
LEGISLAÇÃO DO SUS

01. A NOAS – SUS 01/2001:
I - amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
II - define o processo de regionalização da assistência;
III - cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde
IV - procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas;
b) III e IV, apenas;
c) I, II e III, apenas;
d) II, III e IV, apenas;
e) I, II, III e IV.

02.  Ainda de acordo com a NOAS – SUS 01/2001, em relação ao processo de regionalização 
NÃO é correto afirmar que:
a) é uma estratégia de hierarquização dos serviços de saúde;
b) busca uma maior equidade;
c) visa a contemplar uma lógica de planejamento integrado;
d)  visa  a  garantir  o  acesso  dos  cidadãos  a  todas  as  ações  e  serviços  necessários  para  a 
resolução de seus problemas de saúde;
e)  reafirma  que  os  recursos  necessários  para  o  atendimento  da  população  são  de 
responsabilidade exclusiva dos municípios.

03.  A NOAS – SUS 01/2001 preconiza que o Plano Diretor  de Regionalização deve garantir 
acesso, aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e 
serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, entre outras, EXCETO:
a) tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais menos frequentes;
b) tratamento das intercorrências mais comuns na infância;
c) ações de promoção da saúde e prevenção de doenças;
d) tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências ambulatoriais;
e) acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.

04. A NOAS – SUS 01/2001 define conceitos-chave para a organização da assistência no âmbito 
estadual,  que  devem  ser  observados  no  Plano  Diretor  de  Regionalização.  O  conceito  que 
corresponde  à  base  territorial  de  planejamento  da  atenção  à  saúde,  não  necessariamente 
coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria de Estado da 
Saúde,  de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada 
estado, considerando as características demográficas, sócioeconômicas, geográficas, sanitárias, 
epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, entre outras, é:
a) a região de saúde;
b) o módulo assistencial;
c) o município-sede do módulo assistencial;
d) o município-pólo;
e) a unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.

05. De acordo com a Constituição, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Em relação à 
atuação da iniciativa privada NÃO é correto afirmar que:
a) as instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde;
b) é estimulada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos;
c) é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 



saúde no País, salvo nos casos previstos em lei;
d) na participação das instituições privadas têm preferência as entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos;
e) é proibida a comercialização de órgãos e tecidos humanos.

06. A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, trata do controle social no SUS. Em relação a 
essa Lei, NÃO é correto afirmar que:
a) ela estabelece duas formas de participação da população na gestão do Sistema Único de 
Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde;
b) nas Conferências, os representantes da sociedade, do governo, dos profissionais de saúde, 
dos prestadores de serviços, parlamentares e outros avaliam a situação da saúde e propõem as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos municípios, nos estados e no país;
c) os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS pela sociedade e se constituem 
exclusivamente no nível federal;
d) os Conselhos foram criados para permitir que a população possa interferir na gestão da saúde, 
garantindo que os interesses da coletividade sejam atendidos pelas ações governamentais;
e) os Conselhos de Saúde funcionam como colegiados, de caráter permanente e deliberativo.

07. O SUS está definido, na Lei Nº 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde, como:
o conjunto de ____ de saúde,  prestados por órgãos e instituições ____ federais,  estaduais e 
municipais,  da  Administração direta  e indireta  e das fundações mantidas pelo  Poder  Público, 
incluídas  as  instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais  de  controle  de  qualidade,  
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de  
equipamentos para saúde".
As lacunas são corretamente completadas, respectivamente, por:
a) rotinas / privadas;
b) ações e serviços / públicas;
c) leis e regulamentações / gestoras;
d) regulações / públicas;
e) fornecedores de serviços / das administrações diretas.

08. Do Sistema Único de Saúde fazem parte os:
I - centros e postos de saúde;
II - hospitais - inclusive os universitários;
III - laboratórios;
IV - hemocentros;
V – fundações institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ e o Instituto Vital Brazil.
A quantidade de itens corretos, dentre os cinco listados, é igual a:
a) 5;
b) 4;
c) 3;
d) 2;
e) 1.

09. O Sistema Único de Saúde se propõe a promover a saúde, pelos seguintes meios, EXCETO:
a) priorizar as ações preventivas;
b)  democratizar  as informações relevantes  para que a população conheça seus direitos e  os 
riscos a sua saúde;
c) controlar a ocorrência de doenças, seu aumento e propagação (Vigilância Epidemiológica);
d)  priorizar  a  alocação  de  recursos  para  a  aquisição  de  novos  remédios  produzidos  pelos 
laboratórios farmacêuticos;
e) controlar a qualidade de remédios, exames, alimentos, higiene e adequação de instalações que 



atendem ao público, onde atua a Vigilância Sanitária.

10. A informatização das atividades do Sistema Único de Saúde (SUS) torna-se imprescindível na 
descentralização das atividades de saúde e viabilização do controle social sobre a utilização dos 
recursos disponíveis. Para alcançar tais objetivos foi criado o DATASUS, ferramenta do Ministério 
da Saúde que compete, dentre outras atribuições:
I.  fomentar,  regulamentar  e  avaliar  as  ações de informatização do SUS,  direcionadas para  a 
manutenção e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de
gestão do Ministério;
II. manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos 
sistemas internos de gestão institucional;
III. assegurar aos gestores do SUS e órgãos
congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Ministério;
IV. apoiar a tecnologia da informatização das atividades do SUS no âmbito federal.
São verdadeiras:
a) I apenas
b) I e III apenas
c) I, II e III apenas
d) III e IV apenas
e) nenhuma delas.

GABARITO

01. E
Comentários: De acordo com NOAS – SUS/2001, todos os itens estão corretos.

02. E
Comentários: Toda a responsabilidade é dos Municípios, de acordo com a NOAS – SUS 01/2001.

03. A
Comentários:  Com  exceção  do  tratamento  dos  distúrbios  mentais  e  psicossociais  menos 
frequentes, os demais são preconizados pelo Plano Diretor de Regionalização o mais próximo 
possível da residência.

04. A
Comentários:  A  região  de  saúde  é  considerada  a  palavra-chave  do  Plano  Diretor  de 
Regionalização.

05. B
Comentários:  A única alternativa incorreta com relação à Constituição Federal  é a relativa à 
estimulação do destino de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos.

06. C
Comentários: Os Conselhos de Saúde atuam em todos os níveis.

07. B
Comentários: É o que diz a Lei Orgânica da Saúde.        

08. A
Comentários: Todos os itens estão corretos.



09. D
Comentários:   O único meio através do qual o SUS não se propõe a alocar recursos para a 
aquisição de novos remédios é pelos laboratórios farmacêuticos.

10. C
Comentários: O DATASUS não apoia a tecnologia da informatização das atividades do SUS no 
âmbito federal.


