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Evolução histórica do SUS

1. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) A criação do Sistema Único
de Saúde (SUS) representou um marco importante para a saúde pública do
Brasil, pois apresenta um arcabouço jurídico-institucional no campo das
políticas públicas de saúde. Sobre a evolução histórica do SUS, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O marco da reforma do sistema de saúde brasileiro foi a 8ª Conferência
Nacional de Saúde, que ocorreu em março de 1988 e teve como lema “Saúde,
Direito de Todos, e Dever do Estado”.
( ) Os princípios e diretrizes do SUS foram contemplados na Lei Orgânica da
Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
( ) O SUS, portanto, não é composto somente por serviços públicos; é integrado
também por uma rede de serviços privados, principalmente hospitais e unidades
de diagnose e terapia, que são remunerados por meio dos recursos públicos
destinados à saúde.

1. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V.
b) V, F, V.
d) F, F, V.
c) V, F, F.
e) V, V, V.

2. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020) O Sistema Único de Saúde
(SUS) é uma conquista da sociedade e foi criado para promover a justiça
social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população.
Assinale a alternativa correta.
a) Antes de 1988, o sistema público de saúde atendia apenas quem não
contribuía para a Previdência Social.
b) A Constituição de 1988 garantiu a saúde como direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
c) O SUS, quando foi criado, tinha como principal característica ser
centralizado e de responsabilidade federal, sem a participação dos usuários.

2. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020)
d) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1988, foi um marco da
Reforma Sanitária, que tratou da saúde como direito, da reformulação do
sistema nacional de saúde e do financiamento setorial.
e) O Ministério da Saúde, criado nos primórdios da história da Saúde Pública
Brasileira em 1808, tinha como responsabilidade a organização e elaboração
de planos e políticas públicas voltados a promoção, prevenção e assistência à
saúde dos brasileiros.

SUS na Constituição Federal
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O art. 195 da CF/88 estabelece que a Seguridade Social seja financiada
por TODA A SOCIEDADE, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do
Distrito Federal (DF), dos municípios e das contribuições sociais.
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3. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) Segundo a Constituição
Federal, o financiamento da seguridade social
a) é de responsabilidade principalmente dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos trabalhadores e demais segurados da previdência social.
b) deve ser planejado anualmente pelos órgãos responsáveis pela previdência
social e assistência social, considerando o orçamento da União e dos Estados.
c) deve sofrer cortes em períodos de crises econômicas, até que se
reestabeleça o equilíbrio fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios ou até que haja uma decisão em contrário do Congresso Nacional.
d) é de responsabilidade de toda sociedade, de forma direta e indireta,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e de várias contribuições sociais.

3. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020)
e) advindo das receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
deverá constar dos respectivos orçamentos e do orçamento da União.

Lei nº 8.080/1990

SUS
atendimento e
internação domiciliar

procedimentos
médicos; de
enfermagem;

fisioterapêuticos;
psicológicos;

entre outros
necessários ao
cuidado integral.

Realizados por equipes
multidisciplinares

medicina preventiva,
terapêutica e reabilitadora.

Atendimento e
internação domiciliares

indicação médica → concordância do
paciente e de sua família.

4. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu
Capítulo VI, art. 1º, sobre o subsistema e atendimento domiciliar, incluído
pela Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre os atendimentos e internações
domiciliares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base no
exposto, assinale a alternativa correta.
a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares
incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários
ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares
incluem-se os procedimentos médicos e de enfermagem, não havendo
necessidade entre outras áreas para este tipo de cuidado.

4. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020)
c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes,
exclusivamente médicas, que atuarão nos níveis da medicina preventiva,
terapêutica e reabilitadora.
d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por
indicação da família, sem a concordância com a equipe médica.
e) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por
indicação médica, sem a necessidade de concordância do paciente ou de sua
família.

5. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020) Uma usuária de 72 anos
de idade sofre um acidente vascular cerebral e passa a depender do cuidado
de terceiros para locomover-se. Antes do episódio, era a responsável pela
família, composta por um filho e uma filha solteiros, que trabalham fora e só
retornam à casa no final da tarde. A equipe de saúde da família conclui que a
usuária teria indicação para o atendimento e a internação domiciliar. Assinale
a alternativa correta referente a essa modalidade de atendimento do SUS.
a) Trata-se de uma modalidade de atendimento que necessita de atenção
altamente especializada, com participação de fisiatras, psiquiatras e
ortopedistas, no caso apresentado.
b) Tendo a indicação médica, o primeiro passo a ser tomado pela equipe de
saúde é uma conversa com a usuária e seus filhos para que haja concordância
por parte deles.

5. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020)
c) Embora essa modalidade de atendimento seja de alta relevância,
apresenta como uma limitação significativa a ausência da assistência social.
d) O atendimento e a internação domiciliares são realizados por equipes
multidisciplinares que atuam apenas nas fases de tratamento e reabilitação.
e) A usuária e os seus filhos devem ser comunicados desse benefício e ser
alertados para que preparem a casa para recepcionar os profissionais do
SUS quantas vezes forem necessárias.

6. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias. Com base
nos seus princípios e diretrizes, e referente à descentralização políticoadministrativa, assinale a alternativa correta.
a) A descentralização político-administrativa objetiva direção múltipla em única
cúpula do governo.
b) A descentralização político-administrativa tem ênfase na descentralização dos
serviços para a federação.
c) A descentralização político-administrativa tem ênfase na regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde.
d) A descentralização político-administrativa objetiva direção múltipla em cada esfera
de governo.
e) A descentralização político-administrativa tem ênfase na descentralização dos
serviços para os Estados.

7. (EBSERH/Enfermeiro/Cardiologia/VUNESP/2020) O princípio da integralidade do
SUS
a) foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em desacordo com os preceitos da
Reforma Sanitária, que privilegiava a universalidade de acesso a serviços e ações
básicas de saúde.
b) é incompatível com o princípio da universalidade, considerando que os recursos
financeiros são escassos e que a população brasileira vem crescendo
continuadamente.
c) não teve a correspondente fonte de financiamento prevista pela Constituição
Federal de 1988.
d) materializa-se na implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), fruto de um
acordo tripartite, envolvendo o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de
Saúde.
e) tem se mostrado inviável, pois a vocação do SUS é a de proporcionar a atenção
básica de saúde, sem adentrar em outras esferas de complexidade de serviços e ações.

8. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) A Secretaria de Saúde
de um município é denunciada por irregularidades referentes à relação com
uma unidade de saúde privada, que dispõe de laboratório de análises
clínicas e presta serviços para o SUS municipal. Um dos sócios da unidade de
saúde, que é também assessor do Secretário de Saúde, recebe a
incumbência de preparar a defesa referente a essa denúncia. Com relação a
esse caso, assinale a alternativa correta.
a) A relação de uma Secretaria de Saúde com uma unidade de saúde privada
de caráter não filantrópico extrapola o que é previsto na legislação.
b) Todos os municípios são obrigados a dispor de, pelo menos, um
laboratório de análises clínicas próprio do SUS municipal.
c) A um proprietário, administrador ou dirigente de uma unidade de saúde
contratada é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.

8. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020)
d) O assessor do Secretário de Saúde deve basear a defesa no contrato ou
convênio entre o SUS municipal e a unidade de saúde.
e) A Secretaria de Saúde deve romper imediatamente o contrato com a
unidade de saúde em questão, mantendo apenas a prestação de realização
de análises

Lei nº 8142/1990

Conselhos de Saúde

Conferências de Saúde

caráter permanente e deliberativo;

a cada quatro anos;

órgãos colegiados com
representantes de vários
segmentos;

avaliar a situação de saúde;

participam da formulação de
estratégias;

convocada pelo Poder Executivo;

participam no controle da execução
da política de saúde;
atuam inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros.

propor as diretrizes;

e, extraordinariamente, por esta ou
pelo Conselho de Saúde.

As decisões dos Conselhos e das Conferências de Saúde serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera
do governo.
O CONASS e o CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de
Saúde.
A representação dos usuários nos Conselhos e nas Conferências de Saúde
será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A organização e as normas de funcionamento das Conferências e dos
Conselhos de Saúde serão definidas em regimento próprio aprovado pelo
respectivo conselho.

9. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Leia abaixo parte do art. 1º da Lei nº
8142/1990, que discorre sobre a participação popular no Sistema Único de
Saúde (SUS).
“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, _____ e
_____, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do
poder _____ constituído em cada esfera do governo”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas
a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente.
b) médicos / sanitaristas / verbalmente.

9. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020)
c) profissionais de saúde / usuários / legalmente.
d) profissionais de saúde / sanitaristas / legalmente.
e) médicos / usuários / legalmente.

10. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Leia o fragmento do art.
1º da Lei nº 8142/1990.
“A representação dos _____ nos Conselhos de Saúde e _____ será _____ em
relação ao conjunto dos demais segmentos”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas
a) profissionais / Conferências / majoritária.
b) profissionais / Plenárias / paritária.
c) usuários / Planárias / majoritária.
d) usuários / Conferências / paritária.
e) gestores / Conferências / paritária.

11. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) O Conselho Nacional de Saúde é
procurado por várias instâncias como: usuários, trabalhadores, gestores,
diferentes entidades da sociedade civil (como Organizações não
governamentais e órgãos de exercício profissional), entre outros, com a
finalidade de sanar dúvidas e obter esclarecimentos sobre o plano de
gestão. Neste sentido, também é indicado aos membros dos conselhos de
saúde fiscalizar o andamento dos serviços. Em relação à fiscalização dos
conselheiros de saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e as deliberações
apresentadas no relatório da última Conferência de Saúde da cada região”.
( ) “São indicadas visitas às unidades de saúde, sem agendamento ou aviso
prévio, com a finalidade de analisar a compatibilidade do serviço com critérios
pré-definidos”.

11. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020)
( ) “É orientado conversar com usuários e com trabalhadores de saúde,
levantando informações e percepções sobre a qualidade e deficiências dos
serviços de saúde”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, F.
b) V, V, V.
c) V, F, F.
d) V, V, F.
e) V, F, V.

12. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia o texto abaixo sobre
a Lei nº 8.142/1990.
“Dispõe sobre a _____da ______ na _____do Sistema Único de Saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde e dá outras providências”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) participação / comunidade / gestão.
b) exclusão / comunidade acadêmica / promoção.
c) exclusão / sociedade / promoção.
d) participação / comunidade acadêmica / gestão.
e) exclusão / comunidade / gestão.

13. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Após a publicação das Leis de
nº 8.080/1990, e de nº 8.142/1990, a atuação da sociedade no sistema de saúde
tomou outras dimensões, pois a partir daí, a participação social foi ampliada,
democratizada e passou a ser qualificada pelo Controle Social. Em relação ao
Controle Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F).
( ) “A partir do controle social, a sociedade começou, efetivamente, a participar da
gestão do sistema de saúde”.
( ) “A população, por meio dos Conselhos de Saúde, passou a exercer o controle
social”.
( ) “O controle social ocorre por meio da participação da população no
planejamento das políticas públicas, fiscalizando as ações do governo, verificando
o cumprimento das leis relacionadas ao SUS e analisando as aplicações financeiras
realizadas pelo município ou pelo estado no gerenciamento da saúde”.

13. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V.
b) V, F, V.
c) V, F, F.
d) F, F, V.
e) V, V, V.

14. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020) Sobre os Conselhos de
Saúde, é correto afirmar que
a) sua composição deve ser de 60% de entidades e movimentos
representativos de usuários; 20% de entidades representativas dos
trabalhadores da área de saúde e 20% de representação de governo e
prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
b) a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores
e prestadores de serviços, devem ter uma renovação de 50% de suas
entidades representativas.
c) as funções, como membro do Conselho de Saúde, são remuneradas, sendo
garantido ao conselheiro a dispensa do trabalho durante a vigência do
mandato.

14. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020)
d) se trata de uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em
cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério
da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
e) quando não houver Conselho constituído ou em atividade no Município,
cabe à Câmara Municipal a convocação e realização da Conferência Municipal
de Saúde.

15. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Os Conselhos de Saúde
são constituídos por conselheiros que se responsabilizam pela proposição,
discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da
implementação da política de saúde, e, desta maneira, apresentam forte
papel também no controle social. Em relação aos Conselhos de Saúde,
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) “Um Conselho de Saúde é um órgão colegiado, ou seja, é composto por
pessoas que representam diferentes grupos da sociedade, sendo 30% delas
representantes de usuários do SUS”.
( ) “Um Conselho de Saúde é permanente, isto é, tem sua existência garantida
em qualquer circunstância e não existe a possibilidade de ser extinto”.
( ) “Um Conselho de Saúde é deliberado, ou seja, toma decisões que devem
ser cumpridas pelo poder público”.

15. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, V.
b) F, V, F.
c) F, V, V.
d) F, F, V.
e) V, V, V.

16. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) Assinale a alternativa
correta a respeito do Conselho Nacional de Saúde.
a) Tem em sua composição representantes do Conselho Nacional de Secretários
de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
b) Tem sua organização e normas de funcionamento determinadas em
regimento próprio, definido pelo Ministério da Saúde.
c) Possui caráter permanente e consultivo, tendo papel fundamental na
formulação de estratégias da política de saúde.
d) É um órgão importante na assessoria do Ministério da Saúde, pois consegue
traduzir os anseios dos mais diferentes segmentos sociais que o compõem.
e) Mesmo não abordando aspectos econômicos e financeiros, tem atribuição
de auxiliar na gestão e na execução da política de saúde.

17. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020) Dentre os conselheiros
de saúde dos serviços do SUS, é obrigatória a participação de representantes
do
a) poder legislativo.
b) poder judiciário.
c) governo.
d) Ministério Público.
e) movimento sindical.

Os recursos do FNS serão alocados como:
despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta;

investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder
Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
cobertura das ações e dos serviços de saúde a serem implementados
pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal.

18. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020) Segundo a Lei nº
8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados
a) para cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados
pelos municípios, sendo que aos Estados estão previstas outras fontes de
financiamento.
b) prioritariamente como investimentos decorrentes de emendas
parlamentares e aprovadas pelo Congresso Nacional.
c) aos Municípios, Estados e Distrito Federal, que poderão utilizá-los para
cobrir gastos com ações definidas pelo Ministério da Saúde.
d) prioritariamente para investimentos na rede assistencial de ambulatórios e
hospitais filantrópicos conveniados pelo SUS.
e) como investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, entre outras formas.

19. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020) A definição dos recursos
mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em ações e serviços públicos de saúde deve
a) estar em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de
Saúde de cada ente da Federação.
b) ser de responsabilidade do setor saúde e de outras políticas públicas que
atuam sobre determinantes sociais e econômicos incidentes sobre as condições
de saúde da população.
c) incluir despesas de pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da
saúde.
d) ser financiada com recursos movimentados em contas correntes específicas
para cada programa de trabalho.
e) destinar recursos ao saneamento básico e obras de infraestrutura realizadas
para beneficiar diretamente a rede de saúde.

Decreto nº 7.508/2011

20. (EBSERH/Engenheiro Mecânico/VUNESP/2020) Cabe aos Serviços
Especiais de Acesso
a) realizar o atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
b) estabelecer as regras da gestão compartilhada do SUS.
c) definir a distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde
ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
d) estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde.
e) realizar o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação
laboral, necessita de atendimento especial.

21. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) Os usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) têm direito a um determinado
medicamento
a) sempre que este tiver o registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
b) se a prescrição estiver em conformidade com a Relação Nacional de
Medicamentos e com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
c) sempre que for comprovada a sua efetividade no tratamento das doenças
específicas que apresentarem.
d) se este estiver disponível nas unidades de saúde nas quais são
acompanhados regularmente.
e) se houver comprovação científica atestada por, pelo menos, duas
empresas do ramo farmacêutico.

Determinantes Sociais da Saúde (DSS)

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País,
tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros:
alimentação;

atividade física;

trabalho;

meio ambiente;

renda;

transporte, lazer;

educação;

moradia, saneamento
básico;

acesso aos bens e aos
serviços essenciais.

Lei nº 8.080/90, art. 3º

22. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) A saúde, pela definição
da Organização Mundial da Saúde (OMS), é um completo bem-estar
biopsicossocial. Desta forma, é inegável que diante deste contexto, existem
inúmeros determinantes envolvidos com o completo bem-estar dos
indivíduos. Em relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a
alternativa correta.
a) Dentre os determinantes sociais da saúde encontram-se: poluição do ar,
aquecimento global, a segurança alimentar, entre outros.
b) A Comissão Nacional Sobre os Determinantes Sociais da Saúde define
determinantes sociais da saúde como: fatores sociais, culturais, étnicos/
raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de
problemas de saúde e seus fatores de risco na população.

22. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020)
c) A Comissão Nacional Sobre os Determinantes Sociais da Saúde define
determinantes sociais da saúde como: fatores ambientais, sociais e genéticos,
que englobam todo o espectro de vidas do indivíduo e influenciam a
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
d) Dentre os determinantes sociais da saúde encontram-se: poluição do ar,
habitação, situação de emprego, renda, ocupação, entre outros.
e) A Comissão Internacional Sobre os Determinantes Sociais da Saúde define
determinantes sociais da saúde como: fatores fisiopatológicos de origem
multivariada que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e
consequentemente, à morte.

23. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Os determinantes sociais da saúde
interferem diretamente no processo saúde-doença e ditam o mapa de saúde
de uma região. Esses determinantes sociais referem-se aos fatores sociais,
culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Em
relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta.
a) No Brasil, com a finalidade de identificar com menor precisão os fatores
ambientais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre
Determinantes Sociais da Saúde.
b) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores
genéticos e hereditários que determinam a saúde, foi criada a Comissão
Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde.

23. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020)
c) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores
sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Global sobre
Determinantes Sociais da Vida.
d) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores
sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre
Determinantes Sociais da Saúde.
e) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores
biopsicossociais que determinam a doença, foi criada a Comissão Nacional
contra os Determinantes Culturais da Saúde.

24. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Os Determinantes Sociais
da Saúde (DSS) abordam, de forma geral, as condições de vida e condições
de trabalho dos indivíduos que de alguma forma condicionam sua saúde.
Com base na Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde
(CNDSS), assinale a alternativa correta.
a) Fatores psicológicos não fazem parte dos DSS.
b) Fatores comportamentais não fazem parte dos DSS.
c) Fatores étnico/raciais não fazem parte dos DSS.
d) Fatores culturais e Sociais não fazem parte dos DSS.
e) Fatores ambientais, como poluição do ar, da terra e dos alimentos, não
fazem parte dos DSS.

Sistema de Informação em Saúde

25. (EBSERH/Enfermeiro/cardiologia/VUNESP/2020) O Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS)
a) tem como finalidade registrar todos os atendimentos provenientes de
internações hospitalares que foram financiados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS).
b) é a fonte preferencial de informação sobre as características de doenças
infecciosas, em particular as que atingem o sistema digestivo.
c) tem várias informações sobre os pacientes em regime de internação
hospitalar quanto ao diagnóstico, mas não dos procedimentos.
d) tem como instrumento a Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que é
gerada quando uma internação é autorizada, desde que seja em um prestador
público.
e) permite estimar a taxa de prevalência das doenças mais comuns em uma
determinada comunidade.

O sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL tem como
objetivo:
Informatizar o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública das Redes
Nacionais de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e Vigilância em Saúde
Ambiental, proporcionando o gerenciamento das rotinas, o acompanhamento
das etapas para realização dos exames/ensaios e a obtenção de relatórios
produção / epidemiológicos / analíticos nas redes estaduais de laboratórios de
saúde pública.

Enviar os resultados dos exames laboratoriais de casos suspeitos ou
confirmados (positivos/ negativos) das Doenças de Notificação Compulsórias
(DNC) ao SINAN.
Auxiliar nas tomadas de decisões epidemiológicas e gerenciais dos laboratórios
de saúde.

26. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020) O Sistema Gerenciador
de Ambiente Laboratorial (GAL), sistema informatizado construído para
Laboratórios de Saúde Pública, aplicado aos exames e ensaios de amostras
de origem humana, animal e ambiental, tem entre seus objetivos
a) avaliar a fidedignidade de informações do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN).
b) a publicação de trabalhos acadêmicos em revistas científicas de
comprovada qualidade para legitimar suas informações.
c) gerar relatórios gerenciais e de produção de exames nas Redes de
Laboratórios de Saúde Pública para fins de adicionais salariais dos
profissionais.

26. (EBSERH/Técnico em enfermagem/VUNESP/2020)
d) gerenciar e acompanhar as realizações das análises laboratoriais do ponto
de vista técnico, desde a sua solicitação, sem compromisso com a emissão
do laudo final.
e) enviar os resultados dos exames laboratoriais de casos suspeitos ou
confirmados da doenças de notificação compulsórias ao SINAN.

Segurança do Paciente

Segurança do Paciente

Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

27. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Dentre os princípios e
diretrizes adotados pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), conforme
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de julho de 2013,
assinale a alternativa correta.
a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da
saúde.
b) A disseminação local da cultura de segurança.
c) A desarticulação e a integração dos processos de gestão de vetores.
d) A garantia das más condições das instalações do serviço de saúde.
e) O fortalecimento da cultura do medo em se trabalhar em serviços de saúde,
pois assim os profissionais se previnem mais.

28. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020)
c) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser
realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 20º
(vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das
ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
d) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em
até 24 (vinte e quatro) horas a partir do ocorrido.
e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido.

29. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) A segurança do paciente
em serviços de saúde é prevista pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)
de nº 36, de 25 de julho de 2013, com objetivo de instituir ações para
promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços
de saúde. Em relação à segurança do paciente em serviços de saúde,
assinale a alternativa correta.
a) O dano representa o comprometimento da estrutura ou função do corpo
e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento,
morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou
psicológico.
b) As boas práticas de funcionamento de serviços de saúde são componentes
da garantia da qualidade que asseguram a oferta de serviços fora dos padrões
de qualidade.

29. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020)
c) Evento adverso é um incidente que resulta em benefício à saúde.
d) A cultura da segurança representa o conjunto de valores, atitudes,
competências e comportamentos que determinam o comprometimento com
a gestão da saúde e da segurança, utilizando a culpa e a punição como
oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
e) Gestão de risco corresponde à aplicação local e pontual de políticas,
procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação,
comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança,
a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem
institucional.

Estuda que a vida muda!

