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EDITAL Nº 008/2022 - UEM - SETI - SESA-PR  
 
 

A Coordenação Equipe Multidisciplinar do 
Programa de Residência Técnica e Curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em 
Gestão em Saúde Pública, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
 
TORNA PÚBLICO: 
 
 
O Gabarito Provisório da Prova On-Line referente ao processo seletivo de bolsistas 
para o Programa de Residência Técnica e Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
(Especialização) em Gestão em Saúde Pública, aberto por meio do Edital nº 
001/2022-UEM - SETI - SESA-PR (2ª Republicação). 

 
 

1. GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA ON-LINE 
 
1.1. De acordo com o Cronograma de Atividades deste Processo de Seleção, 
retificado pelo Edital nº 005/2022-UEM - SETI - SESA-PR, segue o Gabarito 
Provisório da Prova On-Line: 

 
QUESTÃO RESPOSTA  QUESTÃO RESPOSTA  QUESTÃO RESPOSTA 

01 VERDADEIRO  11 D  21 A 
02 VERDADEIRO  12 E  22 D 
03 FALSO  13 A  23 E 
04 VERDADEIRO  14 B  24 B 
05 VERDADEIRO  15 A  25 B 
06 VERDADEIRO  16 A  26 E 
07 VERDADEIRO  17 A  27 A 
08 VERDADEIRO  18 D  28 D 
09 VERDADEIRO  19 C  29 A 
10 VERDADEIRO  20 E  30 D 

 
1.2. As questões da Prova On-Line constam no Anexo I deste Edital. 
 
1.3. O candidato interessado em interpor pedido de recurso contra o Gabarito 
Provisório deve, após o preenchimento do formulário de recurso, disponível no 
Anexo II deste Edital, encaminhar o recurso fundamentado, em formato PDF, para 
o e-mail saude.esp.restec@uem.br, com o título na mensagem “Recurso - Gabarito 
Provisório da Prova On-Line - Edital nº 001/2022-UEM - SETI - SESA - PR”, no 
prazo estipulado no Cronograma de Atividades deste Processo de Seleção, 
retificado pelo Edital nº 005/2022-UEM - SETI - SESA-PR. 
 
1.4. Recursos encaminhados fora do prazo estipulado no Cronograma de Atividades 
deste Processo de Seleção, retificado pelo Edital nº 005/2022-UEM - SETI - SESA-
PR, não serão analisados. 
 
1.5. O Gabarito Definitivo, após análise dos recursos, será divulgado em Edital a ser 
publicado no endereço eletrônico https://portal.nead.uem.br, de acordo com o 



 

 

Cronograma de Atividades deste Processo de Seleção
005/2022-UEM - SETI - SESA
 
 
Publique-se. 

Coordenador
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tividades deste Processo de Seleção, retificado pelo Edital nº 
SESA-PR. 

Maringá, 09

 
 
 
 

André Estevam Jaques 
Coordenador Equipe Multidisciplinar 

retificado pelo Edital nº 

 
 

9 de junho de 2022. 
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ANEXO I 

QUESTÕES DA PROVA ON-LINE – EDITAL Nº 008/2022-UEM - SETI - SESA-PR 

(Processo Seletivo aberto pelo Edital nº 001/2022-UEM - SETI - SESA-PR - 2ª Republicação) 

 

Questão 1 (2,0 pontos) 
A despeito da regionalização da saúde na regulamentação do SUS, a NOB-SUS 01/93 
prevê que a regionalização deve ser entendida como uma articulação e mobilização 
municipal, que leve em consideração características geográficas, fluxo de demanda, perfil 
epidemiológico, oferta de serviços e, acima de tudo, a vontade política expressa pelos 
diversos municípios de se consorciar ou estabelecer qualquer outra relação de caráter 
cooperativo. 
 
Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 2 (2,0 pontos) 

O SUS não é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de 
cidadania. Ele se insere no contexto das políticas públicas de seguridade social e abrange a 
Saúde, a Previdência e a Assistência Social. 

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 3 (2,0 pontos) 

A Lei n. 8.142/90 instituiu duas “instâncias colegiadas” para a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo: Conferência de 
Saúde e Conselho de Saúde. Dessas instâncias, participam os seguintes segmentos da 
sociedade: juízes, vereadores, promotores públicos e deputados.  

