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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1.. Identifique sua prova APENAS com o número de inscrição, fornecido pela plataforma 

SIGALS, no ato da sua inscrição no processo seletivo. 

2.. Certifique-se de ter preenchido todas as folhas com o número da sua inscrição, pois 

esta é a sua única identificação. 

3.. Será desclassificado o candidato que identificar sua prova de modo distinto do 

indicado acima. 

4.. Não será permitida qualquer forma de consulta a materiais ou a outras pessoas durante 

a realização da prova. O candidato que desrespeitar essa condição estará automaticamente 

eliminado da seleção. 

5.. Utilize exclusivamente o espaço disponibilizado para a resposta a cada questão, pois 

nada escrito fora deste espaço será considerado na correção. 

6.. Este caderno é composto pelas provas objetiva e discursiva. 

6.1. PROVA OBJETIVA 

6.1.1. A prova é composta por 20 questões objetivas de conhecimentos gerais sobre o 

SUS e sobre gestão em saúde com valor de 0,50 pontos cada. 

6.1.2. Escolha a melhor alternativa para cada questão objetiva e preencha a célula 

equivalente à letra correspondente na tabela de respostas. 

6.2. PROVA DISCURSIVA 

6.2.1. A prova é composta por 01 questão discursiva de conhecimentos gerais sobre o 

SUS e gestão em saúde com valor de 10,00 pontos. 

7.. Ao terminar, chame o responsável pela aplicação da prova e entregue-lhe sua folha de 

respostas e este caderno de questões completo. Não será permitido ao candidato levar 

consigo qualquer parte deste caderno de questões. 

 

 

Boa sorte! 
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PROVA OBJETIVA 

 
Questão 01) De acordo com o texto “Políticas sociais e modelos de bem-estar social: 

fragilidades do caso brasileiro” é INCORRETO afirmar: 

a) A construção do modelo de bem-estar social brasileiro, seguiu o mesmo 

movimento dos países centrais, e ocorre exatamente no período de fortalecimento do 

‘consenso do welfare’ e prevalência do ‘consenso de Washington’; 

b) No Brasil, as políticas sociais estiveram fortemente dependentes de projetos de 

desenvolvimento econômico de diferentes regimes políticos, deixando a um plano 

secundário a adoção de estratégias para a melhoria efetiva das condições de vida e criação 

de padrões mínimos de igualdade social; 

c) A assistência social sempre esteve fortemente associada a mecanismos 

tradicionais de intermediação de interesses, como o clientelismo, e foi também importante 

elemento de legitimação de sucessivos regimes; 

d) Apesar da potência da estrutura institucional de política social construída durante 

o século passado, ela não conseguiu alterar a situação de exclusão de amplos setores 

sociais e nem tampouco a enorme concentração de renda que sempre caracterizou o País; 

e) A Constituição representou uma ruptura legal baseada em noções pouco sólidas 

na estrutura social brasileira, como cidadania, democracia e solidariedade social. 

 

Questão 02) Segundo Levcovitz, 2018, “reformas do setor saúde” dos anos 80/90, que 

traduziram as prescrições do Consenso de Washington, apresentaram um conjunto de 

conteúdos e problemas, exceto: 

a) A Redução do tamanho e das funções do Estado que apresentou como problema 

as Limitações da capacidade reitora da Autoridade Sanitária; 

b) A Criação de fundos específicos para usuários com capacidade contributiva, 

totalmente separados daqueles para os que não têm capacidade de pagamento que 

proporcionaram a perda de solidariedade do sistema, acentuando a segregação de grupos 

da população e as desigualdades no acesso e na utilização dos serviços; 

c) A centralização de responsabilidades sanitárias e fincais na união provocando 

assim a debilidade da função reitora e da governança do sistema; 

d) O “Pluralismo”, atribuindo ao setor privado maior relevância no asseguramento e 

na provisão de serviços que acarretaram na multiplicação de agentes de asseguramento e 

provisão em competição, acentuando a segmentação e a fragmentação dos sistemas; 

e) A Introdução de quase-mercados e critérios de eficiência na organização da 

prestação de serviços que provocaram a competição entre prestadores aprofunda a 

fragmentação da oferta; 

