
LEGISLAÇÃO DO SUS

01. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

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.

02. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; 
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
e) todas estão corretas.

03. Assinale a alternativa incorreta:
a)  Entende-se  por  vigilância  sanitária  um  conjunto  de  ações  capaz  de  eliminar,  diminuir  ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
b)  Entende-se  por  vigilância  epidemiológica  um  conjunto  de  ações  que  proporcionam  o 
conhecimento,  a  detecção  ou  prevenção  de  qualquer  mudança  nos  fatores  determinantes  e 
condicionantes  de saúde  individual  ou  coletiva,  com a finalidade de recomendar  e  adotar  as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
c)  As  ações  e  serviços  de  saúde,  executados  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  seja 
indiretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de 
forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
d)  Os municípios poderão constituir  consórcios  para desenvolver  em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam.
e) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional 
de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil.

04. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em 
especial, as seguintes atividades:
I - alimentação e nutrição;
II - saneamento e meio ambiente;
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV - recursos humanos;

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 direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, exceto:
a) participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre 
o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
b) participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos 
ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;
c) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS)
d) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo 
a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
e) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano.

06. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, exceto:
a) promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
b) elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com 
os Estados, Municípios e Distrito Federal.
c) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços 
de saúde.
d) participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham 
repercussão na saúde humana 
e) participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico.

07. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
a) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde;
b) participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
c)  participar  da  execução,  controle  e  avaliação  das  ações  referentes  às  condições  e  aos 
ambientes de trabalho;
d) dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; 
e) o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no 
âmbito da unidade federada.

08.  O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo 
com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em 
proposta elaborada pela sua direção nacional,  com a participação dos órgãos da Previdência 
Social  e  da  Assistência  Social,  tendo  em  vista  as  metas  e  prioridades  estabelecidas  na  (o) 
________.
a) LDO
b) LOA
c) PPA
d) Orçamento 
e) Planejamento

09. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação  aprovada  da  aplicação  dos  recursos  repassados  a  Estados  e  Municípios. 
Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde 
aplicar as medidas previstas em ______.
a) regulamento.



b) decreto.
c) lei.
d) instrução normativa.
e) portaria.

10. Assinale a alternativa incorreta:
a) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, 
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades públicas.
b) 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.
c)  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.
d)  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.
e)  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.

GABARITO

01. E
Comentários: Segundo o artigo quinto da lei 8.080/90, todos os itens estão corretos.

02. E
Comentários:  Segundo  o  artigo  sexto,  inciso  I  da  lei  8.080/90,  todas  as  alternativas  estão 
corretas.

03. C
Comentários:  As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, podem ser diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa privada.

04. E
Comentários: Segundo o artigo 13 da Lei 8.080/90, todos os itens estão corretos.

05. C
Comentários:  “Acompanhar, controlar e avaliar  as redes hierarquizadas do Sistema Único de 
Saúde (SUS)” é competência da direção estadual do SUS.

06. B
Comentários: “Elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal”, compete à direção nacional do SUS.

07. E
Comentários:   “O acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e 
mortalidade no âmbito da unidade federada”, compete à direção estadual do SUS.



08. A
Comentários: O correto, segundo o artigo 31 da Lei 8.080/90 é a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

09. C
Comentários: Segundo o artigo 33, parágrafo quarto, o correto é LEI.

10. A
Comentários: A redação correta é “ A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada 
nos  serviços  públicos  contratados,  ressalvando-se  as  cláusulas  dos  contratos  ou  convênios 
estabelecidos com as entidades privadas”.