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 4 (2,0 pontos) 

Após a Proclamação da República em 1889 o Brasil iniciou um processo de transição a fim 
de modernizar o sistema de saúde, visto que até então, o país apresentava uma 
característica predominantemente rural. Nesse momento, a inexistência de um modelo 
sanitário associado à questões sociais e operárias, fez com que o território ficasse à mercê 
de epidemias. Doenças como a varíola, malária, febre amarela e a peste se tornaram cada 
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vez mais frequentes e gerou sérias consequências tanto para a saúde coletiva, como para 
outros setores relacionados ao comércio, visto que navios estrangeiros deixaram de atracar 
no porto do Rio de Janeiro, devido à situação sanitária caótica vivenciada pela cidade.  

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 5 (2,0 pontos) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui objetivos, atribuições, doutrinas, competências e 
princípios que regem a sua organização. No texto da Constituição Federal o conceito de 
saúde é amplo, inclui, entre seus fatores determinantes, as condições econômicas e sociais 
das pessoas e de suas comunidades, assim como o acesso aos bens e serviços essenciais. 
Como consequência, a Lei Orgânica da Saúde (n. 8.080/1990) prevê que está incluída no 
campo de ação direta do SUS a execução de ações de relevância econômica e social, tais 
como as relativas à ampliação ao acesso à educação, à melhoria de moradia e às obras de 
saneamento, visando à universalidade e à equidade da saúde. 

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 6 (2,0 pontos) 

Foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, entre 17 e 21 de março de 1986, em Brasília, que 
se aprovou a criação de um Sistema Único de Saúde, que se constituísse em um novo 
arcabouço institucional, com a separação total da saúde em relação à Previdência. 

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 7 (2,0 pontos) 

O princípio de universalidade reafirma o que já foi previsto na Constituição de 1988, que a 
saúde é um direito de todos e dever do Poder Público; é a garantia de atenção à saúde de 
todos os cidadãos.  

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
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Questão 8 (2,0 pontos) 

A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, esta lei regula, em todo o território nacional, 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou Privado. 

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 9 (2,0 pontos) 

A Ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como 
espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção 
acolhedora, resolutiva e humana. 

  

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 10 (2,0 pontos) 

Os princípios que regem a organização do SUS são chamados de Organizacionais ou 
Operativos, são eles: Regionalização, Hierarquização, Resolubilidade, Descentralização e 
Participação comunitária. 

Escolha uma opção: 
Verdadeiro 
Falso 
 

Questão 11 (4,0 pontos) 

A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado. Assinale a 
alternativa CORRETA do significado de ‘Estado’, no âmbito desse direito constitucional à 
saúde: 

Escolha uma opção: 
a. O Governo federal como poder público que abrange a União. 
b. Os Estados, enquanto unidades federativas do Brasil. 
c. Os municípios, como responsáveis diretos por organizar o sistema de saúde. 
d. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. 
e. As Unidades Federativas. 
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Questão 12 (4,0 pontos) 

Os gestores do SUS são os representantes de cada esfera de governo designados para o 
desenvolvimento das funções do Executivo na saúde. Dessa forma, é correto afirmar que 
são gestores do SUS, EXCETO: 

Escolha uma opção: 
a. No âmbito nacional, o Ministro da Saúde. 
b. No âmbito estadual, o Secretário de Estado da Saúde. 
c. No municipal, o Secretário Municipal de Saúde. 
d. O Ministro da Saúde, os secretários municipais e estaduais de saúde. 
e. No âmbito municipal, o conselho municipal de saúde. 
 

Questão 13 (4,0 pontos) 

Definir as instâncias e os mecanismos de controle, de avaliação e de fiscalização das ações 
e dos serviços de saúde; ‘Administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, 
em cada ano, à saúde’ são atribuições da gestão do SUS. Em relação a isso, é CORRETO 
afirmar que: 

Escolha uma opção: 
a. São atribuições comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em 
seu âmbito administrativo. 
b. São atribuições exclusivas da gestão federal no âmbito administrativo. 
c. São atribuições exclusivas da gestão estadual no âmbito administrativo. 
d. São atribuições exclusivas da gestão municipal no âmbito administrativo. 
e. São atribuições exclusivas dos conselhos de saúde no âmbito governamental estratégico 
financeiro. 
 

