
LEGISLAÇÃO DO SUS

01. Analise as seguintes afirmações, sobre o financiamento de ações e serviços no Sistema Único
de Saúde (SUS). 
1 - O financiamento das ações e serviços de saúde é de responsabilidade das três esferas de 
gestão do SUS, observado o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde.
2 -  O financiamento para  aquisição dos medicamentos do Componente de Medicamentos de 
Dispensação Excepcional é de responsabilidade dos municípios.
3  -  O  Componente  Estratégico  da  Assistência  Farmacêutica  inclui  o  financiamento  dos 
antiretrovirais do Programa DST/AIDS.
4 - O bloco de financiamento para a Vigilância em Saúde é constituído por dois componentes:
a) Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde;
b) Vigilância Sanitária.

Estão corretas:
a) 1, 2 e 3, apenas.
b) 1, 3 e 4, apenas.
c) 2, 3 e 4, apenas.
d) 1, 2 e 4, apenas.
e) 1, 2, 3 e 4.

02.  Em  fevereiro  de  2006,  o  Ministério  da  Saúde  divulgou  o  “Pacto  pela  Saúde  2006  – 
Consolidação  do  SUS”  formado  por  três  componentes.  O  componente  que  se  refere  a  “um 
conjunto  de  compromissos  sanitários,  expressos  em  objetivos  de  processos  e  resultados  e 
derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos 
federal, estadual e municipal” é denominado de:
a) Pacto pela Vida.
b) Pacto em Defesa do SUS.
c) Pacto de Gestão do SUS.
d) Pacto em Defesa da Reforma Sanitária.
e) Pacto em Defesa da Cidadania.

03. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica é incorreto afirmar:
a)  De  acordo  com  os  preceitos  do  SUS,  a  Atenção  Básica  tem  a  Saúde  da  Família  como 
estratégia prioritária para sua organização.
b)  Os  gestores  municipais  e  federais  são  responsáveis  pelo  cumprimento  dos  princípios  da 
Atenção Básica, pela organização e execução das ações dentro do território municipal.
c) Há a efetivação da integralidade em seus vários aspectos, dentre eles, a integração de ações 
programáticas e de demanda espontânea. 
d) A Atenção Básica deverá proceder aos encaminhamentos dos usuários aos serviços de média e 
alta complexidade.
e) Na Atenção Básica são utilizadas tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que 
devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território.

04. Segundo dados do Ministério da Saúde, os principais grupos de causas de morte pelo CID-10, 
no Brasil em 2004, em ordem decrescente de importância são:
a) Doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório, neoplasias.
b) Doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, causas externas.
c) Doenças do aparelho circulatório, neoplasias, causas externas.



d) Doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, causas externas.
e) Doenças do aparelho circulatório, causas externas, neoplasias.

05.   Assinale  a  alternativa  em  que  todas  as  doenças  e  agravos  citados  são  de  notificação 
compulsória, em todo o território nacional, segundo Portaria do Ministério da Saúde de nº. 5, de 21 
de fevereiro de 2006:
a) Cólera, febre amarela, dengue, raiva humana.
b) Botulismo, dengue, doença meningocócica, esquistossomose.
c) Cólera, hanseníase, sífilis, diarréia.
d) Varíola, diarréia, leishmaniose visceral, meningites infecciosas.
e) Sífilis, poliomielite, esquistossomose, coqueluche.

06.  Em relação à transição demográfica e epidemiológica no Brasil, é incorreto afirmar:
a) O processo de envelhecimento populacional no Brasil é resultado do declínio da fecundidade.
b)  O novo  padrão  demográfico  brasileiro  tem impacto  sobre  as  despesas  do  governo  e  das 
famílias, especialmente com elevação dos gastos com saúde e previdência social voltados para 
os idosos.
c)  O  perfil  epidemiológico  da  população  brasileira  se  caracteriza  pela  predominância  das 
enfermidades  da  modernidade,  sem  haver  conseguido  libertar-se  da  elevada  morbidade  por 
doenças do subdesenvolvimento.
d) Diferentemente dos países desenvolvidos, o Brasil e outros países da América Latina têm seu 
processo de transição influenciado pela introdução maciça de tecnologia e assistência médica.
e) Desde a década de 1940,  a população brasileira vem sofrendo uma queda acentuada nos 
níveis de mortalidade e fecundidade.

07.  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.

08. 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.



09. Em  relação  ao  financiamento  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  assinale  a  alternativa 
incorreta:
a) O custeio das ações de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS.
b) O Piso da Atenção Básica – PAB Fixo se refere ao custeio de estratégias, realizadas no âmbito 
da Atenção Básica em Saúde, tais como Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde e 
Saúde Bucal.
c)  O  Bloco  de  Financiamento  para  a  Vigilância  à  Saúde  é  constituído  pelo  Componente  da 
Vigilância Epidemiológica e Ambiental e Componente da Vigilância Sanitária em Saúde.
d) O Bloco de Financiamento para a Gestão do SUS destinase ao custeio de ações específicas 
relacionadas à organização e ampliação do acesso aos serviços de saúde.
e) O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e 
insumos de assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde.

10. Quanto à composição dos Conselhos Municipais de Saúde é incorreto afirmar:
a) Deve ter a proporcionalidade de 50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de 
gestores e prestadores.
b) Os Gestores do SUS não podem indicar os representantes dos usuários, dos trabalhadores em 
saúde e dos prestadores de serviços nos Conselhos de Saúde.
c) Os representantes de trabalhadores em saúde, de órgão do Legislativo, Executivo e Judiciário, 
de entidades patronais, não podem representar usuários.
d) Os funcionários com cargo de confiança ficam proibidos de participar dos Conselhos de Saúde.
e) A composição dos Conselhos deve ser estabelecida por Lei e não através de Decreto do Poder 
Executivo.
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