emPresa BrasiLeira de serviÇos HosPitaLares
editaL no 01, de 17 de oUtUBro de 2012
ConCUrso PÚBLiCo 1/2012 - eBserH/sede

Prova de Conhecimentos Básicos - Todos os Cargos

data e horário da prova: domingo, 20/01/2013, às 14h.
instrUÇÕes Gerais

•

Você receberá do ﬁscal:
• um caderno de questões das provas objetiva e discursiva, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com
5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta, e um tema para a prova discursiva;
• um cartão de respostas ótico personalizado;
• uma folha de texto deﬁnitivo da prova discursiva.
• Veriﬁque se a numeração das questões e a paginação do caderno de questões das provas objetiva e discursiva
estão corretas, bem como a codiﬁcação do cartão de respostas ótico e da folha de texto deﬁnitivo da prova discursiva.
• Quando autorizado pelo ﬁscal do IADES, no momento da identiﬁcação, escreva no espaço apropriado do cartão de
respostas, com a sua caligraﬁa usual, a seguinte frase:

a persistência é o caminho do êxito.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova objetiva e a prova discursiva, devendo controlar o tempo, pois
não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico da prova objetiva e o
preenchimento da folha de texto deﬁnitivo da prova discursiva.
• somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva, após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos
do início da prova.
• somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar o cartão de respostas ótico e a folha de
texto deﬁnitivo da prova discursiva e retirar-se da sala.
• Após o término da prova, entregue ao ﬁscal o cartão de resposta ótico, devidamente assinado, e a folha de texto
deﬁnitivo da prova discursiva.
• deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográﬁca de tinta preta ou azul, fabricada
de material transparente.
• não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. desligue e acondicione na embalagem
fornecida pelo ﬁscal do IADES máquina fotográﬁca; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos
digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
• não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas, se sua saída for acompanhada por ﬁscal do IADES.
• não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

instrUÇÕes Para a Prova oBJetiva e disCUrsiva

• Veriﬁque se os seus dados estão corretos no cartão de respostas ótico e na folha de texto deﬁnitivo da prova discursiva.
caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão
de respostas.
• leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas ótico a alternativa que mais adequadamente a
responde.
• O cartão de respostas ótico e a folha de texto deﬁnitivo da prova discursiva não podem ser dobrados, amassados,
rasurados, manchados ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo fortemente com caneta esferográﬁca
preta ou azul o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:
• Marque as respostas assim:
• somente serão lidas e corrigidas as folhas de texto deﬁnitivo das provas discursivas dos candidatos classiﬁcados, em
conformidade com o Edital normativo e que tenham preenchido o espaço da(s) resposta(s) com texto(s) manuscritos
usando caneta esferográﬁca preta ou azul.

Boa Prova!

realização:

ConHeCimentos BÁsiCos - QUestÕes 1 a 20
LÍnGUa PortUGUesa – QUestÕes 1 a 8

Texto 1, para responder às questões de 1 a 4.
Saúde

1

7

Me cansei de lero-lero
Dá licença, mas eu vou sair do sério
Quero mais saúde
Me cansei de escutar opiniões
De como ter um mundo melhor

10

Mas ninguém sai de cima, nesse chove-não-molha
Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim

4

16

Como vai? Tudo bem
Apesar, contudo, todavia, mas, porém
As águas vão rolar, não vou chorar
Se por acaso morrer do coração
É sinal que amei demais

19

Mas enquanto estou viva e cheia de graça
Talvez ainda faça um monte de gente feliz

13

(...)
(Rita Lee & Roberto de Carvalho. LP Saúde. Rita Lee. Som Livre
(SIGLA), 1981.

