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1º Simulado de Legislação do SUS para Manaus-AM 

Correção: 04/01/2022, às 20h, no YouTube. 
 

Constituição Federal de 1988 

1. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) De acordo 

com o texto da Constituição da República, a 

seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à 

a) previdência, à política urbana e às finanças 

públicas. 

b) saúde, à educação e à assistência social. 

c) assistência social e à ordem econômica e 

financeira. 

d) saúde, à previdência e à assistência social. 

e) previdência, à educação e às finanças públicas. 

 

2. (Funsaúde CE/FGV/Enfermeiro 

Assistencial/2021) A Constituição Federal de 

1988 estabelece o tripé da seguridade social no 

país: saúde, previdência e assistência social. A 

respeito deste tripé, analise as afirmativas a 

seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para 

falsa. 

(  ) A saúde é considerada um dever do Estado e 

um direito exclusivo de todos os brasileiros natos, 

independente de contribuição. 

( ) A previdência tem uma administração 

tripartite, com a participação de trabalhadores, 

empregadores e aposentados. 

(  ) A assistência social é endereçada a quem dela 

mais necessitar, prevendo a redutibilidade dos 

benefícios em função da renda. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, 

respectivamente: 

a) V – V – F.        b) F – V – F.         c) F – V – V.        

d) V – F – F.         e) F – F – F. 

 

3. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) Segundo o 

art. 196 da Constituição Federal /1988, 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 universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Com base no artigo citado, assinale a afirmativa 

correta. 

a) Considera-se a política de saúde como política 

social, e, portanto, assume-se a saúde como um 

direito inerente à cidadania. 

b) Assegura-se o direito a serviços sanitários 

básicos a todos os cidadãos, pela implantação de 

um sistema universal de saúde. 

c) Estabelece-se o acesso ao atendimento em 

hospitais e unidades básicas para todos os 

cidadãos filiados à previdência social. 

d) Atribui-se ao Executivo federal o financiamento 

de políticas de saúde hierarquizadas em função 

da precariedade de acesso e da distribuição 

econômico-social. 

e) Visa a estabelecer um Sistema Único, capaz de 

promover a saúde mediante a progressiva 

eliminação das doenças e enfermidades.  

 

4. (Funsaúde CE/FGV/Técnico em 

Enfermagem/2021) A base legal Sistema Único de 

Saúde (SUS) é fundamentada em documentos 

que estruturam e organizam o sistema de saúde 

brasileiro, como a Constituição Federal de 1988 

que, em seu Art. 196, define saúde como “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 universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 

Nos princípios do SUS, em consonância com o 

Art. 196 da Constituição Federal, a saúde é 

definida como 

a) um serviço ao qual se tem acesso por meio de 

uma contribuição de qualquer espécie. 

b) um seguro social coparticipativo, obtido pelo 

pagamento dos impostos. 

c) um direito individual assegurado mediante um 

pagamento e a respectiva cobertura. 

d) um benefício assistencial prioritário para 

cidadãos de baixa renda. 

e) um direito social garantido por intermédio de 

políticas públicas.  
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Lei nº 8.080/1990 
5. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) A Lei nº 

8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, 

bem como sobre a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, 

afirma que a saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

De acordo com o citado diploma legal, em matéria 

de execução e prestação direta dos servidos de 

saúde, à direção municipal do Sistema de Saúde 

(SUS) compete 

a) acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. 

b) estabelecer normas e executar a vigilância 

sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 

c) executar serviços de vigilância epidemiológica, 

vigilância sanitária, alimentação, nutrição, 

saneamento básico e saúde do trabalhador. 

d) definir e coordenar os sistemas de redes 

integradas de assistência de alta complexidade e 

de rede de laboratórios de saúde pública. 

e) coordenar e, em caráter complementar, 

executar ações e serviços de vigilância 

epidemiológica, vigilância sanitária e política de 

insumos e equipamentos para a saúde. 

