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INSTRUÇÕES 

● Verifique se a numeração das questões e a paginação do caderno que contêm a 
prova objetiva e a página para o preenchimento do gabarito, estão corretas.

● Quando autorizado pelo fiscal da FIOCRUZ, escreva, nos espaços apropriados (EM 
TODAS AS PÁGINAS) do caderno de provas, seu número de inscrição.

● Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetivas (conhecimentos 
gerais e conhecimentos específicos), devendo controlar o tempo, pois não 
haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui o preenchimento do gabarito.

● Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar seus cadernos 
das provas e retirar-se da sala.

● Não será permitido levar os cadernos das provas objetivas.
● Você receberá uma folha avulsa de RASCUNHO, que poderá ser utilizada  para

marcar suas respostas, sendo permitido levá-la ao final.
● Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta preta, fabricada com material transparente.
● Não é permitida a utilização de nenhum tipo de aparelho eletrônico ou de 

comunicação.
● Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
● Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de 

um fiscal da FIOCRUZ.

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

● Leia atentamente cada item e assinale sua resposta e preencha, com caneta
esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva na página para
preenchimento do gabarito.

● A maneira correta de assinalar a alternativa na página para preenchimento do
gabarito é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela
correspondente.

● Marque as respostas assim:

Número de inscrição: 

BOA PROVA! 
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Q.1 (0.25) - A obra de CARVALHO et al., 2012,
“A gestão do SUS e as práticas de monitoramento e
avaliação: possibilidades e desafios para a construção
de uma agenda estratégica” trata dos desafios de se
institucionalizar as práticas de Monitoramento e
Avaliação no âmbito da Gestão do Sistema Único de
Saúde. Em sua revisão, aborda a criação de
mecanismos que articulam a decisão político-instituci
onal, sobre eles avalie os itens em verdadeiros e falsos:
I - [...] temos uma polissemia, polifonia, de
temas e termos sobre os aspectos do monitoramento e
avaliação da gestão, porém é patente a necessidade da
construção de estratégias e de caminhos que permitam
a institucionalização destes processos no âmbito do
SUS.
II - O propósito primordial da gestão em saúde é
a produção de decisões, que desencadeiam o processo
de intermediação e implementação das políticas.
III - [...] o SUS ainda é um exemplo inacabado de
federalismo cooperativo, onde os interesses são
comuns e indissociáveis e devem ser harmonizados
em nome dos interesses local, regional, estadual e
nacional.
É correto afirmar que:

a) ( ) Apenas a III é verdadeira.
b) ( ) I, II são verdadeiras.
c) ( ) II e III são verdadeiras.
d) ( ) I é falsa.
e) ( ) Todas as anteriores são falsas.

Q.2 (0.25) - “Nada pode ser considerado
intelectualmente um problema se não tiver sido em
última instância, um problema na vida prática.” –
Cecília Minayo. De acordo com o artigo SUS 30 anos:
o início, a caminhada e o rumo (Santos, 2018), é
possível afirmar que:
a) ( ) O financiamento federal, desde os anos de
1990, garantiu a expansão e a qualidade da capaci- 
dade instalada, fundamental para o investimento na
estrutura física da rede pública visando à
universalização. No que se refere ao Modelo de
Atenção, o desenvolvimento da Atenção Básica se
tornou amplo com condições de realizar a reorientação
do modelo proposto pelo SUS. Observa-se que a
gestão municipal não sofre impacto financeiro no
compromisso frente a atenção a rede de urgências e
assistência especializada/ hospitalar, o que permite
iniciativas de proteção e de diagnóstico precoce.
b) ( ) O SUS, diferente dos sistemas públicos de
saúde universalistas avançados, embora também
fustigado pela globalização neoliberal, tem: (a)
priorizado a retroalimentação entre a qualidade- 
equidade, visando manter a adesão das camadas

