PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
15 de dezembro de 2019

FATURISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O poema servirá de base para as questões de 01 a 03:
Revogue-se
Relacionamentos se constroem ao longo dos anos de sua duração: os dois parceiros vão tramar consciente ou
inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar, o casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos.
Amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém se gostamos de alguma coisa ou de
alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação significam sofrimento, mas não o fim da vida nem o fim
de todos os afetos.
Certa vez me entregaram um bilhete que dizia:
"Se você ama alguém, deixe-o livre."
Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir, poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores, todos os
amores: filhos, amigos, amantes. Amor é risco, viver é risco. Pois permitir, até querer que o outro cresça ao nosso lado,
pode significar que crescerá afastando-se de nós.
Mas - essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois - o outro, crescendo, pode-se abrir mais para nós, que
participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste,
mas para construção. É um processo de refinamento da cumplicidade que brilha em algumas relações mesmo depois de
muitos anos, muitas perdas, e muitos difíceis recomeços - desde que haja sobre o que reconstruir.
[...]
LUFT, Lya. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 145-146. (Fragmento).

QUESTÃO 01
Segundo a autora do texto:
A) A liberdade é um pressuposto para a construção de um relacionamento duradouro;
B) O tempo sempre desgasta os relacionamentos, impedindo que se tornem duradouros;
C) Deve-se ter o controle sobre os próprios sentimentos e, sobretudo, sobre as pessoas que amamos;
D) As pessoas escolhem de forma sempre conscientes os relacionamentos que serão construídos ao longo da vida.
QUESTÃO 02
Quanto ao gênero e tipologia textual predominante, o texto pode ser classificado, respectivamente, como:
A) Artigo de opinião, Narração;
B) Crônica Argumentativa, Dissertação;
C) Crônica Argumentativa, Descrição;
D) Notícia, Narração.
QUESTÃO 03
Analise os aspectos linguísticos do texto, julgando as afirmativas em certas (C) ou erradas (E):
( ) Pode-se inferir que a palavra “Revogue-se” título do texto, significa “Anule-se”;
( ) “Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir, poucas contêm tamanha sabedoria.” A palavra destacada está
acentuada para indicar que o verbo está no plural;
( ) “Se você ama alguém, deixe-o livre.” A palavra destacada é classificada morfologicamente como pronome pessoal do
caso oblíquo;
( ) Assim como “expansão”, escreve-se com “x” extinção, expulsão e extorsão.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) E, C, E, C;
B) C, E, C, E;
C) C, C, E, E;
D) C, C, E, C.
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QUESTÃO 04
O anúncio publicitário servirá de base para a questão:

Sobre o texto, analise as proposições:
I. No texto predomina a função apelativa;
II. O objetivo do texto é mostrar a importância da leitura na formação das crianças;
III. “E tudo começa quando você abre um livro para ela.” O elemento coesivo “E” semanticamente tem valor de oposição;
IV. “A cada livro, o Brasil inteiro vira a página.” A vírgula fora usada para isolar adjunto adverbial.
São corretas somente as afirmativas:
A) I e II;
B) II, III e IV;
C) I, II e IV;
D) II e III.
QUESTÃO 05
A concordância nominal está de acordo com a Gramática Normativa na frase:
A) Ela parecia meia tensa com os últimos acontecimentos;
B) Foram elas mesmos que exigiram o atendimento prioritário;
C) Não é permitido a entrada de animais neste estabelecimento;
D) A carta segue inclusa ao documento.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a sequência lógica:

QUESTÃO 10
Observe a proposição:

ESTUDARESTUDARESTUDAR…

Isabela é atriz ou Marcos é estudante.

A 73º letra dessa sequência é:

Se a primeira parte da proposição for representada por P
e a segunda parte por Q, então uma forma simbólica de
representar a proposição “Isabela é atriz ou Marcos é
estudante.” é:

A) E;
B) S;
C) T;
D) U.