 

Questão 03) No que se refere a política de saúde e as relações intergovernamentais, 

Arretche, 2004, constroem diversas reflexões sobre o desenvolvimento institucional da 

política. Das afirmações abaixo, assinale a afirmação INCORRETA: 

a) Na distribuição intergovernamental de funções, a União está encarregada do 

financiamento e formulação da política nacional de saúde, bem como da coordenação das 

ações intergovernamentais; 
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b) A edição de portarias ministeriais tem sido o principal instrumento de 

coordenação das ações nacionais em saúde; 

c) A participação de Estados e municípios no processo de formulação da política de 

saúde, por sua vez, está institucionalizada por meio de conselhos com representação de 

Estados e municípios; 

d) Mesmo com toda a estrutura fiscal o governo federal dispõe de poucos recursos 

institucionais para orientar as escolhas dos governos locais, tendo pouca influência sua 

agenda de governo. 

e) Os conselhos com representação de estados e municípios funcionam como um 

mecanismo de contrapeso à concentração de autoridade conferida ao Executivo federal; 

 

Questão 04) De acordo com o apresentado por DAL POZ, 2013, é incorreto afirmar:  

a) O setor Saúde é constituído por atividades eminentemente intensivas em mão de 

obra, a despeito mesmo do intenso dinamismo com que novas tecnologias são 

crescentemente incorporadas às práticas do setor, com a reorganização do mercado de 

trabalho abrindo espaço para as inovações da robótica e Inteligência Artificial.  

b) A mudança dos padrões de saúde, movimentos de população, fluxos financeiros, 

avanços tecnológicos e de telecomunicações e a difusão do conhecimento em saúde e as 

inovações dos sistemas de saúde, no Brasil e também globalmente, requerem uma força 

de trabalho em saúde mais afinada com as necessidades de saúde a e compatíveis com a 

organização de serviços de saúde ao longo do tempo; 

c) Há necessidade de inovação dos arranjos e instituições do regime jurídico de 

propriedade da produção desses bens e serviços — regimes que preencham a lacuna nas 

formas da propriedade estatal (da comunidade política), a exemplo das Fundações 

Estatais de Direito Privado, e, complementares a estas e à propriedade privada (dos 

indivíduos e dos mercados); 

d) A alta repercussão social dos serviços prestados pelo setor, juntamente com seu 

peculiar dinamismo no que diz respeito à incorporação científico-tecnológica ao processo 

de trabalho (conforme comentado), insere o setor de serviços de saúde numa zona de 

fronteiras amplas e pouco demarcadas “entre os sistemas de bem-estar social e os sistemas 

de inovação”; 

e) Os trabalhadores em saúde compõem um conjunto grande e diverso de 

profissionais e técnicos influenciados por diferentes sistemas de formulação de políticas 

com autonomia, direcionalidade e centralizações próprias, não reguladas estritamente 

pelas políticas setoriais, pouco sensíveis, conforme dissemos, à regulação de mercado, às 

leis da oferta e da procura e dos preços. 

 

Questão 05) De acordo com o texto “POLÍTICA DE SAÚDE: UMA POLÍTICA 

SOCIAL” é INCORRETO afirmar: 

a) O esquema financeiro do modelo do seguro social revela uma associação entre 

política social e inserção no mercado de trabalho, já que recebe contribuições obrigatórias 

de empregadores e empregados, como porcentagem da folha salarial, às quais vem se 

juntar a contribuição estatal; 
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b) A modalidade de seguridade social designa um conjunto de políticas públicas que, 

inspiradas em um princípio de justiça social, garantem a todos os cidadãos o direito a um 

mínimo vital, socialmente estabelecido; 

c) O modelo de proteção social cujo eixo central reside na assistência social teve 

lugar em contextos socioeconômicos que enfatizaram o mercado com sua capacidade de 

ser auto-regulável, sendo o Estado o principal ator na regulação juntamente com o 

mercado; 

d) O caráter igualitário do modelo de seguridade social está baseado na garantia de 

um padrão mínimo de benefícios, de forma universalizada, independentemente da 

existência de contribuições anteriores; 

e) A ênfase no mercado, do Modelo Assistência Social, reserva à ação pública um 

lugar mínimo e complementar a este mecanismo básico, assumindo em conseqüência um 

caráter compensatório e discriminatório sobre aqueles grupos sociais que recebem 

proteção social porque demonstraram sua incapacidade para manter-se adequadamente 

no mercado. 

