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Evolução da Medicina Previdenciária no Brasil

CAPs (1923-1933)

IAPs (1933-1966)

INPS (1966-1977)

INAMPS (1977-1993)

SUS (1988 – Atualidade)

Lei nº 6.439/1977: instituiu o Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social (SINPAS). Assim, o INPS
foi desdobrado em Instituto de Administração Financeira
da Previdência Social (IAPAS), Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) e Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).

Medicina
Previdenciária

(assistência
médica restrita aos
trabalhadores que
exerciam atividade
remunerada e aos
seus dependentes)

CAPs

trabalhadores de determinadas empresas;

financiadas pelos empregados e pelos
empregadores;

IAPs

trabalhadores de determinadas
categorias profissionais;

financiados pelos empregados, pelos
empregadores e pelo governo;

INPS e
INAMPS

unificação dos IAPs, com a reunião de
todos os trabalhadores;

financiada pelos empregados, pelos
empregadores e pelo governo.
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Principais características da história da Saúde Pública Brasileira – Período 
Republicano

República
Velha

(1889-1930)

• A assistência à saúde pública e à privada era de baixa
qualidade e resolutividade;

• Campanhas de prevenção e de combate a algumas
doenças transmissíveis e endemias rurais;

• Assistência à saúde oferecida pelas Santas Casas de
Misericórdia para a população carente;

• Criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs),
em 1923, que deram início à assistência médica
previdenciária, restrita a trabalhadores de determinadas
empresas.

Principais características da história da Saúde Pública Brasileira – Período 
Republicano

Era Vargas
(1930-1964)

• Saúde pública a cargo do Ministério da Saúde e Educação
(MESP) e, posteriormente, do Ministério da Saúde (MS),
de baixa qualidade e limitada;

• Assistência médica prestada por meio dos IAPs somente
aos trabalhadores de determinadas categorias
profissionais que exerciam atividade remunerada;

• Os IAPs substituíram as CAPs a partir de 1933.
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Principais características da história da Saúde Pública Brasileira – Período 
Republicano

Autoritarismo
(1964-1985)

• Saúde pública a cargo do Ministério da Saúde, de baixa
qualidade e limitada;

• Unificação dos IAPs, que originou o INPS em 1966;
• Criação do INAMPS, em 1977, que desmembrou as ações

de assistência médica do INPS;
• As políticas de saúde privilegiavam o setor privado;
• Assistência médica previdenciária (INPS e INAMPS) restrita

aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada e
respectivos dependentes, estendida no final do período da
Ditadura Militar aos trabalhadores rurais;

Principais características da história da Saúde Pública Brasileira – Período 
Republicano

Autoritarismo
(1964-1985)

• Assistência médica previdenciária centrada na doença e
em procedimentos, de baixa qualidade e alto custo, que
culminou com a falência do INAMPS;

• Início do movimento da Reforma Sanitária na década de
1970;

• Criação do plano CONASP (Conselho Consultivo de
Administração da Saúde Previdenciária), em 1981, e
implementação das Ações Integradas de Saúde (AIS), em
1983.
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Principais características da história da Saúde Pública Brasileira – Período 
Republicano

Nova
República

(1985-1988)

• Fortalecimento do Movimento da Reforma Sanitária;
• 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986;
• Início do processo de descentralização das ações de saúde

para estados e municípios;
• Criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde

(SUDS), em 1987, e do SUS, em 1988.

Principais características da história da Saúde Pública Brasileira – Período 
Republicano

Pós-
Constituinte

• Adoção dos princípios e das diretrizes do SUS;
• Universalização da Saúde: “Saúde, direito de todos e dever

do Estado”;
• Enfrentamento de muitos problemas para a implantação

do SUS;
• Extinção do INAMPS por meio da Lei nº 8.689/1993;
• Enfrentamento de grupos corporativistas e empresariais

que são contrários ao SUS, por questões econômicas e
financeiras temerosas;
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Principais características da história da Saúde Pública Brasileira – Período 
Republicano

Pós-
Constituinte

• Entraves na consolidação do SUS, em decorrência da
gestão ineficaz e fragmentada, da corrupção, do
subfinanciamento e da hegemonia do modelo centrado na
doença e no hospital (biomédico).

1. Sobre o desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil, podem-se
contemplar, na história republicana, pelo menos, cinco conjunturas: a
República Velha (1889-1930); a Era Vargas (1930-1964); o Autoritarismo
(1964-1984); a Nova República (1985-1988) e a Pós-Constituinte. Sobre esses
períodos, assinale a alternativa CORRETA.

a) Na República Velha, predominavam as doenças transmissíveis, como a febre
amarela urbana, a varíola, a tuberculose, a sífilis, além das endemias rurais.

b) Na Era Vargas, a saúde pública passou a ter sua institucionalização, na
esfera federal, pelo Ministério Saúde, enquanto a medicina previdenciária e a
saúde ocupacional vinculavam-se ao Ministério do Trabalho.

c) No Autoritarismo, houve a unificação dos Institutos de Aposentadorias e
Pensões (IAP), criando o Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (INAMPS) em 1966. O Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS) foi criado em 1977.
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1.

d) As políticas de saúde executadas durante a Nova República privilegiaram o
setor privado mediante a compra de serviços de assistência médica, o apoio
aos investimentos e os empréstimos com subsídios.

e) No período Pós-Constituinte, o SUS foi regulamentado pelas Normas
Operacionais Básicas (NOB-SUS/1991, 1992, 1993 e 1996).

2. 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”. Tratou da saúde como direito, da
reformulação do sistema nacional de saúde e do financiamento setorial.

( ) O Ministério da Saúde, criado em 1933, tinha como responsabilidade a
organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados a promoção,
prevenção e assistência à saúde dos brasileiros.