médias e elites, sem o que os serviços públicos 
deterioram; (b) conciliado eficiências nos níveis 
macro e micro; e (c) mantido o gasto público com 
saúde acima de 70% do gasto total no setor. 
c) ( ) Nos 30 anos do SUS ficou notável a 
retroalimentação entre a resistência aos desvios e a 
assunção do ideário do modelo de atenção à saúde 
com base nas necessidades e direitos de cidadania. 
Ideário esse somente viabilizado com política pública 
universalista que abrange os condicionantes 
socioeconômicos da saúde e da rede de atenção básica 
nos locais residenciais e de trabalho, com 
resolutividade de 80% a 90% e acesso oportuno à 
assistência especializada aos restantes 10% a 20%
(modelo SUS). Esse ideário importa mais com a 
relação custo/eficácia social do que com a relação 
custo/efetividade.
d) ( ) Na prática, a população consumidora de 
planos privados de saúde depende do SUS para for- 
necimento de medicamentos caros, ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, controle de endemias, 
imunizações, serviços de alto custo e de urgência. 
Vive-se, na verdade, um sistema híbrido público-
privado, com relações organizadas e transparentes 
entre si, com regulação de interesse público e 
refletindo um Estado que garante os direitos de 
cidadania. Daí, os princípios constitucionais do SUS 
como sendo um “tudo para todos”.
e) ( ) Do ponto de vista do setor saúde, ao final 
dos anos de 1970, a constituição de Unidades Básicas 
e o acúmulo de experiências de atenção integral, 
universal e equitativa, no âmbito federal, anteciparam, 
na prática, os princípios da universalidade, 
integralidade e igualdade que viriam a ser consagrados 
na Constituição de 1988. Durante os anos de 1980, 
essa dinâmica do setor saúde, centrada nas iniciativas 
da esfera federal convergiu para um movimento mais 
amplo de formulação de políticas públicas orientadas 
para os direitos de cidadania.

Q.3 (0.25) - A obra de PAIM (2018) intitulada
“Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos” dialoga
com alguns estudos e perguntas acerca do SUS, ao
completar 30 anos, apresentando um balanço de
vetores positivos, obstáculos e ameaças, sublinhando
a falta de prioridade pelos governos, o sub- 
financiamento e os ataques perpetrados pelas políticas
do capital. Considerado a opinião do autor sobre os
vetores positivos que sustentam o SUS, avalie em
verdadeiro ou falso os itens abaixo:
I. A sustentabilidade institucional diz respeito à
formação de sanitaristas e de profissionais da saúde,
pois possibilita que um conjunto de pessoas adquiram
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conhecimentos, habilidades e valores vinculados aos 
princípios e diretrizes do SUS.  
II. O uso da tecnologia da informação em saúde, em
especial os sistemas de informação, ainda está pouco
representativa para o monitoramento, avaliação e
tomada de decisão nos planos e programas de saúde
pública.
III. O reconhecimento da saúde como direito de todos
e dever do Estado tem possibilitado a difusão dessa
conquista na sociedade, seja nas manifestações da
cidadania e na mídia, seja nos processos de
judicialização.
É correto o que se afirma em:

a) ( ) II e III são falsas.
b) ( ) III apenas é falsa.
c) ( ) II apenas é verdadeira.
d) ( ) I e III são verdadeiras.
e) ( ) I e II são verdadeiras.

Q.4 (0.25) - Para o autor do texto “Paradoxos na
construção do SUS ”, o SUS inspirado em valores
como a democracia e emancipação, se originou em um
período histórico de grande desprestígio das políticas
públicas. Sobre o processo democrático e os
paradoxos na construção do SUS, assinale a
alternativa correta.

a) ( ) A democracia e o bem-estar social serão 
alcançados mediante a criação de condições 
favoráveis ao protagonismo das pessoas, mas também 
mediante a instituição de orçamento público com base 
em sistemas progressivos de arrecadação de impostos, 
para a consolidação de políticas e de gestão pública em 
vários campos para além da saúde.
b) ( ) Em grande medida, vem se desenvolvendo 
uma política nacional com o objetivo de assegurar o 
direito universal à saúde. No concreto, tem-se 
elaborado normas, adotado modelos de gestão e de 
financiamento coerente com as perspectivas das 
políticas e dos sistemas públicos de saúde.
c) ( ) O SUS depende do fortalecimento de 
políticas públicas baseadas em esforços coletivos, 
entretanto elas induzem à acomodação, pelo caráter 
paternalista, e consomem recursos que seriam 
empregados, com melhores resultados, no mercado. 
Observa-se que grande parte dos partidos, sindicatos e 
intelectuais, ainda apostam na democratização e na 
justiça social.
d) ( ) A construção do SUS evidenciou que o 
empreendedorismo individual é o principal fator para 
assegurar desenvolvimento, estabilidade e bem-estar 
social, não sendo necessário políticas pú- blicas como 
essenciais para lograr essas mesmas finalidades.