QUESTÃO 1 �����������������������
Relacionando o título com a mensagem do texto 1, é correto
inferir que ter “saúde”, para o eu poético, significa
(A) gozar, principalmente, do bem-estar físico sem ignorar
a necessidade de ser responsável pela vida do próximo.
(B) supervalorizar o equilíbrio da mente e tentar ser feliz
em harmonia com a natureza.
(C) priorizar o bem-estar pessoal seguindo as próprias
convicções para, assim, poder contribuir para o bemestar dos outros.
(D) viver em busca da satisfação pessoal e pensar apenas
na própria felicidade.
(E) saber ouvir opiniões de terceiros para viver bem.
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QUESTÃO 2 �����������������������
A respeito dos mecanismos coesivos responsáveis pelas
relações de sentido do texto, assinale a alternativa correta.
(A) “opiniões” (v. 6), “ninguém sai de cima” (v. 9) e “As
águas vão rolar” (v. 14) retomam o sentido do termo
“lero-lero” (v. 3).
(B) No verso 9, o conectivo “Mas” introduz uma
informação que explica a expectativa gerada pela
situação descrita ao longo da primeira estrofe.
(C) No verso “Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de
mim” (v. 10), o pronome relativo “que” é responsável
pela conexão entre as duas orações.
(D) O verso 13 é constituído apenas por conectivos
adversativos para sugerir tudo aquilo que poderia
impedir o bem-estar do eu poético.
(E) A redação As águas vão rolar, entretanto não vou
chorar (v. 14) preserva o sentido entre as orações
que compõem o verso 14 e mantém a relação de
coordenação entre elas.

QUESTÃO 3 �����������������������
A respeito da redação do verso “É sinal que amei demais”
(v. 16), assinale a alternativa correta considerando a norma
padrão da língua portuguesa.
(A) O verso está redigido plenamente de acordo com a
norma padrão.
(B) “demais” equivale semanticamente a bem.
(C) A vírgula poderia ser empregada logo após “sinal”.
(D) Entre “sinal” e “que”, deveria ter sido empregada a
preposição de.
(E) “que” poderia ser substituído por o qual, já que se
refere a “sinal”.

QUESTÃO 4 �����������������������
Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma
padrão, preserva o sentido original do verso “Talvez ainda
faça um monte de gente feliz” (v. 19).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Talvez eu ainda faça bastantes pessoas felizes.
Quem sabe ainda faça bastante pessoas felizes.
Talvez, ainda, eu faça algumas pessoas feliz.
Talvez, quem sabe, eu possa fazer pessoas felizes o bastante.
Talvez ainda faça bastante pessoas felizes.
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Texto 2, para responder às questões de 5 a 8.
1
4
7
10
13
16
19
21

Gestantes avaliam atendimento na rede pública
Outra ação inovadora é que o Ministério da Saúde
avaliará a qualidade dos serviços prestados às gestantes
assistidas pelo SUS. A Ouvidoria vai realizar contatos
telefônicos com as mulheres que tiveram filhos, com
perguntas sobre qualidade da assistência à saúde durante
o pré-natal, o parto e o pós-parto.
Os números dos telefones serão obtidos nos
formulários de Autorização para Internação Hospitalar
(AIH), instrumento utilizado pelo Ministério da Saúde
para avaliar as ações e os serviços do SUS. A AIH,
preenchida pelos profissionais de saúde no momento
da internação, é ferramenta essencial para gestão dos
hospitais e controle de gastos públicos.
A pesquisa será realizada pela Ouvidoria Nacional
do SUS. Desta forma, o ministério pretende conhecer o
nível de satisfação das gestantes quanto ao atendimento
recebido. A partir desses resultados, serão gerados
relatórios de avaliação do atendimento, posteriormente
enviados aos gestores locais.
(Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Ministério da
Saúde e municípios: juntos pelo acesso integral e de qualidade
à saúde, p. 21. / Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva –
Brasília: Ministério da Saúde, 2012.)