A) P
B) P
C) P
D) P

QUESTÃO 07
Se A = {3, 5, 7, 9, 11, 13}
B = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 13}
C = {3, 4, 5, 6}
Então (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) é:

A) {2,
B) {3,
C) {3,
D) {3,

3,
4,
4,
4,

4, 5, 6, 7, 8, 9};
5, 6, 7, 9};
13};
5, 6, 13}.

QUESTÃO 08
Observe a proposição:

Comprarei um computador ou uma bicicleta.
Para que a proposição se torne FALSA deve-se ter que:
A) Comprarei o computador, porém não comprarei a
bicicleta;
B) Não comprarei o computador, porém comprarei a
bicicleta;
C) Não comprarei o computador e nem comprarei a
bicicleta;
D) Comprarei ambos tanto o computador como a bicicleta.
QUESTÃO 09
Alison desde muito cedo lia muitos livros e com o hábito
ele desenvolveu ler muito rapidamente seus livros. Ele lê
a página de um livro em 30 segundos. Marque a
alternativa que corresponde o tempo de leitura das
páginas numeradas de: 1 a 20 desse livro e o somatório
dessas 20 páginas:
A) 600 segundos e o
B) 600 segundos e o
C) 600 segundos e o
D) 1.200 segundos e

somatório é
somatório é
somatório é
o somatório

190;
210;
225;
é 240.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 11
Um computador pessoal costuma possuir diversos
componentes de hardware, como: processador, placa
mãe, placa de vídeo etc. Dentre os dispositivos, alguns são
destinados a guardar dados, os dispositivos de memória.
Marque a opção que contém um tipo de memória que
mantém todos os seus dados mesmo quando o
computador é desligado:

QUESTÃO 14
Há muito tempo que a guerra dos fabricantes de telefones
celulares passou do hardware para o software. Desde a
época distante da série N da Nokia, quando a diferença
marcava os extras do hardware, passamos a outra em que
a força do sistema operacional e seu ecossistema é mais
importante que o dispositivo em si.

A) Memória
B) Memória
C) Memória
D) Memória

Existem diversos sistemas operacionais para dispositivos
móveis. Um deles é o:

Fonte: br.blogthinkbig.com

Cache;
Lach;
RAM;
ROM.

A) Unix;
B) Edge;
C) iOS;
D) Opera.

QUESTÃO 12
As redes sociais, são espaços virtuais onde grupos de
pessoas ou empresas se relacionam através do envio de
mensagens, da partilha de conteúdo, entre outros.
Atualmente existem diferentes redes sociais, cada uma
com um propósito e um público-alvo específico.

QUESTÃO 15
Quando se fala em Software Livre o que você imagina?
Um programa grátis? Sem bloqueios? Um programa de
qualidade inferior? Se você pensou nestas hipóteses está
de certa forma enganado, mas infelizmente você não é o
único. Alguns mitos precisam ser desvendados quando
falamos em Software Livre.

Fonte: www.todamateria.com.br

Atualmente as redes sociais são o tipo de conteúdo mais
acessado na Internet. Levando em consideração o texto,
marque a opção que possui uma rede social como principal
propósito de promover interação e expansão de contatos
profissionais:

Fonte: www.tecmundo.com.br

Levando em consideração o texto acima, é considerado
livre qualquer programa que pode ser:

A) Youtube;
B) LinkedIn;
C) Facebook;
D) Instagram.

A) Copiado, modificado e redistribuído;
B) Vendido, modificado e revendido;
C) Versionado, vendido e resgatado;
D) Usado, restaurado e reutilizado.