 

Questão 06) Cunha, 2019, em seu artigo “Estado burocrático e a formação em gestão em 

saúde em perspectiva histórica: semelhanças e diferenças entre Brasil e Espanha” 

Apresenta um conjunto de reflexões sobre a gestão em saúde no Brasil. Dentre elas é 

INCORRETO afirmar: 

a) Apesar de existirem programas de formação, a gestão em saúde no Brasil 

permanece como uma ocupação em vias de se tornar profissão; 

b) As diferentes iniciativas formativas de gestores, sejam governamentais ou 

propostas pelo segmento privado de ensino, abordam com aprofundamento sobre a sua 

trajetória e institucionalidade, mas carecem de uma base conceitual sólida; 

c) Compreender a formação em gestão em saúde significa considerar fatores 

relacionados aos diferentes aspectos da sociedade, entre eles aquele que vem se 

constituindo como um traço distintivo das sociedades modernas: seu caráter burocrático; 

d) No que se refere à gestão em saúde, Campos (2017) prevê um conjunto de 

caminhos que deveria ser pensado para a sua unificação e integração, voltado ao 

funcionamento e consolidação do SUS e à superação da lógica patrimonialista e 

clientelista; 

e) Carneiro (2016) considera que a CF88 representou uma atualização da perspectiva 

weberiana sobre a construção de uma burocracia profissionalizada ao incorporar um 

capítulo voltado à temática da administração pública. 

 

Questão 07) De acordo com o artigo “Apontamentos sobre os desafios (ainda) atuais da 

atenção básica à saúde” é INCORRETO afirmar: 

a) Qualquer análise sobre a atenção básica à saúde no Brasil precisa ter em conta que 

não é possível falar de uma atenção básica no nosso país, dada a sua extensão territorial 

e a heterogeneidade econômica, social e cultural, mas sim de múltiplas e diferenciadas 

redes básicas coabitando no SUS; 

b) No projeto de política de saúde brasileiro, que nasceu no campo da esquerda 

democrática, e não se separou da luta pela redemocratização do país no período da 

ditadura militar, a construção de uma atenção básica à saúde resolutiva, cobrindo todo o 
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território nacional, na qual fosse possível questionar e superar o modelo médico 

hegemônico, foi sendo assumida como uma espécie de estratégia central, em boa medida 

inspirado nas experiências dos países que desenvolveram o welfare state no pós II Guerra 

Mundial, e daqueles que compuseram um dia o bloco do chamado socialismo real; 

c) Uma característica marcante na construção do projeto da atenção básica à saúde 

nos últimos anos foi a sua complexidade crescente, das generosas e audaciosas diretrizes 

contidas na PNAB e na Política Nacional de Humanização do SUS (PNH – 

HumanizaSUS); 

d) O Ministério da Saúde, por intermédio de seus técnicos, embora num plano 

discursivo reconheça a diversidade, opera, de fato, com a lógica homogeneizadora, 

fazendo uso, antes de mais nada, de regras de financiamento com forte poder indutor, ou 

pretensão de induzir as práticas locais de saúde do Oiapoque ao Chuí; 

e) O PMAQ-AB, que poderia ser considerado um simples instrumento de avaliação 

da PNAB, acaba por padecer da mesma excessiva complexidade da política que pretende 

avaliar, o que resulta, entre outras coisas, na sua difícil operacionalização e 

sustentabilidade. 