QUESTÃO 5 �����������������������
A leitura do texto 2 permite concluir que a sua função
primordial é informar os seus interlocutores sobre certa
“ação inovadora”. Assinale a alternativa que reproduz, com
coerência, o conteúdo principal do texto 2.
(A) A Ouvidoria do SUS pretende avaliar a qualidade dos
serviços prestados às grávidas por meio de contatos
telefônicos ou dos resultados obtidos nos formulários
de Autorização para Internação Hospitalar.
(B) A fim de avaliar os serviços prestados às gestantes
atendidas pelo SUS, o Ministério da Saúde, por
meio da Ouvidoria Nacional do SUS, vai realizar
contatos telefônicos com as mulheres que tiveram
filhos para obter, junto a elas, informações sobre a
qualidade da assistência à saúde durante o pré-natal,
o parto e o pós-parto.
(C) Para conhecer o nível de satisfação das gestantes
assistidas pelo SUS, o Ministério da Saúde vai realizar
uma pesquisa a partir dos resultados obtidos nos
formulários de AIH.
(D) Para conhecer o nível de satisfação das gestantes
atendidas pelo SUS, o Ministério da Saúde vai
pesquisar sobre a qualidade dos serviços prestados
às mulheres que tiveram filhos e que foram
entrevistadas pelos profissionais de saúde no
momento da internação.
(E) Por meio de contatos telefônicos com as mulheres
que estiverem grávidas, a Ouvidoria Nacional do
SUS realizará uma pesquisa para saber, se elas foram
atendidas de maneira agradável, durante o processo
que compreende desde o momento em que a AIH foi
preenchida até o pós-parto.
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QUESTÃO 6 �����������������������
A sequencialização das ideias é fundamental para a
construção do sentido de um texto. Considerando o modo
como as informações foram desenvolvidas e distribuídas no
texto 2, assinale a alternativa correta.
(A) O primeiro parágrafo apresenta a ação a ser realizada
pelo Ministério da Saúde, o segundo descreve o
procedimento que será adotado para a realização dos
contatos telefônicos com o público- alvo da pesquisa e
o terceiro apresenta o encaminhamento que será dado
aos relatórios de avaliação do atendimento, gerados a
partir dos resultados da pesquisa.
(B) No primeiro parágrafo, apresenta-se a ação pretendida
pela Ouvidoria do SUS; no segundo, descreve-se a
finalidade da pesquisa e, no terceiro, avalia-se a qualidade
da pesquisa a partir dos resultados da pesquisa.
(C) O primeiro parágrafo descreve a ação que será
realizada pelo Ministério da Saúde, o segundo
discute a importância de toda gestante ter a sua AIH
preenchida e o terceiro relata como serão selecionados
os resultados da pesquisa.
(D) O primeiro parágrafo esclarece que a Ouvidoria
do SUS é uma empresa filiada ao Ministério
da Saúde, o segundo apresenta a ação que será
adotada pela Ouvidoria e o terceiro descreve o
procedimento que será adotado para a obtenção
dos dados da pesquisa.
(E) No primeiro parágrafo, ocorre uma breve argumentação
sobre a ação que será realizada pelo Ministério da
Saúde; no segundo, é feito um esclarecimento sobre o
perfil das gestantes atendidas pelo SUS e, no terceiro,
os resultados da pesquisa são avaliados.

QUESTÃO 7 �����������������������
A respeito dos aspectos gerais da norma padrão da língua
portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A) Em “serviços prestados às gestantes assistidas pelo
SUS” (linhas 4 e 5), o emprego da crase é facultativo;
já, em “qualidade da assistência à saúde” (linha 7), é
obrigatório.
(B) Para se evitar a ambiguidade, o termo “contatos
telefônicos” (linhas 5 e 6) deveria estar entre vírgulas.
(C) A acentuação gráfica de “saúde” e “públicos” justificase pela mesma regra.
(D) A oração “A AIH, preenchida pelos profissionais
de saúde no momento da internação, é ferramenta
essencial para gestão dos hospitais e controle de
gastos públicos.” (linhas 12 a 15) também poderia
apresentar a redação: A AIH, o qual é um instrumento
preenchido pelos profissionais de saúde no momento
da internação, é ferramenta essencial para gestão dos
hospitais e controle de gastos públicos.
(E) No último período do texto, “enviados” refere-se ao
termo “relatórios de avaliação do atendimento”, portanto
o período em que ele aparece poderia ser reescrito assim:
A partir desses resultados, serão gerados relatórios de
avaliação do atendimento, os quais serão posteriormente
enviados aos gestores locais.
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QUESTÃO 8 �����������������������

QUESTÃO 12 ����������������������

Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma
padrão e tem sentido equivalente ao da oração “A pesquisa será
realizada pela Ouvidoria Nacional do SUS.” (linhas 16 e 17)

Um número n, não nulo, satisfaz as condições:
» seu triplo é menor do que 100;
» é divisível por 2 e por 3;
» a soma dos seus algarismos é impar;
» é divisível por outro número primo diferente de 2 e
de 3.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ouvidoria Nacional, através do SUS, realizará pesquisa.
A pesquisa vai ser realizada na Ouvidoria Nacional do SUS.
A pesquisa será feita através da Ouvidoria Nacional do SUS.
A Ouvidoria do SUS vai realizar a pesquisa.
A pesquisa será feita e a Ouvidoria Nacional do SUS
lhe realizará.
raCioCÍnio LÓGiCo e matemÁtiCo e
matemÁtiCo – QUestÕes 9 a 12

