
POLÍTICAS DE SAÚDE

Questões selecionadas de provas anteriores

01.  De acordo com o Art. 199 da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à 
iniciativa  privada. Acerca da participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde 
(SUS) é correto afirmar:
1- As instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar.
2- A participação do setor privado se dá mediante contrato de direito público ou convênio.
3- As entidades filantrópicas e as entidades com fins lucrativos participam da rede conveniada do 
SUS de forma preferencial.
4- A integração do setor privado à rede pública de saúde deve se dar na mesma lógica do SUS.

Está correto o que se afirma somente em:
A) 2 e 3.
B) 1, 3 e 4.
C) 3 e 4.
D) 1, 2 e 4.

02. A Política de Saúde no Brasil é definida pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990), como direito:
A) de caráter contributivo, baseado no mérito.
B) fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício.
C) baseado na seleção sócio-econômica, de acordo com os critérios de elegibilidade do SUS.
D) não-contributivo, destinado à população excluída do acesso aos planos privados de saúde.

03.  O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei  nº.  8.069,  de  13  de  Julho  de  1990),  por 
intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
A) Universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão 
SUS.
B) Pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade 
do SUS.
C) Universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da
saúde.
D) Restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável
legal pela criança ou adolescente.

04.  De acordo  com a Norma Operacional  de  Assistência  à  Saúde –  NOAS SUS 01/2001,  o 
processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e 
de busca de maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é 
correto afirmar:
1- O Plano Diretor de Regionalização  –  PDR é o instrumento de ordenamento do processo de 
regionalização  da  assistência  à  saúde,  em  cada  estado  e  no  Distrito  Federal,  baseado  nos 
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 
população.
2-  Deve  contemplar  a  lógica  do  planejamento  integrado,  compreendendo  a  noção  de 
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de



todos  os  cidadãos  aos  serviços  necessários  à  resolução  de  seus  problemas  de  saúde,  em 
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

Apenas está correto o que se afirma em:
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.

05. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é 
assegurada a atenção integral  à saúde do idoso,  por intermédio do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse sentido, é correto afirmar:
A)  As  instituições  de  saúde  devem  atender  aos  critérios  mínimos  para  o  atendimento  às 
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso 
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável.
D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: 
atendimento  domiciliar  para  a  população  que  dele  necessitar  e  esteja  impossibilitada  de  se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos.

06.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;
III - participação da comunidade;
IV - fiscalização permanente por parte do tecido social;
V - financiamento direto por parte das esferas de governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias público-privadas (PPP).

Estão corretas as diretrizes:
A) I, III e V, apenas;
B) I, II e III, apenas;
C) II, IV e V, apenas;
D) I, II, III e IV;
E) II, III, IV e V.

07.  Segundo a Lei Orgânica da Saúde, a relação da iniciativa privada com o Sistema Único de 
Saúde – SUS se dá através da: 
A) Competitividade;
B) Participação majoritária;
C) Obrigatoriedade de participação;
D) Proibição de participação;
E) Possibilidade de participação em caráter complementar.



08.  A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2002) NÃO tem entre seus 
objetivos:
A) Centralizar as ações e serviços de saúde no nível federal; 
B) Ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
C) Buscar maior eqüidade em saúde;
D) Estabelecer estratégia de hierarquização dos serviços de saúde;
E) Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde.

09. Constitui-se uma diretriz operacional do Programa de Saúde da Família – PSF: 
A) A relação de uma equipe para cada 10 mil famílias; 
B) A inclusão obrigatória do assistente social e odontólogo em cada equipe; 
C) O atendimento sempre através de visita domiciliar; 
D) O desenvolvimento de ações de promoção, de proteção e recuperação da saúde; 
E) A utilização de tecnologias simplificadas. 

10. O SUS tem uma organização caracterizada pela descentralização, com direção única em cada 
esfera  de governo.  Neste  âmbito,  o  SUS conta  em cada esfera  de  governo com a seguinte 
instância colegiada: 
A) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS. 
A) Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS. 
B) Comissão de Cargos, Carreira e Salários. 
C) Conferência de Saúde. 
D) Comissão Intergestora Bipartide. 
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