
LEGISLAÇÃO DO SUS

01. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde no País, salvo nos casos previstos em _____.
a) regulamento
b) decreto
c) lei
d) instrução normativa
e) portaria

02. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e
participar  da  produção  de  medicamentos,  equipamentos,  imunobiológicos,  hemoderivados  e 
outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

Nestas condições:
a) somente o item I está correto
b) somente o item II está correto
c) somente os itens I e II estão corretos
d) somente os itens II e III estão corretas
e) todas estão corretas.

03. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará,  em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as 
seguintes instâncias colegiadas:
I - a Conferência de Saúde; e
II - o Conselho de Saúde.

Nestas condições, temos:
a) somente o I está correto
b) somente o II está correto
c) I e II estão corretos
d) o item I está correto e o II está errado
e) o item II está correto e o I está errado

04. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta;
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional;
III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal.

Nestas condições: 
a) somente os itens I e II estão corretos
b) somente os itens II e III estão corretos
c) somente os itens III e IV estão corretos



d) somente os itens I, II e III estão corretos
e) todos os itens estão corretos.

05. A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos 
os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, 
compreende três grandes campos, a saber:
a) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e 
que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente 
o domiciliar;
b)  o  das  intervenções  ambientais,  no  seu  sentido  mais  amplo,  incluindo  as  relações  e  as 
condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 
operação  de  sistemas  de  saneamento  ambiental  (mediante  o  pacto  de  interesses,  as 
normalizações, as fiscalizações e outros); 
c) o das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do
processo saúde-doença das coletividades, de que são partes importantes as questões relativas às 
políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e 
qualidade dos alimentos;
d) “a” e “b” estão corretas
e) todas estão corretas.

06. A criação dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei municipal, estadual ou federal, com 
base na Lei nº 8.142/90 é considerada a _______ diretriz do Conselho Nacional de Saúde.
a) primeira
b) segunda 
c) terceira
d) quarta
e) quinta

07. Conselho de Saúde é órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da 
Secretaria  de  Saúde  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  com  composição, 
organização  e  competência  fixadas  na  Lei  nº  8.142/90  é  considerada  a  _______  diretriz  do 
Conselho Nacional de Saúde.
a) primeira
b) segunda 
c) terceira
d) quarta
e) quinta

08. Os  Governos  garantirão  autonomia  para  o  pleno  funcionamento  do  Conselho  de  Saúde, 
dotação orçamentária, Secretaria Executiva e estrutura administrativa. É considerada a _______ 
diretriz do Conselho Nacional de Saúde.
a) primeira
b) segunda 
c) terceira
d) quarta
e) quinta

09.  Conforme  o  Decreto  nº  5.839,  de  11  de  julho  de  2006,  são  competências  do  Conselho 
Nacional de Saúde, dentre outros:
I - atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política Nacional de Saúde,  
na esfera do Governo Federal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;



II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das 
características epidemiológicas e da organização dos serviços;
III - elaborar cronograma de transferência de recursos financeiros aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Nestas condições:
a) somente o item I está correto
b) somente o item II está correto
c) somente os itens I e II estão corretos
d) somente os itens II e III estão corretas
e) todas estão corretas.

10. De acordo com a Constituição, é correto afirmar que, EXCETO:
a) a saúde é direito de todos;
b) a saúde é dever do Estado;
c) o Estado deve desenvolver políticas sociais que visem à redução do risco de doença;
d) o Estado deve prover acesso universal não igualitário às ações e serviços para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde;
e) o Estado deve desenvolver políticas econômicas que visem à redução do risco de doença.

GABARITO

01. C
Comentários: Segundo o artigo 199, parágrafo terceiro da Constituição Federal, o correto é lei.

02. E
Comentários: De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal, todos os itens estão corretos.

03. C
Comentários: De acordo com o artigo primeiro da Lei 8.142/90, todos os itens estão corretos.

04. E
Comentários: Segundo o artigo segundo da Lei 8.142/90, todos os itens estão corretos.

05. E
Comentários:  Convém ressaltar  que  as  ações  de  política  setorial  em saúde,  bem  como as 
administrativas  (planejamento,  comando  e  controle)  são  inerentes  e  integrantes  do  contexto 
daquelas envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais.

06. B
Comentários:  Na  criação  e  reformulação  dos  Conselhos  de  Saúde  o  poder  executivo, 
respeitando  os  princípios  da  democracia,  deverá  acolher  as  demandas  da  população, 
consubstanciadas nas conferências de saúde.

07. A
Comentários:  Atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das 
Políticas de Saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.

08. D
Comentários: Segundo a resolução 333/2003, está é a quarta diretriz do Conselho Nacional de 
Saúde.



09. E
Comentários:  Além  destas,  temos:  aprovar  os  critérios  e  os  valores  para  remuneração  de 
serviços e os parâmetros de cobertura de assistência; propor critérios para a definição de padrões 
e parâmetros assistenciais; acompanhar e controlar a atuação do setor privado da área da saúde, 
credenciado  mediante  contrato  ou  convênio;  acompanhar  o  processo  de  desenvolvimento  e 
incorporação científica e tecnológica na área de saúde, visando à observação de padrões éticos 
compatíveis  com o desenvolvimento sócio-cultural  do País; e articular-se com o Ministério  da 
Educação  quanto  à  criação  de  novos  cursos  de  ensino  superior  na  área  de  saúde,  no  que 
concerne à caracterização das necessidades sociais.

10. D
Comentários: É a única alternativa que não aparece na Constituição Federal.