QUESTÃO 9 �����������������������
Dentre 5 enfermeiros, dois serão selecionados para a escala
de certo dia. Um para um plantão diurno e outro para
o plantão noturno, subsequente. De quantos modos essa
escala pode ser feita?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre o número n, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

n<8
8 ≤ n < 14
14 ≤ n < 20
20 ≤ n < 26
n ≥ 26

LeGisLaÇÃo aPLiCada À eBserH – QUestÕes 13 a 17

QUESTÃO 13 ����������������������
No Regimento Interno da EBSERH está previsto um
representante dos usuários dos serviços de saúde, dos
hospitais universitários federais, como membro do

5
10
20
30
60

QUESTÃO 10 ����������������������

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conselho Nacional de Saúde.
Conselho de Administração.
Conselho Consultivo.
Conselho Fiscal.
Conselho de Qualidade dos Serviços Hospitalares.

Uma pessoa correu certo trecho em duas etapas. Na primeira
etapa, correu metade do trecho mais 1/2 km; na segunda,
metade do que restava e mais 1/2 km, perfazendo o trecho.
O número de quilômetros do trecho percorrido é

QUESTÃO 14 ����������������������

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) do Ministro de Estado da Saúde, em assuntos
relacionados aos serviços de apoio ao processo de
gestão dos hospitais universitários e federais, e a
outras instituições públicas congêneres.
(B) da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior – ANDIFES, nos
aspectos da implementação de residência médica ou
multiprofissional e em área profissional da saúde.
(C) direta do Gabinete da Presidência da República, em
relação às dotações que lhe forem consignadas no
orçamento da União.
(D) do Ministro de Estado da Educação, com a competência
de sua supervisão.
(E) do Ministro de Estado da Fazenda, como representante
do Tesouro Nacional, nos aspectos contemplados no
relatório anual da administração e nas demonstrações
financeiras do exercício social.

2.
3.
4.
5.
6.

QUESTÃO 11 ����������������������
Uma pesquisa, envolvendo 1.000 pessoas, verificou que
todas estavam contaminadas por um dos vírus X ou Y
ou por ambos. Se havia 450 pessoas contaminadas pelo
vírus X e, dessas, 60 estavam contaminadas por ambos
os vírus, qual o número de pessoas contaminadas apenas
pelo vírus Y?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

390
490
510
550
610
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Segundo o seu Estatuto Social, a EBSERH está sob a
responsabilidade
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QUESTÃO 15 ����������������������

atUaLidades – QUestÕes 18 a 20

Assinale a alternativa que não constitui uma atividade
relacionada à EBSERH, de acordo com suas finalidades.

QUESTÃO 18 ����������������������

(A) Indicar os gestores de cada unidade hospitalar sob
sua jurisdição, com base em uma lista de candidatos
potenciais, apresentadas pelo Sistema Único de Saúde.
(B) Prestar serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à
extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de
pessoas no campo da saúde pública.
(C) Apoiar a execução de residência médica ou
multiprofissional, em área profissional da saúde, nas
especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
(D) Apoiar a geração do conhecimento em pesquisas
básicas, clínicas e aplicadas, nos hospitais universitários
federais e a outras instituições públicas congêneres.
(E) Apoiar os processos de gestão dos hospitais universitários
e federais e a outras instituições públicas congêneres,
particularmente em relação aos indicadores quantitativos
e qualitativos para o estabelecimento de metas.

Em maio de 2012, entrou em vigor a Lei de Acesso à
Informação, um marco para a democracia brasileira. Em
relação ao tema, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 16 ����������������������
Julgue os itens a seguir, em relação às fontes de recursos da
EBSERH.
I-

Recursos oriundos de dotações consignadas no
orçamento da União.
II - Receitas decorrentes da prestação de serviços
compreendidos em seu objeto.
III - Doações recebidas por pessoas jurídicas de direito
privado.
IV - Receitas decorrentes das aplicações financeiras.

(A) Em função da norma, os órgãos e entidades da
Administração Federal passam a divulgar uma série de
informações, de maneira proativa, em seus respectivos
sítios eletrônicos, bem como a receber pedidos de
solicitação de acesso à informações.
(B) A Lei de Acesso à Informação permite o acesso irrestrito
a todas as informações originadas das ações do Poder
Público, permitindo total transparência das suas ações.
(C) A Lei de Acesso à Informação, ao tornar possível o
controle social das ações governamentais, gera maior
burocracia e processos redundantes na gestão pública.
(D) Por meio do portal http://www.informacao24horas.
gov.br, é possível acessar a agenda diária das atividades
da Presidência da República e dos Ministérios.
(E) O maior avanço que a Lei de Acesso à Informação
permitiu, foi o acesso aos arquivos dos processos
jurídicos que corriam em segredo de justiça nos tribunais
superiores.