 

6. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) A execução 

das ações a seguir está incluída no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), à 

exceção de uma. Assinale-a. 

a) Vigilância sanitária de portos, aeroportos e 

fronteiras. 

b) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes 

de trabalho. 

c) Acesso a medicamentos essenciais e assistência 

terapêutica. 

d) Subvenção a instituições privadas com fins 

lucrativos. 

e) Fiscalização de produtos tóxicos e radioativos. 

 

7. (Funsaúde CE/FGV/Assistente 

Administrativo/2021) Relacione as diretrizes do 

SUS às suas respectivas descrições. 

1. Descentralização 

2. Regionalização e hierarquização 

3. Participação da comunidade 

(  ) Organiza o sistema a partir da noção de 

território, dos perfis populacionais, dos 

indicadores epidemiológicos e das condições de 

vida. 

(   ) Corresponde à distribuição de poder político, 

de responsabilidades e de recursos da esfera 

federal para a estadual e a municipal. 

( ) É reconhecido e instituído por instâncias 

colegiadas, para o controle social e o 

acompanhamento das políticas no campo da 

saúde. 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, 

segundo a ordem apresentada. 

a) 1, 2 e 3. b) 1, 2 e 3. c) 2, 3 e 1.  

d) 2, 1 e 3 e) 3, 2 e 1 

 

8. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) O Sistema 

Único de Saúde (SUS) é um sistema solidário, 

inspirado no sistema europeu de concepção 

universalista, pautado em diversos princípios. 

Desde sua criação, o SUS proporcionou a atenção 

integral à saúde e não apenas cuidados 

assistenciais e está à disposição de todos, desde a 

gestação e por toda a vida. De acordo com a 

doutrina, o princípio específico que, embora 

ligado ao princípio da igualdade, consiste na 

necessidade de atendimento das demandas em 

saúde de acordo com a vulnerabilidade social dos 

usuários, buscando oferecer mais a quem mais 

precisa e com isso reduzir as desigualdades sociais 

é denominado princípio da  

a) gratuidade.       

b) descentralização.     

c) equidade.  

d) integralidade. 

e) universalidade. 

 

9. (Funsaúde CE/FGV/Técnico em 

Enfermagem/2021)  

“Em cada território, os serviços de saúde são 

articulados entre si e organizados em níveis 

crescentes de complexidade”. 

Assinale a opção que indica os dois aspectos da 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS) a 

que o fragmento acima se refere. 
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a) Regionalização e hierarquização.   

b) Descentralização e participação popular.  

c) Comando único e cooperação. 

d) Ordenação e centralização. 

e) Integração e acesso popular. 

 

10. (Funsaúde CE/FGV/Enfermeiro 

Assistencial/2021) Quanto à organização, direção 

e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

assinale a afirmativa correta. 

a) A organização é centralizada e hierarquizada 

em estruturas federais prestadoras de serviços de 

saúde para os cidadãos filiados ao SUS. 

b) A direção é exercida pelo Ministério da Saúde e 

pelas Secretarias Estaduais e Municipais nas 

respectivas esferas de governo. 

c) A gestão federal administra os serviços de 

saúde, garante acesso ao sistema e é responsável 

por formar os consórcios intermunicipais. 

d) A gestão estadual coordena a rede pública de 

laboratórios de saúde e apoia técnica e 

financeiramente as ações municipais. 

e) a gestão municipal gerencia as redes integradas 

de assistência de alta complexidade, formula 

políticas e diretrizes locais e fiscaliza a execução 

de recursos federais. 

 

11. (Funsaúde CE/FGV/Enfermeiro 

Assistencial/2021) Pela Lei nº 8.080/90, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

exercerão, em seu âmbito administrativo, as 

seguintes atribuições, à exceção de uma. 