 

Questão 08) De acordo com o artigo de Cunha, 2019, no que se refere aos antecedentes 

históricos da formação de gestores da saúde é INCORRETO afirmar:  

a) A formação em administração hospitalar foi estruturada posteriormente como 

consequência da centralidade crescente dos hospitais na assistência à saúde;  

b) As iniciativas formativas surgiram vinculadas aos órgãos de saúde pública nos 

dois países; 

c) No Brasil, os cursos surgiram com a criação de escolas de saúde pública, sendo a 

primeira delas a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP); 

d) A terceira semelhança é relativa à criação de cursos em escolas de administração 

em saúde; 

e) No Brasil, essa oferta teve início na segunda metade dos anos 1970, com destaque 

para dois cursos: o Programa de Coordenação e Apoio à Educação em Administração de 

Atenção à Saúde na América Latina e Caribe, de 1979, desenvolvido pela Organização 

Pan-Americana da Saúde com o apoio da Fundação Rockefeller; e os Programas de 

Administração de Saúde. 

 

Questão 09) De acordo com o artigo “Sistema universal de saúde e cobertura universal: 

desvendando pressupostos e estratégias” é INCORRETO afirmar: 

a) Na América Latina, dois países – Brasil e Argentina – implantaram reformas na 

saúde condizentes com a proposta de cobertura universal, em momentos diferentes e sob 

formas distintas; 

b) O SUS é um sistema baseado em uma concepção abrangente de universalidade, 

que já prevê cobertura e atenção integral à saúde para toda a população; 

c) Recentemente observa-se uma progressiva perda da capacidade gerencial do 

Estado decorrente de contratos com organizações privadas para realizar gestão e prestação 

de serviços em unidades públicas de saúde; 

d) O SUS rompeu com o modelo anterior ao estabelecer novas bases institucionais, 

gerenciais e assistenciais; 
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e) A expansão de serviços de APS no país, incluindo áreas remotas e desfavorecidas, 

ampliou o acesso à atenção coletiva e individual, produzindo impactos positivos na saúde 

da população. 

 

Questão 10) Levcovitz, 2018, apresenta que são raras as decisões políticas efetivas de 

construir sistemas universais de saúde na sub-região, apresentando um conjunto de 

exemplos que sustentam sua afirmação. De acordo com o texto é incorreto afirmar:  

a) O sistema de saúde estatal de Cuba, implantado após a Revolução de 1959, foi 

pioneiro na América Latina; 

b) Os Sistemas de saúde implantados em Cuba e na Nicarágua tiveram inspiração no 

formato Semashko da União Soviética;  

c) A Costa Rica expandiu a inclusão subsidiada pelo Estado da população no seguro 

social, de inspiração no Welfare State europeu ocidental, até a cobertura universal no 

início dos anos 2000.  

d) O Sistema Único de Saúde estabelecido pela Constituição federal brasileira de 

1988 foi fortemente inspirado no Welfare State canadense sobre forte influência de 

Otawa; 

e) O Uruguai, entre 2007 e 2016, incorporou a quase totalidade da população ao 

Sistema Nacional Integrado de Saúde/Fundo Nacional de Saúde, que combina 

características contributivas de seguro social com aportes dos ingressos tributários do 

país. 

 

Questão 11) Tomando como base o texto “Princípios organizativos e instâncias de gestão 

do SUS”, é INCORRETO afirmar: 

a) A atuação política do gestor do SUS se expressa em seu relacionamento constante 

com diversos grupos e atores sociais, nos diferentes espaços estritamente formais de 

negociação e decisão existentes, resguardando-se ao princípio da legalidade; 

b) Mais do que um administrador, o gestor do SUS é a “autoridade sanitária” em 

cada esfera de governo, cuja ação política e técnica deve estar pautada pelos princípios 

da reforma sanitária brasileira; 

c) O reconhecimento de duas dimensões indissociáveis da atuação dos gestores da 

saúde – a política e a técnica – pode ajudar a compreender a complexidade e os dilemas 

no exercício dessa função pública de autoridade sanitária; 

d) A interação projeto de governo-política de Estado setorial tem de ser considerada 

na reflexão sobre a atuação dos gestores do SUS, visto que muitas vezes pode expressar 

tensões que influenciam a possibilidade de continuidade e consolidação das políticas 

públicas de saúde; 

e) A atuação técnica do gestor do SUS, permanentemente permeada por variáveis 

políticas, se consubstancia por meio do exercício das funções e atribuições na saúde, cujo 

desempenho depende de conhecimentos, habilidades e experiências no campo da gestão 

pública e da gestão em saúde. 