Questão 14 (4,0 pontos) 

A utilização da informação na gestão da saúde é o que garante o diferencial na qualificação 
do processo decisório. A principal estratégia política consistiu na afirmação de que as 
informações em saúde são do SUS. Por isso, é CORRETO afirmar que a Política Nacional 
de Informação em saúde deve ser definida: 

Escolha uma opção: 
a. Nos conselhos municipais de saúde. 
b. Em Fórum tripartite. 
c. Na câmara técnica de integração academia-serviço. 
d. Nos conselhos locais de saúde. 
e. Nos conselhos estaduais de saúde. 
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Questão 15 (4,0 pontos) 

O Sistema Único de Saúde vem passando, desde a sua instituição pela Lei Orgânica da 
Saúde (n. 8080/90), por importantes mudanças, principalmente em razão do processo de 
descentralização das responsabilidades, das atribuições e dos recursos para estados e 
municípios. Cabe ressaltar, que o processo de descentralização em saúde no Brasil envolve 
não apenas a transferência de serviços, mas também de responsabilidades, poder e 
recursos da esfera federal para a estadual e a municipal. Neste sentido, assinale a 
alternativa que corresponde a uma atribuição COMUM entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios, em seu âmbito administrativo: 

Escolha uma opção: 
a. Administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 
b. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
c. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
d. Executar no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde. 
e. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, 
de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância 
sanitária. 
 

Questão 16 (4,0 pontos) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços de 
saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua 
em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo, regido por 
princípios organizativos e doutrinários. Quais são esses princípios? 

Escolha uma opção: 
a. Universalidade de acesso. 
b. Centralização da assistência política administrativa. 
c. Assistência hospitalar como prioridade. 
d. Especialização dos serviços tecnológicos. 
e. Direção política-administrativa pela esfera federal. 
 

Questão 17 (4,0 pontos) 

Qual a lei que instituiu duas “instâncias colegiadas” para a participação da comunidade na 
gestão do SUS em cada esfera de governo e quais são elas?  

Escolha uma opção: 
a. Lei nº 8.142/90 – Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
b. Lei nº 8080/90 – Conferência de Saúde e Conselhos dos Secretários de Saúde. 
c. Constituição Federal – Conselho de Saúde e Conferência Tripartite 
d. Lei nº 10.216/2001- Conselhos Intergestores Tripartite e Conselhos Bipartite. 
e. Lei nº 3.088/2011 – Conselho de Saúde e Conselho Intergestores da União 
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Questão 18 (4,0 pontos) 

A informação na saúde é imprescindível para que se tomem as decisões corretas para 
melhorar o nível de saúde de uma determinada população. Sobre os sistemas de 
informação em saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

Escolha uma opção: 
a. Os sistemas de informação em saúde devem ser articulados nos três níveis de gestão – 
sistemas municipais, estaduais e federais. 
b. A alimentação dos diversos sistemas de informação do Ministério da saúde é justificada 
por sua relevância para o aferimento de indicadores, essenciais para análise de situação de 
saúde. 
c. São exemplos de Sistemas de informação cuja alimentação é obrigatória: Sistema de 
informação de agravos de notificação (SINAN); Sistema de informação de nascidos-vivos 
(SINACS); Sistema de informação de mortalidade (SIM). 
d. Os sistemas de informação em saúde são de domínio exclusivo das equipes de saúde, 
uma vez que a sociedade brasileira teria dificuldade de interpretá-los. 
e. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (PNAD) são sistemas de informação de grande interesse para a área da saúde. 
 

Questão 19 (4,0 pontos) 

Sobre o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) assinale a alternativa 
CORRETA. 