Assinale-a. 

a) Elaboração de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade e 

parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 

b) Participação na formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico e 

colaboração na proteção e recuperação do meio 

ambiente. 

c) Formulação de proposta orçamentária do 

Sistema Único de Saúde (SUS), organizada em 

sentido descendente, do nível federal até o local, 

ouvidos os órgãos deliberativos. 

d) Estímulo à articulação com órgãos de 

fiscalização do exercício profissional e outras 

entidades para definição e controle dos padrões 

éticos para pesquisa e serviços de saúde. 

e) Coordenação do sistema de informação de 

saúde e definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de fiscalização das ações e 

serviços de saúde 

 

Lei nº 8.142/1990 
12. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) No 

contexto da saúde, a participação comunitária é 

regulada pela Lei nº 8.142/90 e definida a partir 

das conferências e dos conselhos de saúde, nas 

três esferas de governo, e também em colegiados 

de gestão nos serviços da área. Com relação à 

participação e ao controle social do sistema de 

saúde, assinale V para a afirmativa verdadeira e F 

para a falsa. 

(   ) A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro 

anos, com representação dos vários segmentos 

sociais, para avaliar a situação da saúde e propor 

as diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes. 

(  ) As deliberações das Conferências Nacionais de 

Saúde resultam dos debates nas Conferências 

Estaduais, que, por sua vez, decorrem das 

Conferências Municipais, o que demonstra o 

caráter representativo e participativo dessa 

instância 

( ) O Conselho Nacional de Saúde exerce o 

controle social no âmbito público e privado, além 

da atuar na formulação e controle da política 

nacional de saúde, sendo composto por 

funcionários públicos remunerados e cedidos de 

outros órgãos do sistema de saúde. As afirmativas 

são, de cima para baixo: 

a) F – V – F. 

b) F – V – V. 

c) V – F – F. 

d) V – V – F. 

e) F – F – V 

 

13. (Funsaúde CE/FGV/Enfermeiro 

Assistencial/2021) Entre as instâncias colegiadas 

do SUS, previstas pela Lei 8.142/1990, consta 

a) a Conferência de Saúde, que ocorre a cada 

quatro anos para avaliar a situação de saúde e 
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propor diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes. 

b) o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), que é uma autarquia 

do Ministério da Saúde, com representação no 

Conselho de Saúde. 

c) a Comissão de Seguridade, que atua na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde nas diversas esferas 

do governo. 

d) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass), que assessora os municípios na 

formulação dos planos de gestão de seus 

respectivos sistemas de saúde. 

e) a Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP), que 

é gerida pelos trabalhadores e facilita o acesso ao 

SUS a seus associados e aposentados.  

 

Resolução do CNS nº 553/2017 
14. (Funsaúde CE/FGV/Enfermeiro Assistencial/2021) A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde tem 

como base princípios fundamentais de cidadania, constituindo uma importante ferramenta para que o 

cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde, tanto público 

como privado. 

Relacione as figuras da Cartilha de Usuário do SUS com os princípios basilares da Carta.  

 

Assinale a opção que estabelece a correlação correta. 

a) A figura 1 ilustra o princípio de que o acesso ordenado de uma pessoa aos sistemas de saúde depende 

da sua etnia, crença e cultura. 

b) A figura 2 ilustra o princípio de que quem estiver em estado grave e/ou em maior sofrimento precisa 

ser atendido primeiro. 

c) A figura 1 ilustra o princípio de que todo usuário do SUS tem direito a receber informações sobre o 

próprio estado de saúde. 

d) A figura 2 ilustra o princípio de que todo paciente tem a liberdade de permitir ou recusar qualquer 

procedimento médico. 

e) A figura 1 ilustra o princípio de que toda pessoa deve ter seus valores, cultura, crença e direitos 

respeitados na relação com os serviços de saúde. 
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15. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) 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. 

b) Atendimento humanizado. 

c) Direito à informação.   

 d) Corresponsabilidade. 

e) Respeito aos valores culturais 

 

16. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) 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. 

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.  

17. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) Com base 

na Resolução CNS nº 553/2017, nas consultas, nos 

procedimentos diagnósticos, preventivos, 

cirúrgicos e terapêuticos, a pessoa tem direito à 

a) assistência espiritual, psicológica e social, 

fornecida pelos Conselhos de Saúde. 

b) informação sobre formas de participação nos 

órgãos consultivos de saúde. 

c) segurança do procedimento e o bem-estar 

psíquico e emocional. 

d) inclusão em tratamentos experimentais, 

nacionais e internacionais, a expensas do SUS. 

e) privacidade, até em caso de doença 

transmissível, desautorizando a aplicação de 

medidas sanitárias.  

 

Sistema de Informação em Saúde - SIS 
18. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) Esse 

sistema foi implantado para acompanhar as ações 

e os resultados das atividades realizadas pelas 

equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Ele 

foi desenvolvido como instrumento gerencial dos 

sistemas locais de saúde e incorporou em sua 

formulação conceitos como o território, 

problema e responsabilidade sanitária. Por meio 

dele obtêm-se informações sobre cadastros de 

famílias, condições de moradia e saneamento, 

situação de saúde, produção e composição das 

equipes de saúde. O trecho acima descreve o 

sistema do SUS conhecido como: 

a) SIHD (Sistema de Informações Hospitalares 

Descentralizado) 

b) SIH-SUS (Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS) 

c) SIASUS (Sistema de Informações Ambulatoriais 

do SUS) 

d) SIAB (Sistema de Informação da Atenção 

Básica) 

e) SISAIH01 (Sistema Gerador do Movimento das 

Unidades Hospitalares) 

 

19. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) A 

pandemia do novo coronavírus jogou luz sobre 

um importante tema na área de saúde: a 

regulação. A Regulação Estatal, como mediador 

coletivo, utiliza um conjunto de estratégias 

distintas para direcionar os sistemas de serviços 
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de saúde para o cumprimento de seus objetivos e 

para definir as regras do jogo destes sistemas de 

forma a regular o movimento de vários atores. 

Nesse sentido, de acordo com o Curso Básico de 

Regulação do Sistema Único de Saúde – 

SUS/Ministério da Saúde, no setor Saúde, a 

regulação 

a) tem por finalidade contribuir para a produção 

das ações de saúde e por objeto fiscalizar os 

estabelecimentos de saúde como um todo, 

excluídas as relações contratuais. 

b) compreende ações de regulamentação, 

fiscalização, controle, auditoria e avaliação de 

determinado sujeito social sobre a produção e a 

distribuição de bens e serviços de saúde. 

c) possui objeto relacionado ao exercício das 

profissões de saúde, à oferta e à demanda por 

serviços, excluídas a produção, a venda e o uso de 

insumos e medicamentos. 

d) relaciona-se com as condições de trabalho e 

ambientes relativos ao setor Saúde, afastando-se 

de questões afetas ao controle e à avaliação dos 

custos e gastos em saúde. 

e) é composta por um conjunto de ações, serviços 

e programas de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação, que incluem cuidados 

individuais e excluem cuidados coletivos.  

 

20. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) O 

programa está associado à Secretaria de 

Vigilância em Saúde e define os calendários de 

intervenção considerando a situação 

epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as 

especificidades sociais, com orientações 

específicas para crianças, adolescentes, adultos, 

gestantes, idosos e povos indígenas. Esse 

programa tem sido considerado uma das 

intervenções em saúde pública mais importantes 

das últimas décadas, de grande aceitação e 

avaliada de forma positiva por boa parte da nossa 

população, inclusive pelo impacto na redução ou 

eliminação de doenças. 