( ) Os princípios e diretrizes do SUS foram contemplados nas Leis Orgânicas da
Saúde, Leis nºs 8.080/1990 e 8.142/1990.

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) F, F, F.
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3. Jairnilson da Silva Paim (2018), ao analisar o movimento social na década
de 1970, que culminou na Reforma Sanitária Brasileira (RSB), afirma que
esta pode ser abordada por distintas perspectivas teóricas e metodológicas.
Assim, a RSB tem sido admitida como política pública de saúde, como
componente de uma política de proteção social, como reforma setorial ou
como reforma social que expressa certas relações entre saúde e estrutura da
sociedade. Com relação à RSB, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Foi um movimento que combateu a ditadura militar e o autoritarismo das
práticas de saúde.

b) As condições concretas em que foi implantada reduziram a sua práxis a uma
reforma parcial do setor.

c) As características do desenvolvimento histórico da sociedade brasileira,
bem como a ação política dos atores sociais dosaram os ritmos e os conteúdos
do processo da RSB.

3.

d) O projeto da RSB toma como referência as proposições sistematizadas e
aprovadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, legitimadas pela Constituição
Federal de 1988.

e) Foi um movimento de racionalização que se limitou à racionalização dos
gastos públicos e à eficiência das ações no campo da saúde.
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Constituição Federal de 

1988, artigos de 194 a 200

universalidade da cobertura e do
atendimento;

Objetivos da Seguridade Social:

seletividade e distributividade na
prestação dos benefícios e dos 

serviços;

equidade na forma de participação
no custeio;

diversidade da base de 
financiamento*;

*Diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e
as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da
previdência social. EC nº 103/2019
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irredutibilidade do valor
dos benefícios;

caráter democrático e 
descentralizado da administração, 

gestão quadripartite;

uniformidade e equivalência dos benefícios e dos serviços prestados às 
populações urbanas e às rurais.

Objetivos da Seguridade Social:

4. No tocante às disposições da Constituição Federal acerca da organização
da Seguridade Social, assinale a alternativa CORRETA.

a) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações dos
poderes públicos e da iniciativa privada destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social e será financiada por
toda a sociedade.

b) São alguns dos objetivos da seguridade social a uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, além da
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

c) A seguridade social caracteriza-se pelo seu caráter democrático e
descentralizado de administração, mediante gestão tripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos
colegiados.
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4.

d) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à
seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, e deverão integrar o
orçamento da União.

e) A lei não poderá instituir outras fontes com o objetivo de garantir a
manutenção ou expansão da seguridade social, além daquelas já
expressamente previstas na Constituição Federal.

Financiamento 
da Seguridade 

Social
(CF/88, art. 

195)

por toda a 
sociedade, de
forma direta e 

indireta,
mediante recursos 

provenientes

orçamento da União;

orçamento dos estados;

orçamento do DF;

orçamento dos municípios;

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.



12

As contribuições sociais, que fazem parte do financiamento da
Seguridade Social, estão sintetizadas no quadro abaixo:

Contribuições Sociais (CF/88, art.195)

I - do empregador, incidem sobre:

a) a folha de salários; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser

adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição,

não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime

Geral de Previdência Social; (EC nº 103/2019)

III - sobre a receita de concursos de prognósticos;

IV - do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar.

5. A respeito do financiamento da seguridade social, de acordo com as
disposições contidas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

a) A seguridade social será financiada apenas pelas contribuições sociais.

b) Sobre a receita de concursos de prognósticos não incide a contribuição
social.

c) Incidirá contribuição social sobre a aposentadoria e a pensão concedidas
pelo regime geral de previdência social.

d) Em relação ao empregado, à empresa e à entidade a ela equiparada na
forma da lei, haverá incidência da contribuição social sobre a receita e o
faturamento, mas não sobre o lucro.

e) Um dos contribuintes da contribuição social é o importador de bens ou
serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
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6. De acordo com a Constituição Federal de 1988, todas as afirmativas
abaixo estão incorretas, exceto uma. Identifique-a.

a) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do
Sistema Único de saúde, segundo diretrizes deste, nem mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos.

b) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da Lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito público.

6.

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso integral e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

d) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada, necessita de
autorização dos entes federativos.

e) O Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
além de outras fontes.



14

7. Sobre as disposições constitucionais da saúde, assinale a alternativa
correta:

a) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada,
transversal e hierarquizada e constituem um sistema único.

b) Os gestores estaduais e locais do SUS poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

c) Os estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação da receita estadual,
deduzidas as parcelas que forem transferidas para os respectivos municípios.

7.

d) Conforme alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 86/2015, o
custeio da União com a saúde será a receita corrente líquida do respectivo
exercício financeiro, a qual não pode ser superior a 15%.

e) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderão participar de
forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito privado ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos.
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8. Analise as afirmativas abaixo de acordo com a Constituição Federal.

I. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas sem fins lucrativos.

II. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

III. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e
seus derivados, sendo permitida a comercialização de hemoderivados.

IV. Ao SUS compete controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e produzir diretamente medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

8. Marque a opção CORRETA:

a) I e II são verdadeiras.

b) Apenas II é verdadeira.

c) Apenas IV é verdadeira.

d) II e III são verdadeiras.

e) I e IV são verdadeiras.
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Princípios e Diretrizes do SUS (art. 198)

São diretrizes
do SUS
(CF/88,
art. 198)

a descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo;

o atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais;

a participação da comunidade;

as ações e serviços públicos de saúde que integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único.

9. De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, o SUS
consiste em ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede
regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado de
acordo com diretrizes e com os seguintes princípios organizacionais:

a) integralidade , participação popular e hierarquização.

b) universalidade, equidade e integralidade.

c) equidade, desencentralização político-administrativa e universalidade.

d) hierarquização, participação popular e desencentralização político-
administrativa.

e) hierarquização, participação popular, desencentralização político-
administrativa e integralidade.
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10. Analise as afirmativas abaixo em relação à Constituição Federal.

I. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

II. Ao SUS compete coordenar a formação de recursos humanos na área da
saúde.

III. Ao SUS compete incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico só
no âmbito dos Hospitais Universitários.

IV. Ao SUS compete fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo
humano e animal.

10.

Marque a opção CORRETA:

a) Apenas I é verdadeira.

b) Todas são verdadeiras.

c) Todas são falsas.

d) I e II são verdadeiras.

e) I, II e IV são verdadeiras.
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Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei nº 8.080/1990 

Saúde

não exclui o das

Direito fundamental

Estado

Dever
pessoas, da família

das 
empresas

e da 
sociedade.

• condições indispensáveis ao seu pleno exercício;
• redução de riscos de doenças e de outros agravos;
• acesso universal e igualitário às ações e aos serviços;
• promoção, proteção e recuperação.

[
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11. Assinale a alternativa correta em relação às disposições da Lei nº
8.080/90.

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, podendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e
de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.

c) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das organizações
não governamentais e da sociedade.

11.

d) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País,
tendo a saúde os seguintes determinantes e condicionantes: a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais.

e) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas estaduais e municipais, da Administração direta e indireta
e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o SUS.

Faz parte do SUS: 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.
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12. Os grandes objetivos e os campos de atuação do Sistema Único de Saúde
estão apresentados nos artigos 5º e 6º da Lei 8.080/90. São objetivos do
SUS:

I. Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.

II. Formular a política de saúde destinada a promover, nos campos econômico
e social, a redução de riscos de doenças e de outros agravos, bem como
estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

III. Assistir às pessoas por intermédio das ações assistenciais e das atividades
preventivas.

a) Todas são falsas. d) Apenas a III é verdadeira.

b) Apenas a I é verdadeira. e) Todas são verdadeiras.

c) Apenas a II é verdadeira.
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13. De acordo com a Lei nº 8.080, estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS):

a) A execução, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e
educacional, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados,
bem como a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido
o do trabalho.

b) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo
animal.

c) A execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do
trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; a
formulação da política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos.

d) A formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, a
ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

13.

e) O controle e a fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
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14. No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) estão incluídas a
execução de ações de vigilância epidemiológica que é entendida como um
conjunto de ações

a) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.

b) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

14.

c) que promovem e protegem a saúde e previnem a doença por meio de
estratégias e ações de educação e fiscalização de ambientes de trabalho e
outros ambientes comuns insalubres, capazes de disseminar epidemias na
população.

d) que abrangem o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas do
processo, da produção ao consumo.

e) que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
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15. Sabe-se que a saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária,
à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho, de acordo com a Lei nº
8.080/90 abrangendo, EXCETO:

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de
doença profissional e do trabalho.

b) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde
do trabalhador nas instituições e empresas apenas de natureza pública.

c) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às
empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do
trabalho.

15.

d) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de
trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

e) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às
empresas sobre os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames
de saúde.
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16. Com base na Lei nº 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, avalie as seguintes
alternativas:

I) Assegura como um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) a
identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da
saúde.

II) Enfatiza a descentralização político-administrativa dos serviços para os
estados e para a União, com direção única em cada esfera do governo.

III) Atribui, no âmbito administrativo às diferentes esferas do governo, o
acompanhamento, a avaliação e a divulgação do nível de saúde da população
e das condições ambientais.

16.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmações CORRETAS:

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I e II, apenas.

e) I e III, apenas.
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17. A Constituição Federal e a Lei nº 8.080/90 definem as ações e serviços de
saúde no âmbito do SUS e apontam os princípios e diretrizes que regem esse
sistema. Em relação a esses princípios e diretrizes é CORRETO afirmar que:

a) A equidade deve ser usada para o estabelecimento de prioridades, alocação de
recursos e orientação programática.

b) Os serviços públicos devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de
meios para fins similares.

c) Deve haver integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente
e saneamento básico.

d) A preservação da autonomia dos profissionais de saúde deve ocorrer em
defesa da integridade física e moral.

e) As ações e serviços devem se organizar com base na descentralização político-
administrativa, com direção ascendente em cada esfera de governo.

18. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios,
estabelecidos na Lei nº 8.080/1990, EXCETO:

a) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

b) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência.

c) Equidade em todos os níveis de atenção à saúde, visando à justiça social.

d) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a
sua utilização pelo usuário.

e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
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19. A.P.E. necessitou de serviço de saúde privado e buscou os contratados no
SUS. A disponibilidade deste serviço foi possível por seguir o princípio:

a) de imperícia para resolver os serviços de assistência em todos os níveis de
assistência.

b) organizacional dos serviços privados, promovendo a duplicação do que é
ofertado no serviço público para a mesma finalidade.

c) de universalidade, o qual permite acesso aos diferentes serviços de saúde,
mesmo quando não oferecidos no serviço público.

d) de imperícia para resolver os serviços de assistência nos níveis de atenção
básica.

e) de inflexibilidade dos recursos financeiros da União para fins de prestação
de serviços privados de assistência à saúde da população.

20. Assinale a alternativa correta em relação às disposições da Lei nº
8.080/90.

a) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados
de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade
horizontais.

b) Os municípios e estados poderão constituir consórcios para desenvolver em
conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

c) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da
direção múltipla, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua
observância.
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20. Assinale a alternativa correta em relação às disposições da Lei nº
8.080/90.

d) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a
integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura
amparada das ações de saúde.

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.

21. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal nº 8.080/1990, estabelece
competências para os três entes federativos dentro da organização do
Sistema Único de Saúde. De acordo com essa lei, é correto afirmar:

a) É competência dos municípios promover articulação com os órgãos
educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com
entidades representativas de formação de recursos humanos na área de
saúde.

b) É competência da união participar da definição de normas e mecanismos
de controle, com órgãos afins, de agravos sobre o meio ambiente ou dele
decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
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21.

c) É competência da união coordenar e, em caráter complementar, executar
ações e serviços de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; alimentação
e nutrição; e saúde do trabalhador.

d) É competência dos estados participar da execução, controle e avaliação das
ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

e) É competência dos municípios estabelecer critérios, parâmetros e métodos
para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de
consumo e uso humano.

22. A gestão do SUS é exercida no âmbito de cada esfera. No âmbito
municipal, a Secretaria Municipal de Saúde (1); no âmbito estadual, a
Secretaria Estadual de Saúde (2); e no federal, o Ministério da Saúde (3),
cada qual com atribuições e responsabilidades específicas frente ao sistema
de saúde. Considerando a competência de cada ente federado segundo a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, se associarmos 1, 2 e 3 às atribuições:

( ) Executar de serviços de vigilância epidemiológica e sanitária e serviços de
alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador.

( ) Formar de consórcios administrativos intermunicipais.

( ) Definir e coordenar dos sistemas de redes integradas de assistência de alta
complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância
epidemiológica e sanitária.



29

22.

( ) Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para
o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.

( ) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar
supletivamente ações e serviços de saúde.

Obteremos, de cima para baixo, a sequência:

a) 1, 1, 3, 3, 2.

b) 1, 2, 2, 3, 2.

c) 2, 2, 2, 3, 1.

d) 2, 3, 2, 1, 1.

e) 3, 1, 3, 2, 2.

23. De acordo com a Lei nº 8080/90, no que se refere à assistência
terapêutica e à incorporação de tecnologia em saúde, é correto afirmar que:
a) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos
medicamentos, produtos e procedimentos bem como a constituição ou a
alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições do
Conselho da Saúde, assessorado pelo Conselho Federal de Farmácia e
comissões intergestoras.
b) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja
composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a
participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde
e de dois representantes, especialistas na área, indicados pelo Conselho
Federal de Farmácia.
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23.
c) O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
levará em consideração, necessariamente, a avaliação econômica comparativa
dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas,
inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou
hospitalar, quando cabível.
d) O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
levará em consideração, facultativamente, as evidências científicas sobre a
eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou
procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o
registro ou a autorização de uso.
e) São autorizados, em todas as esferas de gestão do SUS, o pagamento, o
ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento
clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela ANVISA.

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:
I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto
e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado
pela ANVISA;
II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de
medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.

Atualização!
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Excetuam-se do disposto no artigo Art. 19-T:

I - medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela
aprovada no registro na Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado
pela Conitec, demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a
acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo
estabelecido pelo Ministério da Saúde;

II - medicamento e produto recomendados pela Conitec e adquiridos por
intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em
programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades
vinculadas, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999.

Incluído pela Lei nº 14.312/2022

Para estabelecer os valores a serem transferidos para os entes federativos, é
utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de
programas e projetos (Lei nº 8.080/90, art. 35):

• perfil demográfico da região;I

• perfil epidemiológico da população a ser coberta;II

• características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na
área;

III

• desempenho técnico, econômico e financeiro no período
anterior;

IV

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm#art8%C2%A75
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• níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos
estaduais e municipais;

V

• previsão do plano quinquenal de investimentos de rede;VI

• ressarcimento do atendimento prestado para outras esferas do
governo.

VII

24. A pandemia de Covid-19, entre tantas outras questões, reacendeu a
discussão sobre o financiamento, bem como as formas de planejar, executar
e fiscalizar o orçamento do SUS. Segundo a Lei nº 8.080/1990, é vedada a
transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos
planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade
pública, na área de saúde. Considerando esses fatores, entre os critérios
prioritários para o estabelecimento de valores a serem transferidos a
estados, Distrito Federal e municípios no combate à pandemia devem
constar:

a) desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; previsão
do plano quinquenal de investimentos da rede.

b) ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de
governo; ações de saneamento executadas supletivamente pelo SUS.
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24.

c) perfil demográfico e epidemiológico da região e da população a ser coberta;
características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.

d) níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e
municipais; atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico
em saúde co-financiadas pelo SUS.

e) níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos federal e
estaduais; ressarcimento do atendimento prestado para outras esferas do
governo.

Subsistema de Saúde Indígena (arts. 19A a 19H)

• Ações e serviços de 
saúde → populações 
indígenas;
• Obedecerão ao 
disposto na lei;
• Em todo o território.

• Subsistema de 
Atenção à Saúde 
Indígena, componente 
do SUS;
• Leis 8.080 e 8.142;
• Funcionará em 
perfeita integração.

• O SUS promoverá a 
articulação do 
Subsistema;
• Instituído por essa Lei 
com os órgãos 
responsáveis → Política 
Indígena.

Art. 19-A Art. 19-B Art. 19-D
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Financiamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena:

Obrigatório União

Facultativo Estados Municípios
Outras instituições
governamentais e

não governamentais

SUS

atendimento e 
internação domiciliar

procedimentos
médicos; de 

enfermagem;

fisioterapêuticos;
psicológicos;

entre outros
necessários ao 

cuidado integral.

Realizados por equipes
multidisciplinares

Atendimento e
internação domiciliares

medicina preventiva,
terapêutica e reabilitadora.

indicação médica → concordância do 
paciente e de sua família.
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Trabalho de Parto, Parto e Pós-Parto Imediato no SUS (art. 
19J)

• A rede própria ou conveniada do SUS deve permitir que a parturiente
tenha um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato.

• O acompanhamento será indicado pela parturiente.

• Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de
suas dependências, aviso informando sobre o direito referido (incluído
pela Lei nº 12.895, de 2013).

Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de
migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei serão ponderados
por outros indicadores de crescimento populacional, em especial, o número
de eleitores registrados (art. 35, § 2°).

Sobre o planejamento e o orçamento no SUS, temos:

Processo de
planejamento e

orçamento do SUS

ASCENDENTE, do nível local até o federal;

com participação dos órgãos deliberativos
desse sistema;

compatibilizando-se as necessidades da política
de saúde com a disponibilidade de recursos e
planos de saúde dos municípios, dos estados,

do Distrito Federal e da União.
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Planos de Saúde

serão a base das atividades e programações de 
cada nível de direção do SUS;

e seu financiamento será previsto na respectiva 
proposta orçamentária.

É vedada a transferência de recursos para financiar ações não previstas nos 
planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade 

pública, na área de saúde.

O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem
observadas na elaboração dos planos de saúde

em função das características epidemiológicas e da organização
dos serviços em cada jurisdição administrativa.

Não é permitido destinar subvenções e auxílios a instituições
prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
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Decreto Presidencial nº 7.508/2011

25. Assinale a alternativa correta em relação às disposições do Decreto nº
7.508/2011.

a) O Mapa da Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS, considerando-se
a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a
partir dos indicadores de saúde do sistema.

b) A Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde
articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir
a universalidade, equidade e a regionalização.

c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre
outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados
apenas pela atenção básica.
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25.

d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será
ordenado pela atenção primária e deve ser fundado no critério cronológico,
observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial,
conforme legislação vigente.

e) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem
observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as
características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes
federativos e nas Regiões de Saúde.

26. Segundo o Decreto federal nº 7.508/2011, os serviços de porta de
entrada determinados pelo SUS que os usuários devem procurar são os de
atenção:

a) primária, os especiais de acesso aberto e os de atenção hospitalar.

b) de urgência e emergência, os de atenção hospitalar e os de atenção
primária.

c) primária, psicossocial, especiais de acesso aberto e os de atenção de
urgência e emergência.

d) de urgência e emergência, os de atenção hospitalar e os especiais de acesso
aberto.

e) primária, de urgência e emergência, os de atenção hospitalar e os especiais
de acesso aberto.
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27. O Decreto n° 7508 de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº
8080/1990, e traz conceitos importantes para a organização do SUS. Assinale
a proposição que traz o conceito INCORRETO:

a) Portas de entrada são os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário
no SUS.

b) RENASES é a relação nacional de ações e serviços de saúde.

c) RENAME é a relação nacional de medicamentos essenciais.

d) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por grupamento
de municípios limítrofes, com a finalidade de integrar a organização, o
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

e) Rede de saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos
e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS.

28. Com relação às redes de atenção à saúde, assinale a alternativa
INCORRETA:

a) Os serviços de atenção primária, de atenção psicossocial, de atenção de
urgência e emergência e especiais de acesso aberto são considerados portas
de entrada nas redes de atenção.

b) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões
Intergestores, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada,
considerando as características da Região de Saúde.

c) Caberá aos entes federativos pactuações que garantam a transparência, a
integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde, bem
como a orientação e ordenação dos fluxos.
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28.

d) A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de
Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e
interestadual, conforme pactuado nas Comissões Intergestores.

e) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será
ordenado pelas portas de entrada e deverá ser fundado na avaliação da
gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico.

29. De acordo com esse Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta
sobre as Regiões de Saúde.

a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros
países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.

b) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e
serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

c) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com o
Ministério da Saúde.

d) Não poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais.

e) As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de apenas
uma Região de Saúde, em consonância com diretrizes pactuadas nas
Comissões Intergestores.
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30. Assinale a alternativa incorreta em relação às disposições do Decreto nº
7.508/2011.

a) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do
nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde,
compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a
disponibilidade de recursos financeiros.

b) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e para a
iniciativa privada.

c) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem
observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as
características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes
federativos e nas Regiões de Saúde.

30.

d) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados
pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais
deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.

e) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de
maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios,
considerando o estabelecimento de metas de saúde.
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31. Assinale a alternativa correta em relação à assistência à saúde, de
acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

a) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende
todas as ações e os serviços que o SUS e iniciativa privada oferecem ao
usuário para atender à integralidade da assistência à saúde.

b) O Ministério da Saúde dispõe sobre a RENASES em âmbito nacional,
observadas as diretrizes pactuadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS).

c) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios pactuarão, nos
respectivos conselhos de saúde, as suas responsabilidades em relação ao rol
de ações e serviços constantes na RENASES.

31.

d) Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações
específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância
com a RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu
financiamento, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores.

e) A cada ano, o Ministério da Saúde deverá consolidar e publicar as
atualizações da RENASES, RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
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32. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização
da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. De acordo com as
disposições contidas no Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa
correta acerca do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.

a) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o
estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de
Ação Pública de Saúde.

b) O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde resultará da integração
dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo
como fundamento as pactuações estabelecidas pela Comissão Intergestores
Regional (CIR).

32.

c) O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é a
organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a
responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a
finalidade de garantir a melhor aplicação dos recursos e a redução dos custos.

d) As normas de elaboração e os fluxos do Contrato Organizativo de Ação
Pública de Saúde serão pactuados pela Comissão Intergestores Regional (CIR),
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação.

e) A Comissão Intergestores Bipartite (CIB), por meio de serviço especializado,
fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da
Saúde.
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O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe,
CUMULATIVAMENTE (Decreto nº 7.508/2011, art. 28):

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício
regular de suas funções no SUS;

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos;

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

Controle Social no SUS

Lei nº 8.142/1990

Resolução nº 453/2012 do CNS
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caráter permanente e deliberativo;

órgãos colegiados com 
representantes de vários

segmentos;

participam da formulação de
estratégias;

participam no controle da execução 
da política de saúde;

atuam inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros.

a cada quatro anos;

avaliar a situação de saúde;

propor as diretrizes;

convocada pelo Poder Executivo;

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

Conselhos de Saúde Conferências 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.
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33. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre
mediante as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Sobre essas
instâncias colegiadas, leia as sentenças a seguir:

I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde em cada esfera do governo.