Escolha uma opção: 
a. No início do século XXI os secretários estaduais de saúde criaram o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (CONASS), a fim de unir forças para aumentar sua 
representatividade e seu poder de negociação junto ao governo federal. 
b. O CONASS é uma entidade sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem 
o direito público e que congrega os Secretários Municipais de Saúde. 
c. Uma das finalidades do CONASS é representar os interesses comuns dos gestores do 
SUS nos estados e Distrito Federal. 
d. O fortalecimento da participação da gestão estadual na avaliação das políticas nacionais 
de saúde não se trata de uma das metas do CONASS. 
e. A participação do CONASS em parcerias internacionais tem como objetivo debater com 
outros países sobre novos modelos de saúde em substituição ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 

  



 

Página 9 de 15  

Questão 20 (4,0 pontos) 

Em se tratando da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), o instrumento norteador do 
planejamento, em que são explicitadas as políticas e os compromissos de médio prazo do 
setor saúde refletindo as necessidades e as peculiaridades próprias de cada esfera, com 
vigência de quatro anos é: 

  

Escolha uma opção: 
a. Programação Anual de saúde (PAS) 
b. Relatório Anual de Gestão (RAG) 
c. Programação Pactuada e Integrada (PPI) 
d. Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC) 
e. Plano Nacional de Saúde (PNS) 
 

Questão 21 (4,0 pontos) 

A respeito da organização, da direção e da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
assinale a alternativa CORRETA. 

Escolha uma opção: 
a. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b. No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular 
recursos, técnicas e práticas para a cobertura de parte das ações em saúde, articulando o 
restante com a iniciativa privada. 
c. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá 
somente as atividades de vigilância epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador. 
d. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo decidir 
sobre os aspectos operacionais da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde, 
sendo os aspectos financeiros e administrativos responsabilidade de outras comissões. 
e. O processo de descentralização em saúde envolve apenas a transferência de recursos e 
poder da esfera federal para a estadual e a municipal. 
 

Questão 22 (4,0 pontos) 

Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que não tem local 
nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de 
todos os encontros do serviço de saúde. O acolhimento é uma postura ética que implica na 
escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo 
de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de 
compartilhamento de saberes.  É INCORRETO afirmar:  
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Escolha uma opção: 
a. O Acolhimento como dispositivo tecno-assistencial permite refletir e mudar os modos de 
operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos 
de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços. 
b. Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, 
atender, admitir. O acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa, em suas várias 
definições, uma ação de aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma 
atitude de inclusão. 
c. O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a 
atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no 
serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais adequadas aos 
usuários. 
d. Colocar em ação o acolhimento, como diretriz operacional, requer uma nova atitude e 
mudança no fazer em saúde, exigindo da população em contrapartida, o comprometimento 
de entender o processo no qual está inserido na estrutura da Atenção Primária a Saúde 
(APS). 
e. Uma reorganização do serviço de saúde a partir da problematização dos processos de 
trabalho, de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional 
encarregada da escuta e da resolução do problema do usuário. 
 

Questão 23 (4,0 pontos) 

A Lei Orgânica da Saúde (n. 8080/90) estabelece atribuições comuns e individuais das três 
esferas de governo, acerca de vários campos de atuação. Leia as opções abaixo e, assinale 
a alternativa CORRETA acerca das competências que são exclusivas dos municípios: 

Escolha uma opção: 
a. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de: vigilância 
epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. 
b. Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao 
meio ambiente, de saneamento básico e relativas às condições e aos ambientes de 
trabalho. 
c. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
d. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
e. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de 
saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. 
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Questão 24 (4,0 pontos) 

Pode-se definir o Sistema de Saúde como sendo um conjunto de partes inter-relacionadas e 
interdependentes que tem como objetivo atingir determinados fins. Sua dinâmica está 
sempre relacionada a outros sistemas e ao conjunto das relações sociais em um 
determinado tempo e lugar. Para compreender como os sistemas de saúde se organizam na 
atualidade, faz-se importante conhecer a origem desse processo.  

Sobre a construção histórica dos sistemas de saúde no Brasil, analise as alternativas a 
seguir:  

I - Os sistemas organizados de saúde iniciaram-se a partir de propostas de proteção social 
advindas dos Estados Unidos da América e Caribe durante o século XIX.  

II - Os sistemas organizados de saúde iniciaram-se a partir dos modelos de proteção social 
na Europa durante o século XIX.  