Assinale a opção que identifica corretamente o 

programa do SUS descrito acima: 

a) Estratégia Saúde da família 

b) Programa Nacional de Imunização 

c) Programa Mais Médicos 

d) Sistema Nacional de Transplante de Órgãos 

e) Registro Nacional de Doadores de Medula 

Óssea 

 

Instrumentos de  

Planejamento do SUS 

21. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) Assinale a 

opção que indica o instrumento que viabiliza o 

sistema de planejamento do SUS. 

a) O PNS (Plano Nacional de Saúde), que norteia o 

planejamento do SUS e explicita as políticas e os 

compromissos de médio prazo do setor saúde, 

com vigência de quatro anos. 

b) O PAS (Programa Anual de Saúde), que 

apresenta os resultados anuais alcançados com a 
execução do PNS e orienta eventuais 

redirecionamentos que se fizerem necessários. 

c) O RQPC (Relatório Quadrimestral de Prestação 

de Contas), que operacionaliza as metas do PNS e 

prevê a alocação quadrimestral dos recursos 

orçamentários a serem executados. 

d) O RAG (Relatório Anual de Gestão), que 

monitora a execução do PAS e estabelece 

diretrizes da legislação tributária e políticas de 

aplicação nas agências financeiras de fomento. 

e) O SARGSUS (Sistema de Apoio ao Relatório de 

Gestão), que viabiliza apoio on-line para o 

Tribunal de Contas da União auditar a oferta de 

serviços assistenciais de saúde.  

 

22. (Funsaúde CE/FGV/Enfermeiro 

Assistencial/2021) O planejamento estratégico 

situacional é um processo dinâmico e contínuo 

que precede e preside a ação. No âmbito do SUS, 

o planejamento estratégico situacional norteia o 

Sistema Nacional de Planejamento – Planeja-SUS. 

As afirmativas a seguir a respeito do Planeja-SUS 

estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) Ele possui planejamento contínuo e transversal 

às três esferas de governo, articulando e 

integrando as ações desenvolvidas no SUS de 

forma ascendente e solidária. 

b) Ele reúne o Plano Intersetorial de cunho 

orçamentário que inclui o Plano Plurianual (PPA), 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 
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c) Ele considera o Plano de Saúde que demonstra 

os resultados alcançados na atenção integral à 

saúde, verificando a efetividade e a eficiência na 

sua execução. 

d) Ele compatibiliza o Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior (RDQA) e o Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária (RREO). 

e) Ele apresenta as intenções e os resultados a 

serem buscados no período de quatro anos, os 

quais são expressos em objetivos, diretrizes e 

metas 

 

Política Nacional de Humanização 

23. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) No quadro 

da Política Nacional de Humanização foi 

proposto, em 2009, o Plano de Qualificação da 

Atenção em Maternidades e a Rede Perinatal na 

Amazônia Legal e Nordeste (PQM), para 

desenvolver condições institucionais e técnicas 

que alterassem os processos de trabalho e 

reduzissem a morbimortalidade materna e 

neonatal. A atenção ao parto e ao nascimento, 

com modos de cuidado humanizado e integral às 

mulheres e às crianças, 

a) pressupõe a hegemonia de um modelo 

biomédico, pautado em uma concepção 

mecanicista do organismo humano. 

b) é centrado na incorporação de tecnologias e na 

organização especializada e setorial do ambiente 

e dos processos de trabalho. 

c) conta com educadores perinatais, psicólogos e 

doulas na equipe médica e assistencial, de acordo 

com as necessidades da mulher e de sua família. 

d) está voltado para atender a mulher indígena a 

partir do ambiente social das aldeias, afastadas de 

adequadas estruturas hospitalares. 

e) promove o parto com métodos de alívio da dor 

baseados na episiotomia, no uso de ocitocina e na 

possibilidade de partos na posição vertical.  

 

24. (Funsaúde CE/FGV/Assistente 

Administrativo/2021) Leia o relato do caso a 

seguir. 

O Sr. Anésio, de 74 anos, era muito conhecido pela 

equipe de Saúde da Família. Sempre comparecia 

à unidade com suas queixas, provocando uma 

sensação de impotência na equipe: estava 

medicado, a pressão arterial estava controlada, 

mas o quadro depressivo se mantinha inalterado. 