II. O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do
governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários e tem
caráter deliberativo.

III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação
no Conselho Nacional de Saúde.

33.

IV. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não
tem representação no Conselho Nacional de Saúde.

V. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, III, IV e V estão corretas.

c) Apenas I, II, IV e V estão corretas.

d) Apenas I, III e V estão corretas.

e) Apenas I, II, III e V estão corretas.
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despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta;

Os recursos do FNS serão alocados como:

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.

34. O planejamento econômico promove organização à distribuição dos
recursos que são providos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), conforme
regulamentado pela Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Esses recursos
não serão alocados como:

a) despesas de custeio e de capital do Ministério da saúde.

b) investimentos previstos em lei orçamentária aprovados pelo Congresso
Nacional.

c) serviços de saúde dos municípios.

d) serviços de saúde dos estados.

e) investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.
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Para receberem os recursos transferidos pela União, os municípios, 
os estados e o Distrito Federal deverão contar com

Fundo de Saúde Conselho de Saúde, 
com composição paritária Plano de Saúde

Relatórios de Gestão que 
permitam o controle dos 

recursos repassados

Contrapartida de recursos para a saúde
no respectivo orçamento

Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o 
prazo de 2 anos para sua implantação.

+ +

+

35. O repasse de recursos da União e dos Estados aos Municípios está
condicionado:

a) às despesas liquidadas e pagas no exercício anterior.

b) à instituição e ao funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde no
âmbito estadual.

c) à elaboração do Plano de Saúde Municipal.

d) às despesas empenhadas ao final do exercício da gestão anterior.

e) A instituição de Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e
Salários (PCCS), previsto o prazo de 1 ano para sua implantação.
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36. Considerando a Resolução nº 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10
de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:
a) O número de conselheiros para os Conselhos de Saúde será definido pela
Secretaria de Saúde ou pelo Ministério da Saúde e constituído em lei.
b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que
haja 25% de representação do governo e prestadores de serviços privados
conveniados, ou sem fins lucrativos.
c) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação
aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um
profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como
prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou
de trabalhadores.
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36.
d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no
Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao Executivo
municipal, a convocação e a realização da Conferência Municipal de Saúde,
que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do
Conselho Municipal.
e) Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde,
incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias
para a sua aplicação nos setores público e privado é competência dos
Conselhos de Saúde.

Sistemas de informação em saúde
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Sigla Descrição
Ano de
Início

Documento Básico

SIM
Sistema de informação 

sobre Mortalidade
1975 Declaração de óbito

SIH
Sistema de Informação 

Hospitalar
1976 Autorização de internação hospitalar

SINASC
Sistema de informações 

sobre Nascidos Vivos
1990 Declaração de nascido vivo

SINAN
Sistema de informações 

de Agravos de Notificação 
1993

Ficha individual de notificação e Ficha individual de 
investigação

SIA-SUS
Sistema de Informação 

Ambulatorial
1994

Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), e 
Autorização para procedimentos de alto 

custo/complexidade (APAC)

SISREG Sistema de Regulação 2001 AIH, APAC e solicitação de consulta e exames

Principais SIS

SISCAM
Sistema de Informações 

do Câncer da Mulher
2003 Ficha de Requisição de mamografia e citológico

SI-PNI
Sistema de Informações 

do Programa Nacional de 
Imunizações

2004 Cada sub-sistema possui seu documento básico

SISAB
Sistema de Informação da 
Saúde da Atenção Básica 

2013 11-Fichas do e-sus

e-SUS
Hospital

ar
Sistema e-SUS Hospitalar 2014 12 módulos eletrônicos 

e-SUS 
SAMU

Sistema e-SUS do Serviço 
de Atendimento Móvel 

de Urgência
2016 Módulos eletrônicos

E-SUS VE
Sistema de Informação 

Vigilância Epidemiológica
2020

Ficha de Investigação de SG Suspeito de Doença 
pelo COVID-19 
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37. Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de
monitoramento e coleta de dados, que têm como objetivo o fornecimento
de informações para análise e melhor compreensão de importantes
problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos
níveis municipal, estadual e federal. Podemos citar como exemplo de
sistemas de informação de saúde, EXCETO:

a) Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

b) Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC.

c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN

d) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI.

e) Sistema de Informações de Doenças Infecciosas e Parasitárias – SIDIP.

38. O Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-
SUS)

a) administra o encaminhamento de pacientes para o atendimento médico
pelas unidades especializadas, solicitado por unidades básicas de saúde.

b) permite aos gestores de saúde, pesquisadores e entidades da sociedade
obter informações sobre capacidade operacional dos prestadores de serviço.

c) oferece informações para o gerenciamento de capacidade instalada e
produzida, bem como dos recursos financeiros orçados e repassados aos
prestadores de serviços.

d) permite ao gestor da Unidade de Saúde controlar o processo de internação
de pacientes, desde sua entrada até sua saída.

e) fornece, aos gestores, trabalhadores e usuários, informações sobre
endemias e morbidade dos pacientes internados pelo SUS.
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39. A respeito dos Sistemas de Informações em Saúde, leia atentamente as
afirmações a seguir e marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F)
para as FALSAS. O(s) Sistema(s) de Informações.

( ) sobre Mortalidade (SIM) tem, como documento básico, a declaração de
óbito, padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde em
três vias.

( ) sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem, como documento básico, o CPF de
nascido vivo, padronizado nacionalmente e distribuído pelo Ministério da
Saúde, em quatro vias.