QUESTÃO 13
Nos correios as mensagens são enviadas para endereços
de e-mail. Esses endereços possuem um formato válido.
Marque a opção que contém um endereço de e-mail com
formato válido:
A) aminolaucoelho@gmail.com
B) zilmeria-fontes.yahoo.com.br
C) @hotmail.com
D) br.com.leodenio.ymail
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
O Estado tem o dever de garantir a saúde através de
políticas públicas a fim de reduzir doenças e ou agravos
estabelecendo condições para o acesso universal e
igualitário. Desta forma marque a opção que corresponde
à abrangência de ações e serviços do Sistema Único de
Saúde – SUS:

QUESTÃO 18
O SUS tem suas ações e serviços de promoção, proteção
e recuperação da saúde executados pelo poder público
podendo se valer da participação complementar da
iniciativa privada, sendo organizado de forma
regionalizada e hierarquizada. As regiões de saúde são
determinadas pelo estado em articulação com os
municípios. Para que seja instituída a região de saúde
deverá conter no mínimo:

A) Família, empresas e sociedade;
B) Proteção à família, recuperação da sociedade;
C) Promoção, proteção e recuperação;
D) Promoção da saúde e das empresas.

A) Atenção primária; urgência e emergência; atenção
psicossocial; atenção ambulatorial especializada e
hospitalar e vigilância em saúde;
B) Vigilância sanitária; práticas alternativas em saúde;
puericultura; atenção ambulatorial; comissão de
validação;
C) Comissão de validação; vigilância em saúde; vigilância
especializada; atenção hospitalar;
D) Atenção primária, atenção de urgência; atenção de
suicídio; vigilância sanitária; atenção a obesidade.

QUESTÃO 17
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o
Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os objetivos e
atribuições do SUS, assinale verdadeiro (V) ou falso (F)
para as afirmações abaixo:

QUESTÃO 19
A Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é o
instrumento de registro utilizado nos procedimentos
médico hospitalares onde estão inseridos os materiais que
devem ser utilizados, os procedimentos que são
realizados, bem como os profissionais de saúde envolvidos
e estrutura de hotelaria por todos os gestores e
prestadores de serviços no SUS, e possui como
característica principal a proposta de pagamento por
valores fixos. Existem dois tipos de AIH. Relacionem as
colunas de acordo com os dois tipos de AIH.

( )A
identificação
e
divulgação
dos
fatores
condicionantes e determinantes da saúde;
( ) Formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do Art. 2º desta lei;
( ) Assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas;
( ) Assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.

Coluna I
I. AIH tipo 1;
II. AIH tipo 5.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

Coluna II
a. Para procedimento de tratamentos de
permanência (meses ou até mesmo anos);
b. Serve para internações de imediato, tipo inicial.

A) V, V, V, V;
B) V, F, V, F;
C) F, F, F, F;
D) F, F, V, F.

Marque a opção correta:
A) I-b; II-a;
B) I-a; II-b;
C) I-a; II-a;
D) I-b; II-b.
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QUESTÃO 20
Paciente, com 19 anos de idade, politraumatizado,
atendido na emergência no dia 01 de janeiro de 2019,
devido ao seu quadro de saúde, rapidamente foi
encaminhado ao centro cirúrgico, o médico solicitante
preencheu a AIH tipo I com data, nome e procedimento.
O profissional de nível superior autorizou o procedimento
devido à gravidade do paciente. O procedimento foi
realizado pelo profissional executante que estava de
plantão pela primeira vez naquela Unidade de Saúde,
como autônomo e se esqueceu de informar o CBO. Devido
a complicações após o procedimento foi solicitado AIH tipo
5 pois o paciente teria uma longa permanência naquela
unidade de saúde. Marque a opção CORRETA:

QUESTÃO 22
Muitas ações e serviços são considerados como ASPS e
seria impossível fazer uma lista fechada frente a toda a
complexidade de se fazer saúde nos diversos municípios
brasileiros. Assim, a LC 141/2012 especifica em seu artigo
4º, para fins de cumprimento do mínimo constitucional, os
gastos que NÃO são considerados como ASPS. A respeito
deste tema, assinale com V para verdadeiro e F para falso:
( ) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive
dos servidores da saúde;
( ) Merenda escolar e outros programas de alimentação,
ainda que executados em Unidades do SUS;
( ) Saneamento básico, inclusive quanto às ações
financiadas e mantidas com recursos provenientes de
taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa
finalidade;
( ) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas
pelos órgãos de meio ambiente dos entes da
Federação ou por entidades não governamentais;
( ) Atendimento à saúde do trabalhador.