e) ( ) A reforma sanitária tem como objetivo
trazer para dentro do SUS a lógica e a racionalidade
do mercado, a introdução de pedaços de mercado
dentro de sua dinâmica - como a privatização e
terceirização - em que a eficiência e a rentabilidade
econômica contribuem para efetividade sanitária

Q.5 (0.25) - O texto “SUS: o que e como fazer?”
apresenta uma narrativa rica sobre tornar concreto o
direito universal à saúde nos moldes em que foi
pensado na constituição do SUS na década de 1988.
Desde 2004, o movimento de melhoria da atenção
hospitalar uniu forças com conceitos que deram
origem à Política Nacional de Humanização que
modificou a forma de pensar e prestar atenção à saúde
dos brasileiros. Desta feita, conforme os saberes
defendidos por Campos (2018). Avalie as afirmativas
abaixo conferindo valores de V (Verdadeiro) e F
(Falso):
I. (   ) A expansão da Estratégia de Saúde da Família 
para 80% da população é prioritária, sua qualificação 
também deverá ser uma prioridade para o SUS e o 
conceito de humanização alcança os processos de 
gestão e organização do trabalho nos serviços de saúde 
tendo a gestão centralizada como modelo eleito para a 
realização da Política Nacional de Humanização.
II. (   ) A reordenação do funcionamento da rede 
de serviços implica em reforçar o papel de regulação 
da Atenção Básica e informatizar o SUS 
mediante sistema integrado considerando o 
conceito de territorialização como sendo a 
prática do reconhecimento do território adscrito por 
mapeamento da área identificando problemas 
de saúde da população, elaborando diagnósticos e o 
planejamentos estratégicos das ações de saúde.
III. (   ) A regulação do acesso no SUS não deve 
ter um caráter burocratizado, portanto, os 
gestores recorrem aos sistemas de informação que 
coletam e processam dados em todo o território 
nacional, no que tange à regulação, o sistema 
referido chama-se SINAN.
IV. (   ) Nos tradicionais sistemas públicos de saúde, 
a regulação fica a cargo dos profissionais e equipes da 
rede mediante a definição de normas para ordenar o 
acesso segundo critérios de risco e de vulnerabilidade. 
Marque a alternativa correta:

a) ( ) Todas são verdadeiras.
b) ( ) Apenas a I é verdadeira.
c) ( ) II e IV são verdadeiras.
d) ( ) I, II e IV são verdadeiras.
e) ( ) I e III são verdadeiras.
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Q.6 (0.25) - Em Carvalho et al., (2012) “A gestão
do SUS e as práticas de monitoramento e avaliação:
possibilidades e desafios para a construção de uma
agenda estratégica” há um forte diálogo para com os
gestores do SUS, cautelosos recomendam a
construção de uma agenda estratégica como forma de
condução dos processos já instituídos e que continuam
sendo importantes para a qualificação das práticas de
monitoramento e avaliação da gestão no âmbito do
SUS. Desta feita, avalie em verdadeiro e falso:
I. Uma das primeiras convicções explicitadas na
condução da gestão é que se deve esperar pelas
condições ideais para a superação de problemas
estruturais.
II. Outro aspecto relevante guarda relação com a
identificação das inúmeras iniciativas que vêm sendo
desenvolvidas, tanto no campo acadêmico como no
âmbito da gestão, no que concerne a práticas
avaliativas, fornecendo pistas capazes de aproximar e
de aprimorar estes processos, potencializando-os e
consequentemente influindo no aperfeiçoamento da
gestão do SUS.
III. Para a gestão, um dos principais efeitos que
desmotivam e desencorajam a produção e
implementação de novas formas de pensar a Saúde
Pública é a descontinuidade das ações e projetos em
decorrência da mudança de chefias e figuras de
liderança.
É correto afirmar:

a) ( ) Somente a III é falsa.
b) ( ) Apenas a III é verdadeira.
c) ( ) II e III são verdadeiras.
d) ( ) Todas são verdadeiras.
e) ( ) Todas são falsas.