QUESTÃO 19 ����������������������

A quantidade de itens certos é igual a
(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

(E)4.

QUESTÃO 17 ����������������������
Em relação à administração da EBSERH e à legislação
vigente, assinale a alternativa incorreta.
(A) A atuação de membros da sociedade civil, no Conselho
Consultivo, não será remunerada e será considerada
como função relevante.
(B) A EBSERH não está autorizada a patrocinar entidade
fechada de previdência privada, uma vez que tal situação
é incompatível para uma empresa pública unipessoal.
(C) O regime de pessoal permanente da EBSERH será
o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, cuja
contratação seja condicionada à prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos,
observadas as normas específicas editadas pelo
Conselho de Administração.
(D) A EBSERH, para fins de sua implantação, está
autorizada a contratar, mediante processo seletivo
simplificado, pessoal técnico e administrativo, por
tempo determinado.
(E) A EBSERH está sujeita à fiscalização dos órgãos de
controle interno do Poder Executivo e ao controle
externo, exercido pelo Congresso Nacional, com
auxílio do Tribunal de Contas da União.
concurso público 1/2012 - EBSERH/sede

Fonte: http://www.google.com/doodles/brasilias-anniversary

Em relação à imagem acima, assinale a alternativa correta.
(A) Os doodles consistem em mudanças no visual do logotipo
do Google, geralmente utilizadas para homenagens
fúnebres. Aqueles homenagearam o arquiteto brasileiro
Oscar Niemeyer, falecido em dezembro de 2012.
(B) O doodle acima foi publicado no site do Google em 18
de agosto de 2012, data do aniversário de Brasília.
(C) A imagem representa um doodle comemorativo, em
homenagem ao aniversário de Brasília, feito pela
empresa Google. Os traços representam as letras
no formato dos monumentos projetados por Oscar
Niemeyer e formam a palavra Google.
(D) Os traços representam o Monumento JK (letra G),
o Congresso Nacional (letras O), o Velódromo de
Brasília (letra G), a Catedral Metropolitana (letra L) e
o Palácio do Itamaraty (letra E).
(E) O Monumento JK, primeira imagem à esquerda,
está localizado na Praça dos Três Poderes, junto
ao Panteão da Liberdade e representa Juscelino
Kubistchek vislumbrando o Palácio do Planalto,
sede do governo brasileiro.
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QUESTÃO 20 ����������������������

QUESTÃO 23 ����������������������

A nova campanha para o desarmamento, lançada em
dezembro de 2012, aborda a questão da segurança da
família. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, é também definida
como arcabouço jurídico constitucional do Sistema Único
de Saúde (SUS). A este respeito, assinale a alternativa que
não representa com petência da direção estadual do SUS.

(A) As armas recolhidas são entregues aos estados e
municípios, para serem reutilizadas pelas guardas
municipais e polícias de vigilância sanitária.
(B) Para incentivar a entrega de armas pelos cidadãos,
são definidos valores de indenização a quem aderir à
Campanha Nacional de Desarmamento.
(C) No Brasil, o porte de armas é permitido e não existe
regulamentação restritiva para a compra de revólveres
e espingardas, em consequência de uma tradição
cultural histórica de incentivo à prática da caça.
(D) Qualquer pessoa que queira entregar uma arma de
fogo deve se dirigir a uma agência dos Correios ou
farmácias populares, espalhadas pelo país.
(E) A obrigatoriedade de identificação, do proprietário da
arma, tem causado limitações à Campanha Nacional de
Desarmamento, a qual tem registrado um baixo número
de entrega voluntária de armas, nos últimos dois anos.

sistema ÚniCo de saÚde – sUs – QUestÕes 21 a 25

QUESTÃO 21 ����������������������
O Sistema Único de Saúde – SUS, tal como foi definido
na Constituição Federal de 1998 e nas leis orgânicas, tem
como um de seus princípios a
(A) regionalização, que significa restrição do atendimento aos
residentes na área de abrangência do serviço de saúde.
(B) universalidade, que significa o atendimento de algumas
pessoas em qualquer condição de saúde e em qualquer
serviço de saúde.
(C) equidade, que significa priorizar os pobres ao invés dos
ricos, dando-lhes prioridade na programação em saúde.
(D) integralidade, que significa atenção às dimensões
biopsicossocioespirituais dos indivíduos e suas famílias.
(E) controle Social, que significa controlar o número de
atendimentos médico-hospitalares.