A) A AIH tipo 5 foi bloqueada devido já possuí uma AIH
tipo I;
B) A AIH tipo I foi bloqueada devido a falta do CBO do
profissional autônomo;
C) As AIH foram glosadas, pois caracterizaram
duplicidade;
D) A AIH não deveria ter sido bloqueada, pois todos
registros foram corretos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, V, V, V;
B) V, F, V, F, V;
C) F, F, F, F, V;
D) V, V, V, V, F.

QUESTÃO 21
As Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS de acordo
com a LC 141/2012 são ações e serviços voltados a
promoção, proteção e recuperação da saúde, financiados
com recursos movimentados por meio de recursos de
saúde fundo a fundo. Assinale abaixo a opção incorreta
sobre as diretrizes da Lei 8.080/90 sobre as ASPS:

QUESTÃO 23
O SIH disponibiliza informações das internações efetuadas
por meio da Autorização de
Internação Hospitalar (AIH) e coleta mais de 50 variáveis
relativas às internações como: identificação e qualificação
do paciente, procedimentos, exames e atos médicos
realizados, diagnóstico, motivo da alta, bem como valores
devidos. Na fase analítica retrata o perfil da Unidade de
Saúde utilizando-se de relatórios. Marque a opção
incorreta sobre os sistemas de informação utilizados no
SUS:

A) Acesso universal, igualitário e gratuito;
B) Ter conformidade com objetivos e metas dos planos de
saúde de cada ente da Federação;
C) É de reponsabilidade específica do setor saúde;
D) Está vetado o uso de recursos para atenção ao
trabalhador.

A) SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde, todos os estabelecimentos
de saúde, não importam o porte, deverão estar
cadastrados nesta plataforma;
B) O SigTap gerencia tabela de procedimentos,
medicamentos e OPM;
C) Sisobi/dataprev é o sistema de informações sobre
mortalidade;
D) Tabnet/tabwin
armazenam
entre
outras,
as
informações de frequência de procedimentos, serviços
prestados pelos profissionais e AIHs pagas.
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QUESTÃO 24
A Autorização de Procedimento Ambulatorial - APAC é um
instrumento que tem por objetivo o registro dos
atendimentos ambulatoriais realizados pelo SUS, serve
para autorização, cobrança, pagamento e fornecimento de
informações gerenciais em relação aos procedimentos
ambulatoriais no âmbito do SUS e faz parte do Sistema de
Informações Ambulatoriais - SIA / SUS. Marque a opção
que NÃO corresponde a um procedimento que precise de
APAC:

QUESTÃO 26
Ao acessar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, através do
endereço
http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp, no menu “tabelas” pode-se
acessar várias tabelas. Assinale V para verdadeiro e F para
falso a respeito dos tipos de tabelas:
( ) Tabelas administrativas;
( ) Tabelas
de
procedimentos
estruturantes
e
complementares;
( ) Tabelas relacionadas ao atendimento na modalidade
assistencial;
( ) Tabelas relacionada ao leito;
( ) Tabelas operacionais ou técnicas.

A) Acompanhamento de paciente idoso;
B) Acompanhamento de cirurgia bariátrica;
C) Radioterapia;
D) Mamografia.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

QUESTÃO 25
O prontuário médico é o conjunto de documentos
padronizados e ordenados, no qual devem ser registrados
todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e
que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa
instituição de assistência médica ou num consultório
médico. Marque a opção que corresponde à composição
mínima do prontuário aprovado pela portaria MS/GM nº
396/2000:

A) V, F, V, F, V;
B) V, V, V, F, V;
C) F, F, F, F, F;
D) V, V, V, V, V.
QUESTÃO 27
Paciente atendido no plantão de emergência, com fortes
dores abdominais e dois episódios de vômitos, foi
internado para estabilizar a saúde, permanecendo na
unidade de saúde por 48 horas. Para que fosse fechado o
diagnóstico o médico solicitou exames complementares,
alguns exames de sangue, raio X e uma endoscopia.
Marque a opção que corresponde com a sequência correta
de documentos que devem ser preenchidos.