Q.7 (0.25) - A importância das questões políticas,
éticas e epistemológicas envolvendo Avaliação e
Planejamento é relevante, mas vem sendo abordada de
maneira circunscrita ao interior de cada uma delas,
tanto no Planejamento quanto na Avaliação,
carecendo de análises que considerem justamente as
interações entre ambas (FURTADO et al, 2018).
Segundo Furtado et al. (2018) em “Planejamento e
Avaliação em Saúde: entre antagonismo e
colaboração”, assinale a alternativa correta a respeito
do Planejamento e Avaliação em Saúde:
a) ( ) As modalidades de planejamento
hegemônicas em cada época refletem as necessidades
e valores de uso funcionais ao tipo de Estado
estabelecido. Atualmente não há tentativas de reforma
articulada à terceirização por um sistema de avaliação
acoplado a benefícios e punições segundo o

desempenho de cada organização ou de cada 
trabalhador. 
b) ( ) Avaliação não pode anteceder e ser
simultânea ao Planejamento, apesar de ambas
orientarem a gestão e a reflexão sobre as iniciativas
cuja importância, no caso da saúde, está no compro- 
misso em reduzir o sofrimento e atender às diversas
formas de demandas e necessidades das populações.
c) ( ) Observa-se que a reforma do modo de
operar as políticas sociais com administração segundo
a lógica de mercado por meio de privatização ou da
terceirização da gestão, é uma importante estratégia de
planejamento focada nas necessidades sociais e na
busca de efetividade e eficiência.
d) ( ) A avaliação deve se fundamentar na gestão
autocrática (poder ilimitado), conhecida como gestão
com base em resultados ou gerencialismo. Nessa
concepção, existe apoio institucional para os piores
avaliados ou menos aptos, ajuda financeira e técnica.
Essa modalidade de gestão é considerada como
método ideal pela lógica pública.
e) ( ) A Avaliação pode-se constituir como
dispositivo a contribuir na renovação de serviços e
pro- gramas, convergindo com outras iniciativas, das
quais destacamos o Planejamento, além da educação
permanente, da análise das questões institucionais e do
desenvolvimento de coletivos com maior grau de
autonomia e horizontalidade.

Q.8 (0.25) - Conhecida como uma das Leis
Orgânicas do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 regula, em todo o
território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas de direito Público ou privado. Considerando
os saberes adquiridos com a leitura da mesma, avalie
os itens abaixo e atribua com V para (Verdadeiro) e F
para (Falso).

I. (   ) As ações e serviços de saúde executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) são organizados de
forma centralizada e hierarquizada em níveis de
complexidade decrescente.
II. (   ) As instituições privadas poderão participar de
forma concorrente no Sistema Único de Saúde.
III. (   ) É impossível a destinação de recursos
públicos para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.
IV. (   ) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
a) ( ) F, V, V e V.
b) ( ) F, F, V e V.
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c) ( ) F, F, F e V.
d) ( ) V, V, V e F.
e) ( ) V, V, F e F.

Q.9 (0.25) - A obra de PAIM (2018) intitulada
“Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos” aponta
alguns obstáculos e ameaças ao SUS. Considerado a
opinião do autor sobre o que são obstáculos e ameaças
ao SUS avalie os itens em verdadeiro e falso:

I. O SUS sofre resistências de profissionais de saúde,
cujos interesses não foram contemplados pelas
políticas de gestão do trabalho e educação em saúde e
configuram resistência ao sistema no qual fazem parte.
II. O SUS enfrenta fortes críticas e depreciação por
parte de atores interessados econômica e
financeiramente como as operadoras de planos de
saúde, a indústria farmacêutica e de equipamentos
médico-hospitalares.
III. O predomínio da doutrina do neoliberalismo
justamente no período de implantação do SUS, com as
limitações do Welfare State nos países europeus e a
crise econômica de 2008, representam um sério
obstáculo para o desenvolvimento de sistemas
universais de saúde.
É correto afirmar:

a) ( ) I, II e III são verdadeiras.
b) ( ) Apenas I é verdadeira.
c) ( ) III apenas é verdadeira.
d) ( ) Apenas a II é falsa.
e) ( ) II e III são falsas.