A equipe, então, resolveu “pôr o caso na roda” e 

chamou uma psicóloga para apoiar a discussão. 

Um agente comunitário de saúde lembrou que o 

Sr. Anésio se sentia muito só. Alguém sugeriu uma 

visita à casa dele e, na visita domiciliar, percebeu-

se que o Sr. Anésio havia sido marceneiro por 

muitos anos, mas agora não trabalhava mais. 

Chamaram também a psicóloga da Saúde Mental 

e compartilharam o que sentiram. Na conversa, 

uma possibilidade apareceu: “Estamos num 

bairro onde há tantos adolescentes vagando por 

aí sem ocupação. Será que o Sr. Anésio toparia 

ensinar o que sabe a alguns meninos? Será que 

alguns meninos topariam aprender marcenaria”? 

A partir do relato e com base nos dispositivos e 

modos de fazer indicados pela Política Nacional 

de Humanização, analise as afirmativas a seguir. 

I. A escuta qualificada e as ações motivadoras em 

pessoas idosas exigem uma equipe 

multidisciplinar a partir do nível secundário de 
atenção à saúde. 

II. A atenção básica tem mais condições de 

conhecer as famílias ao longo do tempo, sua 

situação afetiva e a repercussão do 

sofrimento/adoecimento. 

III. O modo de gestão é centrado no trabalho em 

equipe e na cogestão, em colegiados que 

analisam, decidem e avaliam em conjunto. 

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. 

   

25. (Funsaúde CE/FGV/Assistente 

Administrativo/2021) A Política Nacional de 

Humanização recomenda praticar o acolhimento 

com classificação de risco, pois ele permite 

a) estabelecer um fluxo resolutivo de internações 

com base nas queixas dos pacientes, o que 

economiza recursos antes destinados à 

qualificação de equipes. 

b) oferecer uma assistência impessoal, por ordem 

de chegada, em sintonia com os princípios da 

universalidade e da equidade que norteiam o 

SUS. 
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c) encaminhar para a área amarela da emergência 

os pacientes críticos e semicríticos já com 

terapêutica de estabilização iniciada. 

d) direcionar para a área verde da emergência os 

pacientes em observação e que aguardam 

atendimento de consultas de baixa complexidade 

e) reservar a área vermelha da emergência para o 

atendimento imediato de consultas de média 

complexidade, em colaboração com o Serviço 

Social, quando necessário.  

 

26. (Funsaúde CE/FGV/Técnico em 

Enfermagem/2021) O relato a seguir exemplifica 

a importância de implementar processos 

humanizados de acolhimento nos serviços de 

saúde, como prescrito pela Política Nacional de 

Humanização (PNH). 

A. tem 15 anos. Ela chega a uma unidade de saúde 

vestindo uniforme escolar, sozinha. Dirige-se à 

recepção, onde o processo de acolhimento é feito 

à maneira tradicional: por meio de triagem 

burocrática, sem sistematização de um processo 

de Classificação de Risco com protocolo 

estabelecido. A. está visivelmente angustiada e 

diz estar com muita dor na barriga. 

A profissional da recepção avalia que ela pode 

ficar na fila e, depois de 35 minutos esperando, A. 

volta à recepção dizendo que a dor está 

aumentando, mas é reconduzida a esperar sua 

vez na fila. Depois de 15 minutos A. cai no chão, é 

levada para o atendimento e morre por ter 

ingerido veneno de rato para interromper uma 

gravidez indesejada. Um acolhimento 

humanizado poderia ter evitado o desfecho 

trágico de A. 
Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco. Série B, 

Textos Básicos em Saúde. Brasília/DF. 2004. (Adaptado). 