 

Questão 12) De acordo com o artigo “Sistema universal de saúde e cobertura universal: 

desvendando pressupostos e estratégias” é INCORRETO afirmar: 
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a) Cobertura universal de saúde (UHC) é um termo ambíguo que tem levado a 

diferentes interpretações e abordagens por parte das autoridades sanitárias nacionais, 

organizações governamentais e não governamentais, especialmente nos países em 

desenvolvimento.  

b) A questão do financiamento é central na proposta de UHC, que incentiva o 

aumento da participação pública no financiamento setorial e a Redução do mercado 

privado em saúde; 

c) A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) realizou consulta aos Estados 

Membros e aprovou resolução em 2014 que ampliou a concepção, ao incorporar a 

garantia de acesso a serviços de saúde e mencionar o direito à saúde15, passando a 

difundir “Saúde universal” para designar a estratégia a ser implementada na Região; 

d) A proposta de UHC tem três componentes centrais: foco no financiamento por 

combinação de fundos (pooling), afiliação por modalidade de asseguramento, e definição 

de cesta limitada de serviços; 

e) No âmbito internacional, a concepção de cobertura universal foi moldada no 

período 2004-2010, por meio de relações entre a OMS, a Fundação Rockefeller e o BM, 

congregando um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como redução da 

intervenção estatal, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

Questão 13) De acordo com o texto “Princípios organizativos e instâncias de gestão do 

SUS”, é INCORRETO afirmar: 

a) A adoção de um sistema político federativo e as especificidades de cada federação 

têm implicações importantes para as políticas públicas, incluindo as de saúde; 

b) O processo de descentralização em saúde predominante no Brasil, desde a 

constituição de 1988, é do tipo político-administrativo, envolvendo não apenas a 

transferência de serviços, mas também a transferência de poder, responsabilidades e 

recursos, antes concentrados no nível federal, para estados e, principalmente, para os 

municípios; 

c) As funções gestoras na saúde podem ser definidas como um conjunto articulado 

de saberes e práticas de gestão necessários para a implementação de políticas na área da 

saúde, que devem ser exercidas de forma coerente com os princípios do sistema público 

de saúde e da gestão pública; 

d) O processo de implantação do SUS, particularmente a descentralização político-

administrativa, reconfigura as funções dos gestores das três esferas no sistema de saúde, 

que se reproduzem em todos os campos de atenção à saúde; 

e) O modelo institucional proposto para o SUS é ousado no que concerne à tentativa 

de concretizar um arranjo federativo na área da saúde e fortalecer o controle social sobre 

as políticas nas três esferas de governo, de forma coerente com os princípios e diretrizes 

do sistema. 

 

Questão 14) De acordo com os conceitos apresentados no texto “POLÍTICA DE 

SAÚDE: UMA POLÍTICA SOCIAL” é INCORRETO afirmar: 

a) A política social, como ação de proteção social, compreende relações, processos, 

atividades e instrumentos que visam a desenvolver as responsabilidades públicas (estatais 

ou não) na promoção da seguridade social e do bem-estar; 
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b) Tradicionalmente, as políticas sociais abrangem as áreas da saúde, previdência e 

assistência social, que são os campos clássicos do bem-estar social, diferenciando-se de 

outros campos como a educação e habitação; 

c) A construção da política de saúde como política social envolve diversos aspectos 

políticos, sociais, econômicos, institucionais, estratégicos, ideológicos, teóricos, técnicos, 

culturais, dentre outros, tornando-se muito difícil isolar a participação de cada um deles 

em um momento definido; 

d) O conceito mais difundido de política de saúde, e internacionalmente adotado, 

enfatiza seu caráter de estratégia oficial organizada em ações setoriais a serem 

desempenhadas de acordo com normas legalmente construídas, tendo por objetivo maior 

a qualidade de vida da população; 

e) O conhecimento das realidades setoriais concretas, e não apenas o projeto de uma 

situação ideal, é um aspecto essencial para compreender como as políticas de saúde 

interagem com a realidade, que efeitos causam e como essas realidades afetam a 

elaboração da política. 