III - Os sistemas organizados de saúde iniciaram-se a partir da reflexão democrática entre o 
governo brasileiro e a população durante o século XIX.  

IV - Os sistemas organizados de saúde iniciaram-se a partir de reflexões entre os órgãos 
internacionais e o Brasil durante o século XIX. 

V - Os sistemas organizados de saúde iniciaram-se a partir da reflexão sobre as altas taxas 
de mortalidade infantil e materna durante o século XIX. 

Assinale a alternativa que corresponde a resposta CORRETA:  

Escolha uma opção: 
a. Apenas I. 
b. Apenas II. 
c. II e V. 
d. III e IV. 
e. I, II, III e IV. 
 

Questão 25 (4,0 pontos) 

O Pacto pela Saúde é um compromisso público, assumido pelos gestores do Sistema Único 
de Saúde - SUS, com o propósito de estabelecer ajustes e acordos em torno de prioridades 
e responsabilidades sanitárias e de gestão entre os entes federados. 

 Assinale a alternativa CORRETA, considerando os termos do Pacto pela Saúde definidos 
na Portaria nº 399/GM/2006. 
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Escolha uma opção: 
a. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações simples e objetivas, no sentido de reforçar o 
SUS como política de governo e de defender os princípios de ética e bioética inscritos na 
constituição federal. 
b. O Pacto pela Saúde representa um exercício simultâneo de definição de prioridades 
articuladas e integradas entre os entes federativos nos três componentes: Pacto pela Vida, 
Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 
c. O Pacto de Gestão do SUS estabelece diretrizes com ênfase na articulação entre os 
entes federados com objetivo e resultados pactuados, bem como, nos compromissos com 
áreas prioritárias da saúde, baseados em dados epidemiológicos e demográficos. 
d. O Pacto pela Vida propõe consolidar e qualificar o programa saúde da família como 
modelo de atenção à saúde do SUS, configurando esse modelo em um sistema facilitador 
das redes de saúde. 
e. O Pacto em Defesa do SUS tem previstas revisões mensais, construindo e organizando 
metas e objetivos no Termo de Compromisso de Gestão. 
 

Questão 26 (4,0 pontos) 

Os problemas do sistema de saúde brasileiro estão presentes no nosso dia-a-dia, 
constatados por fatos amplamente conhecidos como as filas frequentes nos serviços de 
saúde, a falta de leitos hospitalares para atender a demanda da população, a escassez de 
recursos financeiros, materiais e humanos para manter os serviços de saúde operando com 
eficácia e eficiência e denúncias de abusos cometidos pelos planos privados e pelos 
seguros de saúde. 

Entre avanços e recuos, o entendimento do atual panorama de saúde no Brasil perpassa 
pelo conhecimento dos determinantes históricos envolvidos neste processo sempre 
influenciados pelo contexto político-social. Com base neste contexto assinale a alternativa 
INCORRETA quanto à evolução histórica do SUS: 

Escolha uma opção: 
a. Até 1850, as atividades de saúde pública se limitavam a delegação das atribuições 
sanitárias às juntas municipais e ao controle de navios e saúde dos portos. 
b. A Lei Eloy Chaves, de 1923, consolida a criação das Caixas de Aposentadorias e 
Pensões, representando um momento inicial da responsabilização do Estado pela regulação 
da concessão de benefícios e serviços, especialmente da assistência médica. 
c. O Estado não participava propriamente do custeio das Caixas de Aposentadoria e 
Pensões, que, de acordo com o determinado pelo artigo 3° da Lei Eloy Chaves, era mantido 
por empregados das empresas (3% dos respectivos vencimentos), empresas (1% da renda 
bruta) e consumidores dos serviços destas. 
d. No que tange à Previdência Social, a política de Estado pretendeu estender a todas as 
categorias do operariado urbano organizado os benefícios da previdência. Dessa forma, as 
antigas CAPs são substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP). Nesses 
institutos, os trabalhadores eram organizados por categoria profissional (marítimos, 
comerciários e bancários) e não por empresa. 
e. O SUDS (Sistema Único Descentralizado de Saúde) representou a descentralização das 
atividades e dos recursos físicos, humanos e financeiros da máquina previdenciária do 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) para as 
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secretarias estaduais de saúde e proporcionou ganhos para racionalização da gestão e do 
uso dos recursos. Nos municípios, esse processo de descentralização ocorreu de forma 
simples e harmônica. 
 