Q.10 (0.25) - A Lei n. 8.080/1990 estabelece que o 
processo de planejamento e orçamento do SUS será 
ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus 
órgãos deliberativos, compatibilizando-se as 
necessidades da política de saúde com a 
disponibilidade de recursos em planos de saúde dos 
municípios, dos estados, do Distrito Federal e da 
União. Acerca dos instrumentos de planejamento no 
SUS, estabeleça a correlação adequada proposta no 
material do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde: “A Gestão do SUS”.
A - Plano de Saúde.
B - Programação Anual de Saúde (PAS)
C - Relatório de Gestão
D - Planejamento regional integrado

(  ) é o instrumento que tem por objetivo anualizar as 
metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos 
recursos orçamentários a serem executados. A sua 
primeira etapa tem com a finalidade de orientar a lei 
de diretrizes orçamentárias e deve expressar 

especialmente a análise das diretrizes do Plano de 
Saúde e suas respectivas ações aplicáveis ao ano 
subsequente ao do exercício, indicando as diretrizes e 
as prioridades definidas. 
(  ) instrumento central de planejamento para definição 
e implementação de todas as iniciativas no âmbito da 
saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período 
de quatro anos, explicita os compromissos do governo 
para o setor saúde e reflete, a partir da análise 
situacional, as necessidades de saúde da população e 
as peculiaridades próprias de cada esfera. 
(  ) é coordenado pela gestão estadual e envolve os três 
Entes federados. Este planejamento expressa as 
responsabilidades dos gestores com a saúde da 
população do território quanto à integração da 
organização sistêmica do SUS, evidenciando o 
conjunto de diretrizes, objetivos, metas e ações e 
serviços para a garantia do acesso e a integralidade da 
atenção, com base nas necessidades de saúde 
expressas nos planos municipais de saúde. 
(  ) é o instrumento de gestão com elaboração anual 
que permite ao gestor apresentar os resultados 
alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais 
redirecionamentos que se fizerem necessários no 
Plano de Saúde. Este instrumento deve ser enviado ao 
respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março 
do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao 
Conselho emitir parecer conclusivo. 
A sequência correta de cada definição é: 
a) ( ) B, C, D, A.
b) ( ) D, A, B, C.
c) ( ) B, A, D, C.
d) ( ) B, D, C, A.
e) ( ) A, B, C, D.

Q.11 (0.25) - O artigo “SUS 30 anos: o início, a
caminhada e o rumo” discorre sobre alguns pontos de
avanço no SUS e de desafios ainda não superados.
Leia as afirmações abaixo e correlacione se ela é
(I) ou (II).
( I ) Avanços ( II ) Desafios

(  ) Os SUS diariamente atende as necessidades e 
direitos da população a qual vem constituindo um 
patamar inabdicável de realizações, conhecimentos e 
práticas em saúde. 
( ) Anualmente, bilhões de ações ambulatoriais básicas 
e especializadas; muitas centenas de milhões de 
exames diagnósticos laboratoriais e de imagem; mais 
de 10 milhões de hospitalizações produzem inclusão 
social. 
( ) Desde os anos de 1990, o subfinanciamento global 
do SUS limitou a expansão e a qualidade da 
capacidade instalada, o que seria fundamental para o 
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investimento na estrutura física da rede pública 
visando à universalização. 
( ) Os Conselhos de Saúde vêm sendo minimizados 
pelo poder de Estado nas deliberações que afetam o 
SUS. 
 
Marque a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 
a) ( ) II, II, I e I. 
b) ( ) Todos os itens são II. 
c) ( ) I, II, I e II. 
d) ( ) I, I, II e II. 
e) ( ) Todos os itens são I. 
 