 

Questão 15) De acordo com o apresentado por DAL POZ, 2013, ao abordar a questão do 

mercado de trabalho em saúde e desenvolvimento social, é incorreto afirmar: 

a) O setor saúde apresentou um pequeno crescimento na produção de postos de 

trabalho nas duas últimas décadas, mas permaneceu ocupando lugar de destaque no 

mercado de trabalho brasileiro, continuando a ser trabalho-intensivo; 

b) O macro setor saúde somava em torno de 5.456.010 pessoas, sendo que 2.763.506 

de profissionais de saúde e 2.692.504 de outros trabalhadores de saúde; 

c) Os dados apresentados tratando a razão de profissionais de saúde com outros 

trabalhadores de saúde, referente Saúde Humana, apresentam uma forte 

profissionalização do setor; 

d) O setor saúde apresenta grande importância do para o mercado formal brasileiro; 

e) O salário por hora de trabalho das ocupações de nível superior variou entre R$ 

36,61, observado entre médicos, e R$ 13,87, entre nutricionistas; 

 

Questão 16) Sobre as “Contradições e permanências do estado de bem-estar no Brasil” 

abordadas no texto “Políticas sociais e modelos de bem-estar social: fragilidades do caso 

brasileiro” é INCORRETO afirmar: 

a) O Benefício de Prestação Continuada (BPC), importante benefício para idosos e 

pessoas com deficiência, com alto impacto positivo na vida desses segmentos, sofreu 

constrangimentos tanto pela baixíssima faixa de renda de elegibilidade (renda per capita 

familiar de até 1/4 do salário mínimo) como pelas normatizações excludentes de avaliação 

médica para as pessoas com deficiência; 

b) As instâncias de pactuação como mecanismos inovadores de negociação nas 

políticas sociais têm sido capazes de enfrentar os conflitos federativos e o modelo de 

competição partidária nos estados e municípios; 

c) Precariedade do emprego, baixo nível educacional, insegurança em relação ao 

acesso a benefícios quando em situação de risco e insuficiência dos serviços universais 

mostram a fragilidade do processo de desmercantilização do nosso estado de bem-estar; 
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d) A construção do Suas tem caminhado pari passu à preferência pelos benefícios de 

transferência de renda, que, em 2011, representaram 86% da despesa federal na 

assistência social, restando pouco para a manutenção do sistema e sua rede sócio 

assistencial; 

e) A prioridade à institucionalização por meio de políticas públicas foi extremamente 

positiva do ponto de vista legal e da construção dos sistemas nacionais, mas não atingiu, 

da mesma forma, as esferas subnacionais. 

 

Questão 17) De acordo com o artigo “Apontamentos sobre os desafios (ainda) atuais da 

atenção básica à saúde” é INCORRETO afirmar: 

a) A partir da firme adoção da saúde da família pelo Ministério da Saúde, criada 

como Programa, em 1994, por meio de convênios estabelecidos pela Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA) com pequenos municípios das regiões Nordeste e Sudeste; 

b) A cobertura por equipes de saúde da família saltou em dez anos, no período 

compreendido entre dezembro de 2007 e dezembro de 2016, de 46,2% da população para 

63,7%; 

c) Para além do discurso hegemônico sobre a proposta da atenção básica no sistema 

público, mais e mais operadoras de planos de saúde adotam explicitamente seus 

princípios e na experimentação de novos modelos assistenciais que resultem 

economicamente mais viáveis; 

d) Estudos mostram, por exemplo, que quanto mais elevada a faixa de cobertura de 

saúde da família do grupo de municípios, maior é a queda na taxa de mortalidade infantil 

pós-neonatal, associada à diminuição do número de mortes por doença diarreica e por 

infecções do aparelho respiratório; 

e) Comparação das taxas de cobertura de atenção básica e de internação hospitalar 

em grandes cidades brasileiras feita com dados do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) mostrando uma relação diretamente proporcional entre elas, isto é, quanto 

maior a cobertura pela ESF, maior o número de internações por causas sensíveis à atenção 

básica à saúde, são outros dados que indicam os impactos positivos da ESF na saúde da 

população. 