Questão 27 (4,0 pontos) 

No ano de 1975, no território brasileiro, observou-se que o modelo econômico implantado 
pela ditadura começou a apresentar sinais de crise. O desemprego, associado ao aumento 
da marginalidade, das favelas e da mortalidade infantil aumentou de forma significativa e a 
assistência à saúde que seguia o modelo previdenciário, começou a demonstrar sinais de 
falha. Nesse contexto, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA: 

Escolha uma opção: 
a. O modelo de saúde previdenciário priorizava a medicina curativa e esta se mostrou 
incapaz de solucionar os problemas de saúde coletiva, como as endemias, epidemias e a 
mortalidade infantil. 
b. O baixo valor atribuído aos custos referentes à medicina curativa, centrada na atenção 
médico-ambulatorial, contribuiu para que o modelo previdenciário desse sinal de que não 
estava funcionando. 
c. Apesar das receitas previdenciárias terem aumentado, o crescimento econômico deixou 
de acompanhá-lo e tal situação repercutiu no modelo assistencial vigente. 
d. O sistema tentou organizar medidas para conseguir atender a população marginalizada e 
que não possuía carteira assinada, porém as mesmas não foram suficientes. 
e. Mesmo com o repasse adequado de recursos do Tesouro Nacional para o sistema 
previdenciário, o desvio de verbas para realização de obras do governo federal dificultou a 
situação do modelo de saúde vigente. 
 

Questão 28 (4,0 pontos) 

Conselheiros de Saúde são integrantes dos Conselhos de Saúde das distintas esferas de 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre tais pessoas e suas atividades, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:  

Escolha uma opção: 
a. O ideal é que todo aquele que opte por ser um conselheiro de saúde, tenha noção básica 
do funcionamento do Sistema Único de Saúde. 
b. Os conselheiros podem ser escolhidos de forma aleatória e englobam pessoas que atuam 
na gestão, sejam prestadores de serviço ou trabalhem na unidade. 
c. A grande maioria dos Conselhos de Saúde atua estabelecendo formatos eleitorais, nos 
quais a população é convidada a votar. 
d. Os Conselheiros de Saúde possuem mandatos por tempo determinado e devem ser 
democraticamente eleitos, garantindo sua legitimidade e representatividade. 
e. Compete aos Conselheiros de Saúde informar às populações de seus municípios sobre 
os mecanismos de participação e controle social. 
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Questão 29 (4,0 pontos) 

Definir o papel e as atribuições dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) nas três 
esferas de governo significa identificar as especificidades da atuação de forma coerente 
com a finalidade de atuação do Estado em cada esfera governamental, com os princípios e 
os objetivos estratégicos da política de saúde, e para cada campo da atenção na saúde. No 
tocante as atribuições comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
em seu âmbito administrativo, é CORRETO afirmar: 

Escolha uma opção: 
a. A elaboração de normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade e parâmetros de 
custos que caracterizam a assistência à saúde. 
b. A elaboração e o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS. 
c. Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. 
d. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
e. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de 
saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. 
 

Questão 30 (4,0 pontos) 

No tocante as ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações 
indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, é CORRETO afirmar 
que: 

Escolha uma opção: 
a. Os municípios serão inteiramente responsáveis por instituir mecanismo de financiamento 
específico para a atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. 
b. Atenção à Saúde Indígena no SUS pauta-se exclusivamente na hierarquização e 
regionalização. 
c. Recomenda-se, quando possível, o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, 
a fim de identificar todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos. 
d. Deve-se obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da 
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena. 
e. As populações indígenas terão direito a participar somente dos Conselhos Estaduais e 
Municipais de saúde, quando for o caso. 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO    DE    RECURSO    CONTRA   O   GABARITO   PROVISÓRIO   DA    
PROVA ON-LINE – EDITAL Nº 008/2022-UEM - SETI - SESA-PR 

(Processo Seletivo aberto pelo Edital nº 001/2022-UEM - SETI - SESA-PR - 2ª Republicação) 
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