QUESTÃO 22 ����������������������
Em situação hipotética, constatou-se epidemia de dengue
no município Cidade Feliz. Para solucionar o problema,
o gestor local do SUS foi orientado a contratar agentes
comunitários de saúde, de acordo com o previsto no art. 198
da Constituição Federal. Diante disso, a contratação poderá
ser realizada

(A) Promover a descentralização, para os Municípios, dos
serviços e das ações de saúde.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas
do Sistema Único de Saúde-SUS.
(C) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e
executar, supletivamente, ações e serviços de saúde.
(D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência
e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de
referência estadual e regional.
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

QUESTÃO 24 ����������������������
Importante instrumento de suporte à gestão em saúde, o
Sistema de Informação em Saúde (SIS) é composto por
diferentes subsistemas, os quais produzem dados referentes
às atividades setoriais em saúde, gerando bancos de dados
nacionais. Entre estes subsistemas, destaca-se o
(A) SIM - Sistema de Informação em Maternidade.
(B) SINAN - Sistema de Informação de Agravos e
Notificação.
(C) SINASC - Sistema Nacional de Santa Catarina.
(D) SIH - Sistema de Informação de Horário.
(E) SISVAN - Sistema de Informação de Vigilância
Ambiental Nacional.

QUESTÃO 25 ����������������������
Com base na definição dada pela Comissão Nacional sobre
os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), do Ministério
da Saúde, assinale a alternativa que não indica fatores
determinantes sociais da saúde (DSS).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fatores sociais e econômicos.
Fatores psicológicos.
Culturas étnico/raciais.
Acidentes de trânsito.
Fatores psicológicos e comportamentais.

(A) somente por meio de concurso público.
(B) de forma direta, sem necessidade de concurso ou
processo seletivo.
(C) por meio de processo seletivo público.
(D) somente pela transferência de servidores de outras
áreas.
(E) por meio de empresas que fornecem mão-de-obra
terceirizada.
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QUESTÃO DISCURSIVA

Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva.
•
•
•
•
•
•
•

A prova discursiva consiste em uma questão.
A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de
material transparente.
A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e conter, em outro local que não o
apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva.
A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará na anulação
da prova do candidato.
A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da
prova discursiva.
O texto da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 40 (quarenta) linhas, com base no tema
a seguir apresentado.

QUESTÃO 1���������������������������������������������������������������
Tema: Saúde pública.
A expressão saúde pública pode dar margem a muitas discussões quanto a sua definição, campo de aplicação e
eventual correspondência com noções veiculadas, muitas vezes, de modo equivalente, tais como: saúde coletiva,
medicina social, medicina preventiva, medicina comunitária, higienismo e sanitarismo.
Em geral, a conotação veiculada pela instância da saúde pública costuma se referir a formas de agenciamento
político e governamental (programas, serviços e instituições) no sentido de dirigir intervenções voltadas às
denominadas necessidades sociais de saúde.
Podem-se identificar pelo menos 5 conotações diferentes em que a expressão saúde pública é empregada:
I - o termo pública equivale ao setor público, governamental;
II - pode incluir a participação da comunidade organizada, o público;
III - identifica-se aos serviços dirigidos à dimensão coletiva (saneamento, por exemplo);
IV - acrescenta ao anterior serviços pessoais dirigidos a grupos vulneráveis (por exemplo, Programas de Saúde
Materno Infantil);
V - refere-se a problemas de elevada ocorrência e(ou) ameaçadores.
CASTIEL, Luis David. Disponível em: <http://www.saudepublica.cict.fiocruz.br/html/pt/metaiah/saibamais/sp.html> (com adaptações). Acesso em 11
de janeiro de 2013.

Tendo o texto acima apresentado como fonte motivadora, redija um texto dissertativo, abordando:
a)		a caracterização da saúde pública mediante os critérios de vinculação ao aparelho de Estado e dimensão
coletiva como objeto de intervenção;
b) 		a efetiva necessidade de participação da sociedade civil, por intermédio:
• de ações comunitárias planejadas e efetivas;
• da fiscalização e obtenção do comprometimento dos responsáveis pela saúde pública no sentido de, cada vez
mais, viabilizar melhor qualidade de atendimento e maior presença no território nacional.
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