 

Questão 18) De acordo com o artigo “Trinta anos de Sistema Único de Saúde (SUS): 

uma transição necessária, mas insuficiente” é INCORRETO afirmar: 

a) A avaliação favorável ao SUS ao longo do tempo também foi incorporada por 

instituições especializadas que articulam interesses econômicos internacionais, como o 

Banco Mundial, e entidades de representação de empresas de saúde no Brasil; 

b) A atenção básica (saúde da família), financiada com recursos públicos, cresceu 

exponencialmente (o número de pessoas cadastradas em 2015, cerca de 116.600, é cinco 

vezes maior do que em 1998); 

c) Segundo a PNS, 71,2% da população obtiveram atendimento para consulta médica 

em 2013, na rede SUS, e 23% das consultas foram pagas por empresas de planos privados; 

d) Em 2015, o setor Filantrópico realizou a maior parte das internações e recebeu, 

em termos de repasses governamentais, apenas 37% dos recursos. 
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e) Com base nos dados da produção do SUS, o número total de procedimentos 

realizados passou de aproximadamente oito para 17 por habitante, e o setor público 

cresceu (realizou 80% das atividades em 1995 e 88% em 2015). 

 

Questão 19) De acordo com o artigo “Apontamentos sobre os desafios (ainda) atuais da 

atenção básica à saúde” é INCORRETO afirmar: 

a) Estudos, em diferentes países, apontaram para uma relação direta entre o aumento 

do tabagismo e do consumo abusivo de álcool com crises e recessões econômicas; 

b) Países como Espanha e Portugal, que perseguiram políticas de austeridade, 

enfrentaram problemas como crescimento das despesas privadas (out-of-pocket) da 

população, enquanto a Islândia, cuja política de austeridade foi rechaçada por voto 

popular, ampliou o seu investimento em saúde, produzindo resultado diverso;  

c) Estudos de mortalidade relacionados com a recessão econômica evidenciaram não 

haver relação direta com a mortalidade e fatores de risco da população em geral, com 

algumas exceções; 

d) Nos EUA, observou-se o adiamento da busca de cuidado médico e a redução do 

engajamento em práticas preventivas por parte dos trabalhadores segurados como forma 

de proteger-se contra eventuais demissões dos indivíduos menos saudáveis; 

e) A perda de emprego, dívidas, moradia e problemas financeiros são situações de 

estresse que se agravam ainda mais quando associadas às medidas governamentais de 

redução dos orçamentos e gastos com saúde. 

 

Questão 20) Segundo Arretche, em seu artigo “FEDERALISMO E POLÍTICAS 

SOCIAIS NO BRASIL problemas de coordenação e autonomia” é INCORRETO 

afirmar: 

a) A federação brasileira adotou apenas, na Constituição Federal de 1988, o regime 

de separação de fontes tributárias, discriminando impostos de competência exclusiva dos 

Estados e da União; 

b) A arrecadação tributária é bastante concentrada: os cinco principais impostos são 

responsáveis por mais de 70% da arrecadação total, sendo quatro deles arrecadados pela 

União; 

c) A arrecadação de tributos é extremamente desigual no plano horizontal, isto é, 

entre os governos subnacionais; 

d) No plano horizontal, este sistema tributário redistribui receita dos Estados mais 

desenvolvidos para os menos desenvolvidos; 

e) As desigualdades tributárias limitam definitivamente a possibilidade de que se 

estabeleçam constitucionalmente competências exclusivas entre os níveis de governo 

para as ações sociais. 
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PROVA DISCURSIVA 

RASCUNHO 

A bibliografia apresentada propicia um conjunto de reflexões acerca do Sistema Único 

de Saúde, de sua gestão e da relação deste com aspectos mais gerais da economia e da 

política nacional e internacional. Neste sentido discorra, com base em seus 

conhecimentos e sustentado na bibliografia apresentada para a seleção, sobre: Desafios 

para o SUS na atualidade; Influência das atuais políticas econômicas e sociais na situação 

de saúde da população e o papel do gestor de Políticas Públicas para a Saúde neste 

contexto. 
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