( ) de Agravos de Notificação (SINAN) coleta, transmite e dissemina dados
gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica nas três
esferas de governo.
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39.

( ) Hospitalares (SIH) coleta informações dos hospitais públicos e privados e
tem, como documento básico, a autorização de internação hospitalar.

Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA.

a) F, F, V, V. b) F, V, F, V. c) V, V, F, V. d) V, F, V, F. e) V, V, V, F.

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

alimentação;

meio ambiente;

educação;

atividade física;

renda;

moradia, saneamento 
básico;

trabalho;

transporte, lazer;

acesso aos bens e aos 
serviços essenciais.

Lei nº 8.080/90, art. 3º
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40. 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.

40.

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.
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41. 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.

41.

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.
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42. 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.

RDC nº 36/2013 que institui ações para a 

segurança do paciente em serviços de saúde 

e dá outras providências
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43. De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada nº 36/2013, que
dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os
serviços de saúde.

São estratégias e ações voltadas para segurança do paciente nos serviços,
exceto:

a) Orientações para a higienização das mãos.

b) Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes.

c) Organização de recursos humanos adequados para assistência.

d) Orientações para estimular a participação do paciente na assistência
prestada.

e) Orientações para segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral.
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44. Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente. Para
auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a 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 vigilância, monitoramento e
notificações de eventos adversos, assinale a alternativa correta.

a) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser
realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o
15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das
ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

b) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em
até 72 horas a partir do ocorrido.

44.

c) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser
realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 20º
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 horas a partir do ocorrido.

e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em
até 48 horas a partir do ocorrido.
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45. 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.

46. A RDC nº 36 refere-se à segurança do paciente em serviços de saúde e
tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e
a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Nesse sentido,

a) A cultura da segurança refere-se a um conjunto de valores, atitudes,
competências e comportamentos que determinam o comprometimento com
a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela
oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.

b) As ações de competência do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)
incluem a promoção de mecanismos para identificar e avaliar a existência de
não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização
de equipamentos, medicamentos e insumos, propondo ações corretivas e
punitivas.
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46.

c) As ações estabelecidas são estendidas a todos os serviços de saúde, sejam
eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que
exercem ações de ensino e pesquisa, consultórios individualizados,
laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar.

d) O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde integra a
implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a
higienização das mãos, a prevenção de quedas e de úlceras por pressão, a
prevenção de perdas de cateteres e extubação acidental, entre outros.

I - identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no
serviço de saúde, de forma sistemática;
II - integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos
serviços de saúde;
III - implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saude;
IV - identificação do paciente;
V - higiene das mãos;
VI - segurança cirúrgica;
VII - segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos;
VIII - segurança na prescrição, uso e administração de sangue e
hemocomponentes;

Art. 8º O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP),
elaborado pelo NSP, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco,
conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para:
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IX - segurança no uso de equipamentos e materiais;
X - manter registro adequado do uso de órteses e próteses quando este
procedimento for realizado;
XI - prevenção de quedas dos pacientes;
XII - prevenção de úlceras por pressão;
XIII - prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo
as infecções relacionadas à assistência à saúde;
XIV- segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral;
XV - comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre
serviços de saúde;
XVI - estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência
prestada;
XVII - promoção do ambiente seguro.

46.

e) O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo
Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP).
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47. De acordo com a RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do
paciente em serviços de saúde, compete ao Núcleo de Segurança do
Paciente (NSP):

a) Monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de
saúde.

b) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser
realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º dia útil do mês subsequente ao
mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela
instituição.

c) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em
até 48 horas a partir do ocorrido.

d) Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em
segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde.

47.

e) Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica os eventos
adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.
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48. A RDC da ANVISA nº 36/2013, estabelece que a direção do serviço de
saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP). Esse, por
sua vez, deve elaborar o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de
Saúde (PSP), devendo estabelecer estratégias e ações de gestão de risco,
conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde. Entre essas
estratégias e ações, tem-se:

a) integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos
serviços de saúde.

b) guardar por 60 dias o registro do uso de órteses e próteses quando este
procedimento for realizado.

c) controlar eventos adversos em serviços de saúde, excluindo as infecções
relacionadas à assistência à saúde.

48.

d) restringir a participação do paciente e dos familiares na assistência
prestada.

e) identificar, analisar, avaliar, monitorar e comunicar os riscos no serviço de
saúde, de forma singular.
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49. A respeito dos protocolos de higiene das mãos nos serviços de saúde do
país, analise as afirmativas a seguir.

I. As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais, de acordo com o
fluxo de cuidados assistenciais, para prevenir infecções relacionadas à
assistência à saúde causadas por transmissão cruzada pelas mãos.

II. A higienização das mãos faz parte do Plano de Segurança do Paciente em
Serviços de Saúde, o qual estabelece estratégias e ações de gestão de risco,
conforme as atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde.

III. O uso de luvas substitui a higienização das mãos, uma vez que reduz a
possibilidade de os micro-organismos das mãos do profissional contaminarem
o campo do paciente ou impede o contato com sangue infectado.

49. Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.
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50. Sobre o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), que
estabelece estratégias e ações de gestão de risco, analise as afirmativas a
seguir.

I. Deve evitar a interferência do paciente e dos familiares na assistência
profissional prestada.

II. Deve manter registro adequado do uso de órteses e próteses quando este
procedimento for realizado.

III. Deve estabelecer processos de identificação do paciente e de orientação
para higienização das mãos.

Está correto o que se afirmativa em

a) I, apenas. d) II e III, apenas.

b) I e II, apenas. e) I, II e III.

c) I e III, apenas.

