
POLÍTICAS DO SUS

01. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em
especial, as seguintes atividades:
I - ciência e tecnologia
II - saúde do trabalhador

a) Todas estão erradas
a) Somente a I está certa
b) Somente a II está certa
c) A lei é omissa em tal ponto
d) Todas estão certas

02.  As Comissões Intergestores _____________ são reconhecidas como foros de negociação e
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
a) Bi-partite somente
b) Bi-partite e tri-partite
c) Tri-partite somente
d) Privados
e) Todas estão erradas

03. A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  exercerão,  em  seu  âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
I - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;
II  -  promover  articulação  com  os  órgãos  de  fiscalização  do  exercício  profissional  e  outras
entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para
pesquisa, ações e serviços de saúde;
III - promover a articulação da política e dos planos de saúde;

a) Somente a I está certa
b) Somente a II está certa
c) Todas estão certas
d) Todas estão erradas
e) Somente a III está errada

04. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será _______ em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
a) Unitária
b) Paritária
c) Exclusiva
d) Vetada
e) Todas estão erradas

05.  Os Municípios  poderão estabelecer  ___________ para execução de ações e  serviços de
saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos.
a) Consórcio
b) Convênio 
c) Contrato
d) Termo de parceria
e) Nenhuma das anteriores

06. Para receberem os recursos finamceiros, entre outros requisitos, os Municípios, os Estados e



o Distrito Federal deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;
II - Conselho de Saúde, com composição paritária;
III - plano de saúde;

a) Todas estão erradas
b) Todas estão corretas
c) Somente a I está correta
d) Somente a II está correta
e) Somente as III está correta

07. O  não  atendimento  pelos  ___________,  ou pelos  Estados,  ou  pelo  Distrito  Federal,  dos
requisitos  estabelecidos  neste  artigo,  implicará  em  que  os  recursos  concernentes  sejam
administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União.
a) Estados
b) Unidades federativas
c) Municípios
d) Quartéis
e) Todas estão erradas

08.  A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias
especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da
direção  __________  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  ou  que  representem  risco  de
disseminação nacional.
a) Federal
b) Estadual
c) Municipal
d) Internacional
e) Todas estão erradas

09.  É  vedada  a  participação  direta  ou  indireta  de  empresas  ou  de  capitais  estrangeiros  na
assistência  à  saúde,  salvo  através  de  doações  de  organismos  internacionais  vinculados  à
Organização  das  Nações  Unidas,  de  entidades  de  cooperação  técnica  e  de  financiamento  e
empréstimos.
I - Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único
de Saúde (SUS),  submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os
instrumentos que forem firmados.
II - Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa,
por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a
seguridade social.

a) Todas estão erradas
b) Todas estão certas
c) Somente a I está certa
d) Somente a II está certa
e) Não há opção certa

10. “A  saúde  tem  como  fatores  determinantes  e  condicionantes,  entre  outros...”  –  trecho
originalmente extraído da lei do SUS, quantos são estes fatores?



a) 10
b) 9
c) 8
d) 7
e) 6

11. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram  o  Sistema Único  de  Saúde  (SUS),  são  desenvolvidos  de  acordo  com as  diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
II  -  conjugação  dos  recursos  financeiros,  tecnológicos,  materiais  e  humanos  da  União,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da
população;

a) Todas estão erradas
b) Somente a I está certa
c) Somente a II está errada
d) Todas estão incompletas
e) Todas estão certas

12.  O  não  atendimento  pelos  Municípios,  ou  pelos  _______,  ou  pelo  Distrito  Federal,  dos
requisitos  estabelecidos  neste  artigo,  implicará  em  que  os  recursos  concernentes  sejam
administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União.
a) Municípios
b) Estados
c) Distrito federal
d) Quartéis
e) Todas estão erradas

13.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  exercerão,  em  seu  âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
I - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
II - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia
sanitária;
III  -  fomentar,  coordenar  e  executar  programas  e  projetos  estratégicos  e  de  atendimento
emergencial.

a) Somente a I está certa
b) Somente a II está certa
c) Todas estão certas
d) Todas estão erradas
e) Somente a III está certa

14. O Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do
setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia
das  ____________  aos  serviços  de  saúde  nos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  e  às
empresas nacionais.
a) Universidades e institutos de pesquisa
b) Universidades
c) Institutos de pesquisa
d) Falta um componente
e) Todas estão erradas



15. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho;
II  -  em caráter  suplementar,  formular,  executar,  acompanhar e avaliar  a política de insumos e
equipamentos para a saúde;
III  -  identificar  estabelecimentos  hospitalares  de  referência  e  gerir  sistemas  públicos  de  alta
complexidade, de referência estadual e regional;

a) Somente I está certa
b) Somente II está certa
c) Somente III está certa
d) Todas estão erradas
e) Todas estão certas

01. A
Comentário: Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems)

02. C
Comentário:  A  União  poderá  executar  ações  de  vigilância  epidemiológica  e  sanitária  em
circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar
do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de
disseminação nacional.

03. A
Comentário: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas
dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de
utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.

04. B
Comentário: É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas
nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de
saúde.

05. E
Comentário: Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de
saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

06. E
Comentário: 
Aplica-se  aos  consórcios  administrativos  intermunicipais  o  princípio  da  direção  única,  e  os
respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

07. B
Comentário: As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados
de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

08. A
Comentário:  Dizem respeito também à saúde as ações que, por força desta lei, se destinam a
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.



09. C
Comentário: Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos
de interesse para a saúde e a participação na sua produção;
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;

10. A
Comentário: Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças
Armadas  poderão  integrar-se  ao  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  conforme  se  dispuser  em
convênio que, para esse fim, for firmado.

11. D
Comentário: Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos
de interesse para a saúde e a participação na sua produção;
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;
XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

12. D
Comentário:  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  os  serviços  privados  contratados  ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com
as  diretrizes  previstas  no  art.  198  da  Constituição  Federal,  obedecendo  ainda  aos  seguintes
princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II  -  integralidade de assistência,  entendida como conjunto  articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema;



13. C
Comentário: Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os
critérios  demográficos  mencionados  nesta  lei  serão  ponderados  por  outros  indicadores  de
crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados.

14. C
Comentário:  O  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  estabelecerá  mecanismos  de  incentivos  à
participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência
de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados,
Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais.

15. C
Comentário:  Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em
conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos
Conselhos de Saúde.