Q.12 (0.25) - A Lei do SUS é regulamentada pelo 
DECRETO N° 7.508/11 que dispõe sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, seu 
planejamento, como prestar assistência à saúde e ter 
articulação interfederativa além de trazer importantes 
conceitos para a gestão e o gerenciamento do SUS. 
Desta feita, avalie as afirmativas abaixo conferindo 
valores de V (Verdadeiro) e F (Falso): 
 
I - Regiões de Saúde são espaços geográficos 
contínuos constituídos por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitados a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes 
de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados. 
II - São portas de entrada às ações e aos serviços 
de saúde do SUS no contexto das Redes de Atenção à 
Saúde: a atenção primária, a atenção de urgência e 
emergência; a atenção psicossocial não existindo a 
possibilidade de criar portas especiais de acesso. 
III - Ter a assistência em saúde organizada em 
Rede significa dizer que os serviços serão articulados 
em níveis de complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a horizontalidade da assistência 
à saúde. 
IV - Configura a carta mínima de serviços para 
instituir uma Região de Saúde a atenção primária, à 
urgência e emergência, a atenção psicossocial, a 
atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a 
vigilância em saúde. 
Marque a resposta com a sequência correta: 
 
a) ( ) F, F, F, F 
b) ( ) V, V, V, V 
c) ( ) V, V, F, F 
d) ( ) F, V, F, V 
e) ( ) V, F, F, V 
 
Q.13 (0.25) - Em CAMPOS (2015) “Paradoxos na 
construção do SUS”, o conceito de paradoxo foi 

utilizado para indicar situações em que fatores 
econômicos e políticos tendem a produzir efeitos 
diferentes e, algumas vezes, até mesmo antagônicos. 
Em consideração aos saberes adquiridos com a leitura 
da obra, identifique os itens corretos: 
I. Um dos paradoxos apresentados se configura 
no desprestígio das políticas públicas em contraste 
com a essência do SUS e o direito universal à saúde. 
II. O SUS reage aos atores que constituem a 
sociedade brasileira, mas a forma de governo pouco 
impacta o avanço democrático e de políticas públicas 
para a saúde. 
III. A estabilidade do SUS depende da 
constituição de uma sociedade que busque sempre 
lidar, de modo democrático, com a contradição entre 
direitos e interesses individuais e a constituição de 
modos de governar voltados para o coletivo. 
a) ( ) I e III são verdadeiras. 
b) ( ) Todas as anteriores são verdadeiras. 
c) ( ) I, II e III são verdadeiras. 
d) ( ) Apenas a II é verdadeira. 
e) ( ) III é falsa. 
 
Q.14 (0.25) - De acordo com a Lei n° 8080/90 e o 
Decreto n° 7508/11 diferentes instâncias de pactuação 
são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 
operacionais do SUS. Isto posto, em relação às 
comissões intergestoras, assinale a alternativa correta: 
a) (  ) As Comissões Intergestores são 
reconhecidas como entidades representativas dos 
entes estaduais e municipais para tratar de matérias 
referentes à saúde e declarados de utilidade pública e 
de relevante função social, na forma do regulamento. 
b) ( ) As Comissões Intergestores são instâncias 
de pactuação consensual entre os entes federativos 
para definição das regras da gestão compartilhada do 
SUS. De modo geral, elas são responsáveis em pactuar 
a organização e o funcionamento das ações e serviços 
de saúde integrados em redes de atenção à saúde. 
c) ( ) As Comissões Intergestores estabelecerão 
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. 
d) ( ) Cabe à Comissão Intergestores Bipartite a 
pactuação das diretrizes nacionais, o financiamento e 
as questões operacionais das Regiões de Saúde 
situadas em fronteiras com outros países. 
e) ( ) Cabe à Comissão Intergestores Regional 
fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
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integração das ações e serviços de saúde entre os entes 
federados. 
 
