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Seis Funções 

Técnicas 

Comerciais 

Contábeis 

Segurança 

Financeiras 

Administrativas 
» Âmbito ==>   

=Político / Econômico-Financeiro 

=Social / Cultural 

=Ético 

=Tecnológico 

 



 

Técnicas 

 
– Assistência 

– Promoção 

– Prevenção 

– Diagnóstico Precoce 

– Tratamento Precoce 

– Diagnóstico específico 

– Tratamento Especifico 

– Limitação do Dano  

– Reabilitação 

– Reintegração à Sociedade 

 



Técnicas 

Ensino 

– Voltado para o(s): 
» Indivíduo 

» Funcionário / Operários 

» Clientes 

» Auto-ensino 

– Pesquisa 
» Clínica / Básica / Multicêntrica 

» Bibliográfica/ Exploratória/ Experimental/ Histórica/ 
Estudo de Caso 

» Qualitativa X Quantitativa 

» Específica X Interdisciplinar  

» Retrospectiva X Prospectiva 

 



Comerciais 
 Sistema de Compra e Venda de Produtos e serviços 

 Lei 8.666 de 21/06/1993  

– Modalidades de Licitação 

» Concorrência 

» Tomada de Preços 

» Convite 

» Leilão  

» Concurso  

(ESTRATÉGIA => Pregão (Eletrônico X Presencial) 

 Contratos 

» Alocação Predial 

» Prestação de Serviços 

» Fornecimento de Produtos 



Contábil 

Relacionada a RECURSOS (R8): 
» Pessoas  Quadro de Profissionais 

» Materiais  Inventários / Suprimentos 

» Finanças  Balanços / contabilidade  

» Físico-ambientais  Infra-estrutura 

» Administrativos   Manuais  

» Legais  Regulamentação do Serviço 

» Políticos  Apoios internos e externos 

» Tecnológicos  Atualização / modernização 

 



Segurança 

 

Voltada para: 
» Si próprio - EPI 

» Membros da Equipe 

» Cliente / Paciente 

» Patrimônio ==> Vigilantes   

» Prédio ==> CIPA / Brigada de Incêndio 

 



Financeira 

Relacionada a: 
» Fontes de Recursos 

 

» Aplicação Financeira 

 

» Rendimentos 

 

» Investimentos 

 

» Orçamento Programa 

» Custos  



Administrativas 

Processo Administrativo 
– Planejamento   ==>  6W3H  / SOMEPa 

 

– Organização ==>  dos R8 = RH / RM /RF / Infra 

estrutura/ Instrumentos Administrativos (Manuais) 

 

– Comando / Gerência / Chefia  / Liderança 

 

– Coordenação 

 

– Controle ==> Itens de  Verificação / Itens de Controle 

 



    Perguntas sobre as Funções Básicas de uma Empresa: 

 
  

1-Quais são as 6 funções básicas de uma Empresa, seja ela de saúde 

ou não? 

 

2-A função técnica engloba: assistência, ................... e ........................... 

 

3-A Assistência está voltada para o indivíduo sadio ou doente, além 

disso esta voltada para a ...................... e a .................................... 

 

4-O sucesso da assistência e seu caráter científico está na aplicação de 

uma....................................................................................................... 

 

5-As áreas ou campos do desenvolvimento da assistência são 9 (nove), 

quais são eles? 

 



6-Das nove áreas de atuação em quais a enfermagem menos tem 

atuado e se mostram excelentes campos financeiros para a atuação 

do enfermeiro? 

7-Quando coloco e mantenho as grades no leito elevadas estou 

desenvolvendo atividades relacionadas a qual função básica? 

 

8-O Profissional de Saúde desenvolve seu papel (função) Técnico 

quando aplica na empresa os Programas de Educação 

Permanente, que são cinco. Quais são eles? 

 

9-Ao tratar dos processos de compra e venda de produtos ou serviços 

estamos desenvolvendo a função...................................................... 

 

10-O Marketing é a ciência e a arte de estimular o desejo de ter, 

adquirir, possuir. Quais são as quatro mais importantes 

estratégias do Marketing, também conhecidas como Marketing 

Mix? 

 



11-A Lei 8666/93 foi editada para regulamentar as modalidades de 

Licitação. Quais são as cinco modalidades de licitação? 

 

12-O pregão eletrônico (ou presencial) é uma ................................para 

viabilizar os processos licitatórios. 

 

13-Quando uso as recomendações da NR32, estou desenvolvendo 

atividades relacionadas a qual função básica? 

 

14-Citar pelo menos três exemplos de procedimentos da área contábil: 

 

15-A função técnica é sem dúvida a que mais ocupa os profissionais de 

saúde, das demais quais são que mais tempo consomem dos 

profissionais de enfermagem? 

 

 

 



16-Quando o meu superior me escala para conferir o carro de PCR, 

que função (ou funções) estarei desenvolvendo? 

 

17-Dentre as funções técnicas há uma que é utilizada nas demais, qual 

será essa função? 

 

18-Quando participo da CIPA (comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) estou desenvolvendo atividades relacionadas a qual 

função? 

 

19-Quando o chefe se mostra preocupado com os custos dos serviços, 

ele está inserido em qual função da empresa? 

 

20-O SUS (MS) através da Secretaria Municipal de saúde é 

responsável pelo pagamento dos procedimentos realizados nas 

Instituições públicas e/ou contratadas. Esta atividade na Empresa 

está relacionada a qual função? 