RDC nº 63/2011 que dispõe sobre os 

Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde
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51. De acordo com a RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas
práticas de funcionamento para os serviços de saúde, são estratégias e
ações voltadas para segurança do paciente nos serviços de saúde, exceto:

a) Orientações para a higienização das mãos.

b) Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes.

c) Orientações para estimular a participação do paciente na assistência
prestada.

d) Organização de recursos humanos adequados para assistência.

e) Mecanismos para garantir segurança cirúrgica.

52. A RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011, tem como objetivo estabelecer
requisitos de Boas Práticas para funcionamento de serviços de saúde.
Segundo o art. 8º, o serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações
voltadas para Segurança do Paciente.

Assinale a alternativa correta com estratégias e ações voltadas para a
Segurança do Paciente segundo regulamento supra citado.

a) I. Mecanismos de identificação dos animais; II. Orientações para a
higienização das pés; III. Ações de prevenção e controle de eventos adversos
relacionada à assistência à doença; IV. Mecanismos para garantir segurança
pós-cirúrgica; estimular a participação do paciente na assistência prestada.

b) I. Mecanismos de manipulação do sangue; II. Orientações para a
higienização das mãos; III. Ações de prevenção e controle de eventos adversos
relacionada à assistência à saúde; IV. Mecanismos para garantir segurança
cirúrgica.
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52.

c) I. Mecanismos de identificação do paciente; II. Orientações para a
higienização das mãos; III. Orientações para administração segura de
medicamentos, sangue e hemocomponentes; IV. Mecanismos para prevenção
de quedas dos pacientes; V. Mecanismos para a prevenção de úlceras por
pressão.

d) I. Orientações para administração segura de medicamentos, sangue e
imunodeprimidos; II. Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes;
III. Mecanismos para a estimulação de úlceras por pressão; IV. Orientações
para desestimular a participação do paciente na assistência prestada.

- Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
- Mecanismos para garantir segurança cirúrgica;
- Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

52.

e) I. Orientações para administração segura de medicamentos, sangue e
imunodeprimidos; II. Orientações para a higienização das mãos; III.
Mecanismos para tratamento de quedas dos pacientes; IV. Mecanismos para a
estimulação de úlceras por pressão; V. Orientações para desestimular a
participação do paciente na assistência prestada.
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Resolução CNS nº 553/2017, que dispõe 

sobre a carta dos direitos e deveres da 

pessoa usuária da saúde 

53. Referente aos direitos dos usuários do SUS, assinale a alternativa correta:

a) O direito ao atendimento humanizado no SUS compreende a escolha do
local de morte.

b) O direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais do
paciente extingue-se com sua morte.

c) A responsabilidade para que o tratamento e a recuperação sejam
adequados e sem interrupção recai tão somente sobre o órgão público de
saúde.

d) O direito constitucional à liberdade, no âmbito do SUS, permite ao paciente
dificultar a aplicação de medidas sanitárias, bem como as ações de fiscalização
sanitária.

e) Somente os cidadãos eleitos nas respectivas instâncias participativas têm
direito a participar dos conselhos e das conferências de saúde.
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54. “Se a senhora não colaborar, eu não consigo ajudar. Eu entendo que a
senhora tenha suas crenças, mas estamos em um consultório”. A Carta dos
Direitos dos Usuários da Saúde define que toda pessoa tem direito ao
atendimento realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo,
confortável e acessível a todos. Esse diálogo evidencia que não foi
respeitado o direito de:

a) não limitação de acesso aos serviços de saúde por barreiras físicas e
tecnológicas.

b) confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal e desobediência
dos valores sociais.

c) atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação de
valores éticos, culturais e religiosos.

54.

d) coordenação do cuidado, considerada característica central da atenção
primária à saúde, por não ser encaminhada para um serviço especial de
atendimento a pessoas mastectomizadas.

e) tratamento adequado e efetivo para seu problema.
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55. De acordo com a Resolução nº 553/2017, “Toda pessoa tem direito ao
atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais
qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível”. Sobre esse tema,
analise as afirmações abaixo:

I. Nos serviços de saúde, haverá igual visibilidade aos direitos e deveres das
pessoas usuárias e das pessoas que trabalham no serviço de saúde.

II. Os serviços de saúde serão organizados segundo a demanda da população,
e não limitados por produção ou quantidades de atendimento
predeterminados.

III. As redes de serviço do SUS deverão se organizar e pactuar no território a
oferta de plantão de atendimento 24 horas, inclusive nos finais de semana.

Estão corretas as afirmativas:

a) I apenas. b) I, II apenas. c) I, III apenas. d) II, III apenas. e) I, II, III.

56. As diretrizes a seguir fazem parte da Carta dos Direitos e Deveres da
Pessoa Usuária da Saúde, elaborada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS),
em 2017.

1. A Rede de Serviços do SUS utilizará as tecnologias disponíveis para facilitar o
agendamento de procedimentos nos serviços de saúde, em todos os níveis de
complexidade.

2. Haverá regulamentação do tempo de espera em filas de procedimentos,
considerando a demanda e o acolhimento da população.

Assinale a opção que identifica o direito básico do usuário que as duas
diretrizes pretendem materializar.

a) Tratamento adequado. d) Corresponsabilidade.

b) Atendimento humanizado. e) Respeito aos valores culturais

c) Direito à informação.
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57. A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 553/2017, que dispõe
sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, estabelece
uma série de diretrizes para concretização desses direitos e deveres.
Assinale a alternativa que não traduz uma dessas diretrizes.

a) Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços
ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção,
tratamento e recuperação da saúde.

b) Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos
adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde, de forma
ética e humanizada.

c) Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor,
realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e
acessível.

57.

d) Toda pessoa tem direito aos serviços de saúde gratuitos, sendo facultado ao
profissional de saúde lhe informar sobre esses serviços e os diversos
mecanismos de participação.

e) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e
recuperação sejam adequados e sem interrupção.
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