Q.15 (0.25) - O desenvolvimento dos pensamentos 
em Planejamento e Avaliação no interior da Saúde 
Coletiva apresenta particularidades, sendo que a 
entrada e significativa expansão de práticas 
avaliativas, na última década, e suas implicações para 
o Planejamento precisam ser analisadas. A respeito da 
análise feita por Furtado et al. (2015) avalie as 
afirmações abaixo sobre o compromisso da articulação 
e potencialização do que o Planejamento e a Avaliação 
podem oferecer a gestão de políticas públicas para a 
Saúde: 
I - Expandir o modo gerencialista do sistema, 
no contexto de reformas da gestão pública baseadas 
quase que exclusivamente no desempenho com o 
papel de controle e dominação social no mundo onde 
predomina a noção de eficiência. 
II - Propiciar análise dos diversos níveis 
institucionais; instaurar novas aprendizagens e 
revisões das intervenções abordadas; melhorar a 
comunicação entre os integrantes das equipes, 
gestores e demais agentes; aumentar a capacidade de 
produção de saúde pelos coletivos envolvidos; 
qualificar a oferta aos usuários, dentre outras. 
III - Intermediar na área de política, planejamento 
e gestão, no interior da Saúde Coletiva, de preservar o 
compromisso com a análise, buscando preservar 
tenazmente sua capacidade de indagar o “para quê”, os 
sentidos e propósitos das iniciativas que constituem 
seu objeto. 
É correto o que se afirma em: 
 
a) ( ) I e II. 
b) ( ) I e III. 
c) ( ) III apenas. 
d) ( ) II e III. 
e) ( ) II apenas. 
 
Q.16 (0.25) - Das leis que regem o SUS, a Lei 
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, trata de 
assuntos como regulação, diretrizes, objetivos e 
atribuições. Correlacione os trechos abaixo a um 
campo de atuação do SUS como a área de execução e 
marque a alternativa correta: 
I) 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. 
II) É atribuição do SUS a assistência ao 
trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 
portador de doença profissional e do trabalho. 

III) 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. 
IV) Formulação e execução da política de sangue 
e seus derivados. 
 
A) Vigilância Sanitária; 
B) Vigilância Epidemiológica; 
C) Saúde do Trabalhador; 
D) Assistência Terapêutica Integral. 
 
a) ( ) I - C, II - D, III - A e IV - B 
b) ( ) I - D, II - A, III - B e IV - C 
c) ( ) I - B, II - E, III-D e IV - A 
d) ( ) I - A, II - C, III - B e IV - D 
e) ( ) I - D, II - B, III - A e IV - C 
 
Q.17 (0.25) - No Brasil, a saúde tem se mantido nos 
últimos anos como um dos problemas mais 
importantes a serem enfrentados no cotidiano pela 
população. O financiamento constitui como fator 
importante para o cumprimento dos preceitos 
constitucionais de acesso universal e atendimento inte- 
gral. Apesar da legislação construída ao longo dos 
anos, fatores de aplicação dos recursos financeiros 
para o SUS devem ser discutidos e aprimorados para 
dar suporte a um sistema público universal de 
qualidade. Observe as tabelas abaixo: 
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Considerando o panorama do financiamento brasileiro 
na saúde e as comparações internacionais sobre os 
recursos financeiros (Tabela 1 e 2), assinale a 
alternativa correta. 
 
a) ( ) Na Tabela 2, em relação aos gastos per 
capita em dólares médios, o Brasil gasta, apenas, 1.119 
dólares anuais per capita, valores muito superiores aos 
dos países desenvolvidos. Entretanto, o que chama 
mais atenção é o gasto público per capita. 
b) ( ) A União, menor arrecadadora de impostos 
e contribuições, fica com a menor parte da receita do 
país, também é responsável pela formulação e pela 
execução da política econômica, portanto, ela não 
pode, neste momento, aumentar os recursos para 
minimizar os graves problemas de acesso da 
população brasileira aos serviços de saúde. 
c) ( ) Considerando os dados apresentados pode-
se concluir que o Brasil tem gasto sanitário alto e 
apresenta gasto público em Saúde muito alto. Com 
esse volume e essa composição de gastos em Saúde é 
possível implantar um sistema público universal. Em 
consequência, é necessário reduzir o gasto público em 
Saúde. 
d) ( ) Na Tabela 1, pode-se observar que o Brasil 
tem uma composição de gasto em Saúde incompatível 
com o financiamento de um sistema público universal. 
Os gastos públicos representam 45,7% dos gastos 
totais em Saúde em 2011; esse valor é muito inferior 

aos dos países que têm sistemas públicos e também 
dos Estados Unidos da América, da Argentina, do 
Chile e do México. 
e) ( ) Na Tabela 2 pode-se verificar que, em 
termos internacionais, o Brasil não gasta tão pouco em 
Saúde. Em termos percentuais do PIB o Brasil está 
abaixo de países como Chile, México e Argentina, mas 
situa-se acima da Costa Rica e de países 
desenvolvidos, que, em média, despendem 10% do 
PIB com saúde. 
 