As opções a seguir descrevem corretamente 

processos de acolhimento humanizado no 

cotidiano dos serviços de saúde, à exceção de 

uma. Assinale-a. 

a) Humanização das relações entre profissionais 

de saúde e usuários quanto à forma de escuta dos 

problemas e das demandas dos usuários. 

b) Operacionalização de uma clínica ampliada, 

adotando a centralidade da figura do médico e 

dos procedimentos biomédicos prescritos. 

c) Adoção de uma recepção humanitária do 

usuário, responsabilizando-se por ele e 

permitindo que expresse suas preocupações e 

angústias. 

d) Valorização da empatia entre profissionais de 

saúde e usuários, mudando o foco da doença para 

o doente, considerado como sujeito. 

e) Responsabilização maior dos profissionais de 

saúde em relação aos usuários, aumentando o 

vínculo de confiança entre eles.  

 

27. (Funsaúde CE/FGV/Técnico em 

Enfermagem/2021) Relacione os princípios da 

Política Nacional de Humanização às suas 

respectivas definições. 

1. Transversalidade 

2. Indissociabilidade entre atenção e gestão 

3. Protagonismo, corresponsabilidade e 

empoderamento 

( ) Reconhecer e considerar a interferência direta 

das decisões da gestão na atenção à saúde. 

( ) Promover a troca de experiências entre 

profissionais multidisciplinares e o usuário, 

ampliando a intercomunicação. 

( ) Reconhecer cada pessoa como legítima cidadã 

de direitos e valorizar e incentivar sua atuação na 

produção de saúde. 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, 

segundo a ordem apresentada. 

a) 1 – 2 – 3. b) 3 – 1 – 2. c) 2 – 3 – 1. 

 d) 2 – 1 – 3.  e) 1 – 3 – 2.  

 

Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS) 
28. (Funsaúde CE/FGV/Técnico em 

Enfermagem/2021) “Segundo a Política Nacional 

de Promoção da Saúde (PNPS), o paradigma 
promocional coloca a necessidade de que o 

processo de produção do conhecimento e das 

práticas no campo da saúde e, mais ainda, no 

campo das políticas públicas se realize por meio 

da construção e da gestão compartilhadas. Desta 

forma, o agir sanitário envolve 

fundamentalmente o estabelecimento de uma 

rede de compromissos e corresponsabilidades em 

favor da vida e da criação das estratégias 
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necessárias para que ela exista. A um só tempo, 

comprometer-se e corresponsabilizar-se pelo 

viver e por suas condições são marcas e ações 

próprias da clínica, da saúde coletiva, da atenção 

e da gestão, ratificando-se a indissociabilidade 

entre esses planos de atuação”.  
TAVARES, MFL et alli: Qualificação dos Gestores do SUS. RJ: 

Fiocruz/ENSP/EAD. (Adaptado) 
 

A respeito do entendimento do conceito de 

“promoção da saúde”, com base no fragmento 

acima e na PNPS, analise as afirmativas a seguir. 

I. É uma estratégia de articulação transversal que 

confere visibilidade aos fatores que colocam a 

saúde da população em risco e às diferenças entre 

necessidades, territórios e culturas presentes no 

nosso país. 

II. É um programa voltado para a criação de 

mecanismos que reduzam as situações de 

vulnerabilidade, defendam a equidade e 

incorporem a participação e o controle sociais na 

gestão das políticas públicas. 

III. É uma proposta de ampliação do acesso dos 

cidadãos brasileiros a convênios médicos para 
exames e cuidados preventivos, de modo a 

desonerar o sistema público de saúde de 

procedimentos de alta complexidade. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, somente.  b) II, somente.  c) III, 

somente. d) I e II, somente. e) I, II e III 

 

29. (Funsaúde CE/FGV/Assistente 

Administrativo/2021) A estratégia descrita a 

seguir corresponde a um dos eixos operacionais 

da Política Nacional de Promoção da Saúde. 

