidade com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no sistema informatizado.  

Sobre o inventário na Gestão de Materiais nos Serviços de Saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O inventário permite identificar divergências entre os registros e o estoque físico. 
(   ) O inventário é obrigatório, a cada seis meses, para atualização dos estoques e prestação de 

contas. 
(   ) A contagem de cada item do estoque deve ser realizada duas vezes. A segunda contagem deve 

ser feita por uma equipe revisora. No caso de divergência de contagem, deve ser efetuada uma 
terceira contagem. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 