A) Registro de atendimento ambulatorial; atendimento de
urgência; evolução médica e de enfermagem,
prescrições médica e de enfermagem, exames
complementares, descrição de cirurgia,
ficha
anestésica, gasto de sala, resumo de alta e boletins
médicos;
B) Registro de atendimento ambulatorial; atendimento de
urgência; evolução médica, prescrições médicas,
exames complementares, descrição de cirurgia, ficha
anestésica, gasto de sala, resumo de alta e boletins
médicos;
C) Registro de atendimento ambulatorial; atendimento de
urgência; evolução médica e de enfermagem,
prescrições médica e de enfermagem, descrição de
cirurgia, ficha anestésica, gasto de sala, resumo de alta
e boletins médicos;
D) Registro de atendimento ambulatorial; atendimento de
urgência; evolução médica e de enfermagem,
prescrições médica e de enfermagem, exames
complementares, descrição de cirurgia, ficha anestésica
e boletins médicos.

A) AIH 1 e APAC;
B) AIH 1 e AIH 5;
C) BPA e APAC;
D) AIH 1 e Solicitação de exames ambulatoriais.
QUESTÃO 28
De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 917,
de 6 de abril de 2018, complete as lacunas:
Esta Portaria “altera os valores de Órteses/Próteses e
Materiais Especiais - OPME relacionadas com
procedimentos _______ ortopédicos na Tabela de
_______, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais
Especiais do SUS”.
A) Cirúrgicos / pacientes;
B) Cirúrgicos / procedimento;
C) Clínicos / procedimento;
D) Terapêuticos /pacientes.
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QUESTÃO 29
Segundo Chiavenato (1987), o Planejamento Estratégico
(PE) é um processo que começa com a determinação de
objetivos; definem estratégias, políticas e detalha planos
para consegui-los; estabelece um sistema de decisões e
inclui uma revisão dos objetivos para alimentar um novo
ciclo de planificação. A respeito de temas abordados no
PE, relacione as Coluna I e II:

QUESTÃO 30
O Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS) surgiu em 1991 com a criação da
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O DATASUS já
desenvolveu mais de 200 sistemas que auxiliam
diretamente o Ministério da Saúde no processo de
construção e fortalecimento do SUS e está presente em
todas as regiões do país por meio das Regionais que
executam as atividades de fomento e cooperação técnica
em informática nos principais Estados brasileiros. Assinale
V para verdadeiro e F para falso, sobre as competências
definidas para o DATASUS.

Coluna I
I. Missão;
II. Visão;
III. Valores.

( ) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de
informática que possibilitem a implementação de
sistemas e a disseminação de informações
necessárias às ações de saúde;
( ) Definir padrões para a captação e transferência de
informações em saúde, visando à integração
operacional das bases de dados e dos sistemas
desenvolvidos e implantados no âmbito do SUS;
( ) Manter sigilo de outros programas de cooperação
técnica com entidades de pesquisa e ensino para
prospecção e transferência de tecnologia e
metodologias de informação e informática em saúde;
( ) Definir padrões, diretrizes, normas e procedimentos
para transferência de informações e contratação de
bens e serviços de informática no âmbito dos órgãos
e entidades do Ministério;
( ) Manter autonomia de Estados, Municípios e o Distrito
Federal, na informatização das atividades do SUS.

Coluna II
( ) Características, virtudes e qualidades da empresa;
( ) Estabelece uma identidade comum referente aos
propósitos da empresa à longo prazo, orientando o
comportamento das pessoas quanto ao destino que a
organização quer alcançar;
( ) Funciona como o credo da organização, serve como
lembrete, periódico, para que os funcionários saibam
para onde conduzir o negócio.
A sequência correta de cima para baixo, é:
A) I, II, III;
B) II, I, III;
C) III, II, I;
D) III, I, II.

A sequência correta de cima para baixo, é:
A) V, V, V, V, V;
B) V, F, V, F, V;
C) V, V, F, V, F;
D) F, V, V, F, V.
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