Q.18 (0.25) - Conforme regulamentado pela Lei nº 
8.142 de 28 de dezembro de 1990, a respeito da 
participação da comunidade no Sistema Único de 
Saúde (SUS) na área da saúde. Analise as afirmações 
abaixo: 
I - O Conselho de Saúde é um órgão colegiado 
de caráter provisório e consultivo composto por 
membros eleitos do Poder Legislativo, representação 
do Poder Judiciário, representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
II - O Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
III - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com poucos representantes dos segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de 
Saúde. 
As afirmativas CORRETAS são: 
 
a) ( ) II e III. 
b) ( ) Apenas resposta II. 
c) ( ) I e II. 
d) ( ) Todas estão incorretas 
e) ( ) I, II e III. 
 
Q.19 (0.25) - No texto “SUS: o que e como fazer?” 
o autor discorre a necessidade de reconstruir a 
institucionalidade do SUS objetivando aperfeiçoar o 
seu caráter público no âmbito das Regiões de Saúde, 
avalie as afirmações a seguir: 
I. É necessária a constituição de Regiões de 
Saúde com funções de gestão da rede e não somente 
de negociação e planejamento. É importante se 
aprovar modificações em relação às normas 
operacionais do SUS, criando uma autoridade 
sanitária em cada Região de Saúde, bem como uma 
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estrutura de administração com aporte de pessoal e 
recursos dos estados e dos municípios. 
II. Para fortalecer a função das Regiões em 
gestão é essencial o estabelecimento de Fundo 
Regional de Saúde, com orçamento próprio mediante 
repasses dos entes federados, em especial da União. 
III. A Região de Saúde deveria ser a responsável 
pela gestão da média e alta complexidade e da 
Vigilância em Saúde, com o objetivo de fortalecer a 
integração da atenção básica com a rede de urgência e 
o controle de epidemias em que é necessário ações 
coordenadas nos territórios. 
É correto o que se afirma em: 
 
a) ( ) II e III 
b) ( ) I e II 
c) ( ) I e III 
d) ( ) I, II e III. 
e) ( ) I 
 
Q.20 (0.25) - Considerando que a saúde é um dos 
principais setores na economia dos países e a sua 
gestão é complexa, é necessário garantir no processo 
de planejamento do SUS os recursos financeiros que 
irão manter o sistema funcionando. Sobre os 
pressupostos para o processo de planejamento no SUS 
apontados no material do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde: “A Gestão do SUS”, analise as 
assertivas: O planejamento no âmbito do SUS terá 
como base os seguintes pressupostos:  
I  - Planejamento como responsabilidade 
individual de cada um dos três entes federados, a ser 
desenvolvido de forma contínua, articulada, integrada 
e solidária entre as três esferas de governo. 
II - Isentar-se de respeitar os resultados das 
pactuações entre os gestores nas Comissões Interges- 
tores Regionais, Bipartite e Tripartite, porém 
contemplar o monitoramento e a avaliação e integrar a 
gestão do SUS. 
III - Ser ascendente e integrado, do nível local até 
o federal, orientado por problemas e necessidades de 
saúde para a construção de Diretrizes, Objetivos e 
Metas e conceber o planejamento a partir das 
necessidades de saúde da população. 
IV - Assegurar sigilo e a invisibilidade da gestão 
da saúde, mediante o incentivo à manifestação de 
insatisfação da comunidade, de modo a fragmentar o 
processo de planejamento e garantir a eficiência do 
sistema de saúde. 
Os itens corretos são: 
 
a) ( ) I e III. 
b) ( ) III apenas. 
c) ( ) II e III. 

d) ( ) III e IV. 
e) ( ) I e II. 
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