
POLÍTICAS DO SUS

01. Leia as assertivas a seguir:
I  -  Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena. 
II  -  O  SUS  promoverá  a  articulação  do  Subsistema  instituído  por  esta  Lei  com  os  órgãos
responsáveis pela Política Indígena do País. 
III - Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão
atuar complementarmente no custeio e execução das ações.
a) Somente a I está certa
b) Somente a II está certa
c) Somente a III está certa
d) Todas estão certas
e) Todas estão erradas

02. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se
deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência
à  saúde,  saneamento  básico,  nutrição,  habitação,  meio  ambiente,  demarcação  de  terras,
educação ________ e integração institucional.
a) Sanitária
b) Pública
c) Privada
d) Terceirizada
e) Todas estão erradas

03. A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  exercerão,  em  seu  âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
I - organização e coordenação do sistema de informação de saúde;
II - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de
custos que caracterizam a assistência à saúde;
III - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da
saúde do trabalhador;
a) todas estão erradas
b) todas estão incompletas
c) todas estão certas
d) somente a I está certa
e) somente a II está certa

04.  Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se
destina,  através  das  ações  de  vigilância  epidemiológica  e  vigilância  sanitária,  à  promoção  e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:
I - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na
sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
II - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de
máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
a) Somente a I está certa
b) Somente a II está certa
c) Todas estão erradas



d) Todas estão certas
e) Não há opção certa

05. 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
_________ e de relevante função social, na forma do regulamento.
a) Privada
b) Pública
c) Terceirizada
d) Mista
e) Todas estão erradas

06. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham
repercussão na saúde humana;
II - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico;
a) Todas estão erradas
b) Somente a I está errada
c) Somente a II está errada
d) Todas estão incompletas
e) Todas estão certas

07. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se
deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência
à saúde:
a) saneamento básico
b) nutrição
c) habitação
d) meio ambiente
e) todas as anteriores

08. Qual  esfera  administrativa  tem a incumbência  de executar  os  serviços  de atendimento  à
população?
a) Municipal
b) Estadual
c) Federal
d) Todas 
e) Nenhuma 

09. Quem deve, em caráter complementar, auxiliar na execução das ações de saúde?
a) União
b) Estados
c) Municípios
d) Nenhum
e) Todos 



10. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio,  aos  recursos  humanos  e  financeiros,  ensino,  pesquisa  e  extensão  nos  limites
conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.
I  -  Os  serviços  de  saúde  de  sistemas  estaduais  e  municipais  de  previdência  social  deverão
integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de
atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.
II - 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.
a) Ambas estão corretas
b) Ambas estão erradas
c) Somente a I está errada
d) Somente a II está errada
e) Ambas estão incompletas

GABARITO

01. D 
Comentário: Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos
responsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art.  19-E.  Os  Estados,  Municípios,  outras  instituições  governamentais  e  não-governamentais
poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

02. A
Comentário:  Dever-se-á  obrigatoriamente  levar  em  consideração  a  realidade  local  e  as
especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde
indígena,  que  se  deve  pautar  por  uma  abordagem  diferenciada  e  global,  contemplando  os
aspectos  de  assistência  à  saúde,  saneamento  básico,  nutrição,  habitação,  meio  ambiente,
demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.

03. C
Comentário: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e
serviços de saúde;
II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições
ambientais;
IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde;
V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de
custos que caracterizam a assistência à saúde;
VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da
saúde do trabalhador;



04. D
Comentário: Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades
que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção
e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde
dos  trabalhadores  submetidos  aos  riscos  e  agravos  advindos  das  condições  de  trabalho,
abrangendo:
I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e
do trabalho;
II  -  participação,  no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS),  em estudos,
pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo
de trabalho;
III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização,
fiscalização  e  controle  das  condições  de  produção,  extração,  armazenamento,  transporte,
distribuição  e  manuseio  de  substâncias,  de  produtos,  de  máquinas  e  de  equipamentos  que
apresentam riscos à saúde do trabalhador;
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos
de  acidentes  de  trabalho,  doença  profissional  e  do  trabalho,  bem  como  os  resultados  de
fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão,
respeitados os preceitos da ética profissional;
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador
nas instituições e empresas públicas e privadas;
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na
sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de
máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

05. B
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.

06. E
Comentário: À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços
de saúde;
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador;
V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham
repercussão na saúde humana;
VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico;



07. E
Comentário:  Dever-se-á  obrigatoriamente  levar  em  consideração  a  realidade  local  e  as
especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde
indígena,  que  se  deve  pautar  por  uma  abordagem  diferenciada  e  global,  contemplando  os
aspectos  de  assistência  à  saúde,  saneamento  básico,  nutrição,  habitação,  meio  ambiente,
demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.

08. A
Comentário: A maioria das ações de saúde, quem deve executar são os municípios pelo princípio
da descentralização.

09. B
Comentário: Quem auxilia de forma complementar são os estados

10. A
Comentário:  Os serviços  de  saúde  dos  hospitais  universitários  e  de  ensino  integram-se  ao
Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa,
em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.
§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social  deverão
integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de
atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.
§ 2º 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.


