
LEGISLAÇÃO DO SUS

01. Em relação ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS no Brasil, pode-se afirmar: 
a)  A representatividade e a legitimidade,  presentes na composição de todos os conselhos de 
saúde, têm garantido a execução da política de saúde no Brasil; 
b) A questão do financiamento foi equacionada com a destinação atual de 15% dos recursos 
fiscais federais para a saúde; 
c) A maioria dos municípios brasileiros encontra-se sob forma de gestão plena da atenção básica; 
d) As ações de saúde do trabalhador já foram inteiramente incorporadas ao sistema público; 
e) A descentralização foi o princípio do SUS que menos avançou até o momento. 

02. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1988, se caracteriza pela descentralização de 
suas ações e serviços. Assinale a alternativa que não obedece a essa diretriz.
a) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
b) Comando do sistema compartilhado por diversas instituições em cada nível de governo.
c) Municipalização da saúde, incluindo, nos termos da lei, ações e serviços de diversos níveis de 
complexidade.
d) Transferência de atribuições e responsabilidades para estados e municípios.
e) Transferência de recursos financeiros para estados e municípios.

03. Segundo a Constituição Federal, a participação das instituições privadas no SUS é:
a) Proibida.
b) Permitida, em caráter complementar, segundo diretrizes do SUS, mediante contrato de direito 
privado ou convênio.
c) Permitida, mas somente para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
d) Permitida, mas é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos.
e) Permitida, em caráter complementar, segundo diretrizes do SUS, mediante contrato de direito
privado ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

04. Em 2006, o Ministério da Saúde aprovou a “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”. Em 
relação a essa Carta, é incorreto afirmar que é direito do paciente ou do cidadão:
a) Ter liberdade de procurar segunda opinião ou parecer de outro profissional ou serviço sobre seu
estado de saúde ou sobre procedimentos recomendados, em qualquer fase do tratamento.
b) Ser prévia e expressamente informado quando o tratamento proposto for experimental ou fizer 
parte de pesquisa, decidindo de forma livre e esclarecida, sobre sua participação.
c) Comunicar aos serviços de saúde ou à vigilância sanitária irregularidades relacionadas ao uso e 
à oferta de produtos e serviços que afetem a saúde em ambientes públicos e privados.
d) A indicação de um representante legal de sua livre escolha, a quem confiará a tomada de 
decisões para a eventualidade de tornar-se incapaz de exercer sua autonomia.
e)  Não  ser  submetido  a  nenhum exame,  sem conhecimento  e  consentimento,  nos  locais  de 
trabalho (pré-admissionais ou periódicos), nos estabelecimentos prisionais e de ensino, públicos 
ou privados.

05. Em relação à Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é correto afirmar que:
a) Cria o Sistema Único de Saúde.
b) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
c) Coloca como fatores determinantes e condicionantes da saúde a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais.



d) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
e) Estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de 
saúde e de busca de maior eqüidade.

06. Segundo a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990), referente às
conferencias de saúde, é ,INCORRETO afirmar:
a) As conferencias são convocadas pelo Poder Executivo ou pelo Conselho Nacional de Saúde.
b) Os municípios devem realizar suas conferências para debate das diretrizes e para o cuidado da 
saúde de sua população.
c) A convocação deve ser logo após o gestor assumir o cargo, pois assim estará construindo seu 
plano municipal de forma mais adequada aos anseios e às necessidades da população.
d) As conferências nacionais de saúde acontecem regularmente a cada cinco anos; 

07.  É INCORRETO afirmar que compete ao SUS:
a) O controle das instituições de saúde públicas federais, estaduais e municipais;
b) O controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos;
c) O controle de sangue e hemoderivados e de equipamentos para saúde.
d) O controle da iniciativa privada participante do SUS, em caráter complementar; 

08.  Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), é  ,INCORRETO 
afirmar que:
a) Sua alimentação é centralizada, sendo responsabilidade do DATASUS;
b) Permite o acompanhamento das programações físicas e orçamentárias, das ações de saúde 
prestadas pela assistência ambulatorial; 
c) Oferece aos gestores estaduais e municipais de saúde, instrumentos para operacionalização 
das funções de cadastramento, controle e cálculo da produção e para a geração de informações 
necessárias ao repasse do custeio ambulatorial (RCA);
d) Oferece informações para o gerenciamento de capacidade instalada e produzida, bem como 
dos recursos financeiros orçados e repassados aos prestadores de serviços; 

09.   O  prefeito  da  cidade  de  Garrucheiras,  município  com  10.000  habitantes,  atendendo  a 
promessas de campanha, deseja construir um hospital e uma unidade básica de saúde.
A partir de critérios técnicos e de indicadores epidemiológicos, é possível planejar a  construção 
dos serviços, utilizando os seguintes bancos de dados da saúde, EXCETO:
a) SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) e SIH (Sistema de Informação Hospitalar).
b) SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) e SIF (Sistema de Informação Fazendária).
c) SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) e SIH (Sistema de Informação Hospitalar).
d)  SINASC  (Sistema  de  Informação  de  Nascidos  Vivos)  e  SIM  (Sistema  de  Informação  de 
Mortalidade).

10. A Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização do Programa 
Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), define como 
responsabilidade do município em relação à estratégia Saúde da família:
a) O cumprimento de horário integral dos profissionais de nível médio, apenas. 
b) A locação de recursos humanos, bem como a capacitação das equipes de saúde da família 
como atribuição do gestor federal.
c) A garantia da infraestrutura necessária ao funcionamento das equipes, bem como a locação de 
recursos humanos através de concurso público.
d) O cadastro da população residente na área de abrangência das equipes de saúde da família, 
bem como dos municípios vizinhos.
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