
LEGISLAÇÃO DO SUS

01.  Em relação à situação das doenças transmissíveis no Brasil,  numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira:
(1) Doenças transmissíveis emergentes e reemergentes.
(2) Doenças transmissíveis com tendência descendente.
(3) Doenças transmissíveis com tendência persistente.

(  ) Doença de Chagas, hanseníase, febre tifóide, difteria, coqueluche, filariose.
(  ) Tuberculose, leptospirose, meningites, malária, esquistossomose, hepatites virais.
(  ) Aids, hantavirose, dengue, cólera.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo:
a) 1, 2, 3.
b) 3, 2, 1.
c) 3, 1, 2.
d) 2, 3, 1.
e) 2, 1, 3.

02.  Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, é incorreto afirmar:
a)  O  documento  básico  do  SIH/SUS  é  o  Boletim  de  Produção  Ambulatorial,  preenchido 
mensalmente pelas unidades ambulatoriais.
b) O SINASC através da Declaração de Nascidos Vivos contribui para obter informações sobre 
natalidade, morbidade e mortalidade infantil e materna e sobre as características da atenção ao 
parto e ao recém-nascido.
c)  O  SIM  utiliza  a  declaração  de  óbito  como  instrumento  de  coleta  padronizado  e  fornece 
informações sobre as características de pessoa, tempo e lugar, além das condições e causas do 
óbito.
d) Por meio do SIAB, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e 
saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde da família.
e) O SINAN é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e 
agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.

03. Após a Constituição Federal de 1988 o acesso ao Sistema de Saúde é garantido a todas as 
pessoas  que  devem  ser  atendidas,  sem distinções  ou  restrições,  recebendo  toda  a  atenção 
necessária sem qualquer custo, o que se constitui no princípio:
a) da descentralização da gestão em saúde.
b) da universalização do atendimento.
c) da eqüidade na oferta de serviços.
d) do controle social.
e) da integralidade do atendimento.

04. Segundo o SIAB é INCORRETO afirmar:
a) Peridomicílio é o espaço externo próximo a casa e que inclui os seus anexos.
b) Anexo é a unidade de construção, permanente ou não, peridomiciliar, que sirva de abrigo para 
animais ou para depósito, assim como todas as demais dependências externas no Peridomicílio, 
contíguas a casa.
c)  Micro-área é o espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e 
corresponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde (ACS).
d) Área é o conjunto de domicílios sob a responsabilidade de uma equipe de saúde.  



05.  Segundo as atribuições comuns ao Estado e aos municípios, em sua esfera administrativa, de 
acordo com a habilitação e condição de gestão do sistema de saúde respectivo, conforme definido 
nas Normas Operacionais do Ministério da Saúde é INCORRETO afirmar:
a) Ao SINAN compete organizar e coordenar o Sistema de Informação de Vigilância à Saúde
b) Participar da formulação da política e da execução das ações de vigilância ambiental  e de 
saneamento básico;
c) Definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos 
serviços de saúde;
d) Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores do nível de saúde da população e das condições 
ambientais; 

06.  Marque a afirmação INCORRETA:
Para operacionalizar a participação social, a Lei n.º 8.142 (BRASIL, 1990) orienta sobre a:
a) Formação dos conselhos de saúde no âmbito nacional, estadual e municipal;
b) Os conselhos são compostos por Trabalhadores da saúde, gestores e Usuários.
c) A distribuição das vagas deve ser de 50% para os trabalhadores e usuários, e 50% para o 
gestor.
d)  As  representações  dos  usuários  e  dos  trabalhadores  no  Conselho  Municipal,  Estadual  e 
Nacional de Saúde devem ter legitimidade e compromisso político com seus representados; 

07. Os gestores das três esferas de gestão do SUS (federal, estadual e municipal) instituíram 
espaços  de negociação  e  definição  de  pactos  acerca dos  assuntos  da  gestão  assim sendo, 
marque a afirmação INCORRETA.
a) Comissão Intergestores Tripartite (CIT), no âmbito nacional;
b) A participação social deve estar restrita a essas instâncias formalizadas para o controle social.
c) A participação social deve ser valorizada e incentivada no dia-a-dia das unidades de atenção do 
SUS;
d) Comissões Intergestores Bipartites (CIB), no âmbito estadual, com representações do estado e 
dos municípios;

08.  Referente à gestão da saúde é INCORRETO afirmar:
a) A gestão participativa é importante como um instrumento valioso na construção da mudança, 
contribuindo  para  tornar  o  atendimento  mais  eficaz/efetivo  e  motivador  para  as  equipes  de 
trabalho;
b) A gestão participativa inclui a participação de trabalhadores e gestores dos serviços de saúde, 
em um pacto de co-responsabilidade;
c) A co-gestão é um modo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo, para que não haja 
excessos por parte dos diferentes corporativismos e também como uma forma de controlar  o 
estado e o governo;
d)  Os  serviços  de  saúde  têm  três  objetivos  finalísticos:  a  produção  de  saúde,  a  realização 
profissional  e  pessoal  dos  trabalhadores  e  a  sua  própria  reprodução  enquanto  política 
democrática e solidária; 

09.  Referente a cogestão é INCORRETO afirmar:
a) Na co-gestão haverá conflito com a troca de saberes diversos, o que impedira a colaboração 
entre profissionais, usuários e gestores.
b) O sistema de co-gestão procura articular o novo formato no atendimento em saúde, com a 
participação dos envolvidos no trabalho em equipe;
c) A co-gestão facilitara a implementação das diretrizes do SUS, e estará assegurando, ao mesmo 
tempo, garantir motivação, estímulo à reflexão e aumento da auto-estima dos profissionais;



d)  A cogestão promovera o fortalecimento do empenho no trabalho, a criatividade na busca de 
soluções e o aumento da responsabilidade social;  

10. Referente ao Colegiado Gestor da Unidade de Saúde é INCORRETO afirmar:
a) Nas unidades de saúde com mais de uma equipe de saúde da família, somente uma equipe 
representara as demais;
b) Tem por atribuição, elaborar o projeto de ação, atuar no processo de trabalho da unidade e 
responsabilizar os envolvidos;
c) Deve acolher e encaminhar as demandas dos usuários, criar e avaliar os indicadores, sugerir e 
elaborar propostas, e criar estratégias para o envolvimento de todos os membros e equipes do 
serviço.
d)  Na  atenção  básica  o  colegiado  é  composto  por  representantes  das  equipes  de  atenção 
básica/saúde da família, contemplando trabalhadores dos níveis superior, médio e básico; 

GABARITO
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