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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

1. 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) contratar, mediante processo seletivo 
simplificado, pessoal técnico e administrativo, por 
tempo determinado.  

 
2. O órgão de orientação superior da EBSERH é o 

Conselho de Administração, composto por nove 
membros, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação, entre eles podemos considerar  

a) três membros indicados pelo Ministro de Estado 
da Educação, sendo que um será o Presidente do 
Conselho e outro será seu substituto, nas suas 
ausências e impedimentos.  

b) dois membros indicados pelo Ministro de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

c) C)um membro indicado pelo Ministro de Estado 
da Saúde.  

d) dois representantes dos empregados, e respectivo 
suplente.  

 
3. Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro 

de 2011, analise os itens abaixo acerca das 
competências da EBSERH e a seguir assinale a 
alternativa correta:  

 

I.  Administrar unidades hospitalares, bem como 
prestar serviços de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico 
à comunidade, no âmbito do SUS.  

II.  Prestar às instituições federais de ensino superior 
e a outras instituições congêneres serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao 
ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no 
campo da saúde pública, mediante as condições 
que forem fixadas em seu estatuto social.  

III.  Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação 
com o campo da saúde pública ou com outros 
aspectos da sua atividade torne necessária essa 
cooperação, em especial na implementação das 
residências médicas, multiprofissional e em área 

profissional da saúde, nas especialidades e regiões 
estratégicas para o SUS.  

a)  Apenas III é correto.  
b)  Apenas I e III são corretos 
c)  Apenas II é correto.  
d)  I, II e III são corretos.  

 
4. De acordo com o Estatuto Social da EBSERH, 

propor linhas de ação, programas, projetos, 
formas de atuação e outras medidas, orientando 
para que a EBSERH atinja os objetivos para os 
quais foi criada, é atribuição:  

a)  Do Conselho Consultivo da EBSERH.  
b)  Do Conselho de Administração da EBSERH.  
c)  Da Diretoria Executiva da EBSERH.  
d)  Do Ministério da Saúde, através do Conselho 

Nacional de Saúde. 
 

5. À respeito da estrutura e organização jurídica da 
EBSERH, marque a alternativa correta. 

a) A união foi autorizada a criar a EBSERH que é uma 
sociedade de economia mista. 

b) É permitida a criação de subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao 
objeto social da EBSERH. 

c) Terá sede e foro exclusivo em Brasília-DF e não 
está autorizada a manter representações, 
dependências e filiais em outras unidades da 
federação. 

d) A EBSERH terá capital social da União e da 
iniciativa privada. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

 
1. De acordo com a Lei 8080/90, entende-se por 

vigilância sanitária  
a)  um conjunto de ações capaz de eliminar, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.  

b)  um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.  

c)  um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos.  

d)  um conjunto de atividades que se destina, através 
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores 
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submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho.  

 
2. Um sistema de informação em saúde colhe, 

processa e analisa dados com o objetivo de, 
entre outras coisas, organizar e avaliar os 
serviços do setor. Para isso, há a necessidade de 
operar com subsistemas que produzem 
informações setoriais. Em relação a estes 
subsistemas, assinale a afirmativa que 
apresenta, corretamente, a sigla e as atribuições.  

a)  SINASC- permite o acompanhamento de 
epidemias, indicando riscos aos quais a população 
está sujeita e contribuindo para a identificação da 
realidade epidemiológica de determinada área 
geográfica.  

b)  SINAN- aporte de dados sobre nascidos vivos, com 
informações importantes como sexo, local de 
nascimento, tipo de parto e peso ao nascer.  

c)  SIM- a partir da coleta de declarações de óbito, 
oferece informações importantes para a definição 
de prioridades nos programas de prevenção e 
controle de doenças.  

d)  SIAB- planeja, acompanha e avalia programas 
sociais de alimentação e nutrição, com o objetivo 
de fornecer dados estatísticos para a formulação 
de políticas públicas.  

 
3. As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes EXCETO:  

a)   Gratuidade.  
b)  Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo.  
c)  Participação da comunidade.  
d)  Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

 
4. Leia as afirmativas a seguir e marque a opção 

INCORRETA: 
a)  O atendimento integral, no SUS, dá prioridade 

para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais.  

b)  São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo à iniciativa privada dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.  

c)  As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.  

d)  O SUS é organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: descentralização, atendimento integral 
e participação da comunidade.  

5. Os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento 
(BPF) para os serviços de saúde são definidos 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), por meio da Resolução de Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 63/2011. Trata-se de um 
Regulamento Técnico que deve ser aplicado a 
todos os serviços de saúde no país, 
indistintamente (BRASIL, 2011). Em relação às 
condições organizacionais para os serviços de 
saúde definidas pela RDC nº 63/2011, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

 

( )  O serviço de saúde deve garantir mecanismos 
para o controle de acesso dos trabalhadores, 
pacientes, acompanhantes e visitantes. 

( )  O serviço de saúde deve possuir profissional 
legalmente habilitado que responda pelas 
questões operacionais durante o seu período de 
funcionamento. 

( )  Os estabelecimentos integrantes da administração 
pública ou por ela instituídos são dispensados de 
inscrição no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde. 

( )  Os estabelecimentos integrantes da administração 
pública devem possuir licença atualizada de 
acordo com a legislação sanitária local, afixada em 
local visível ao público. 

 
A alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo, é 
a)  V F V F 
b)  V F F V 
c)  V V F F 
d)  F V F V 

 