Estímulo a uma atitude reflexiva e resolutiva 

sobre problemas, necessidades e potencialidades 

dos coletivos em cogestão, compartilhando e 

divulgando os resultados, de maneira ampla, com 

a coletividade. 

Assinale a opção que identifica corretamente o 

eixo operacional ao qual o trecho se refere. 

a) Educação e formação. 

b) Comunicação social e mídia. 

c) Participação e controle social. 

d) Vigilância, monitoramento e avaliação. 

e) Produção e disseminação de conhecimentos e 

saberes.  

 

Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) 
30. (Funsaúde CE/FGV/Enfermeiro 

Assistencial/2021) Segundo especialistas, é 

possível suprir até 80% das necessidades e dos 

problemas de saúde da população de um 

município se a atenção básica estiver organizada, 

o que mostra a importância desse nível de 

atenção no contexto do SUS. Sobre os atributos 

da atenção primária à saúde, assinale a afirmativa 

correta. 

a) Longitudinalidade: estabelecimento de uma 

relação clínicopaciente ao longo da vida, 

independentemente da ausência ou da presença 
de doença. 

b) Abrangência: oferta regular de serviços cada 

vez que o paciente necessita de atenção em caso 

de adoecimento ou para acompanhamento 

rotineiro de sua saúde. 

c) Competência cultural: conhecimento do 

contexto e da dinâmica dos grupos sociais e 

familiares para avaliar como responder às 

necessidades de saúde. 

d) Primeiro contato: reconhecimento de um 

amplo espectro de necessidades, considerando os 

âmbitos orgânico, psíquico e social da saúde, nos 

limites de atuação pessoal de saúde. 

e) Centralidade na família: reconhecimento de 

diferentes necessidades dos grupos 

populacionais, suas características étnicas e 

entendendo suas representações dos processos 

saúde-enfermidade. 

 

RDC nº 63/2011 

31. (Funsaúde CE/FGV/Médico/2021) A 

Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 63, de 25 

de novembro de 2011, dispõe sobre os requisitos 

de boas práticas de funcionamento para os 

serviços de saúde. De acordo com o mencionado 

ato normativo, a valorização da dimensão 

subjetiva e social, em todas as práticas de atenção 

e de gestão da saúde, fortalecendo o 

compromisso com os direitos do cidadão, 

destacando-se o respeito às questões de gênero, 
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etnia, raça, orientação sexual e às populações 

específicas, garantindo o acesso dos usuários às 

informações sobre saúde, inclusive sobre os 

profissionais que cuidam de sua saúde, 

respeitando o direito a acompanhamento de 

pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a 

valorização do trabalho e dos trabalhadores 

consiste no conceito de 

a) licença ambiental e de saúde.  

  d) plano de saúde mental. 

b) gerenciamento de tecnologias e de pessoal.

  e) humanização da atenção e 

gestão da saúde.  

c) política de qualidade emocional. 

 

32. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) 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. 

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.  

 

33. (Funsaúde CE/FGV/Enfermeiro 

Assistencial/2021) 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.  b) I e II, apenas. c) I e 

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

   

Temas Diversos 

34. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) A 
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério 

da Saúde define complexidade em saúde como 

“ações e serviços que visam atender aos principais 

problemas e agravos de saúde da população, cuja 

complexidade da assistência na prática clínica 

demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos, para o apoio diagnóstico e 

tratamento”. 

A respeito dos níveis de complexidade de atenção 

à saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale 

(V) para a verdadeira e (F) se for falsa. 

(  ) Os atendimentos de alta complexidade 

correspondem aos serviços de apoio diagnóstico 

e terapêutico e as cirurgias ambulatoriais 

especializadas. 

(    ) A atenção básica deve ser prestada por uma 

equipe multiprofissional. 

(   ) Os atendimentos de média complexidade são 

ambulatoriais e hospitalares, como os 

procedimentos de quimioterapia e radioterapia. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, 

respectivamente, 

a) V – V – F.  b) V – F – V.   c) F – 

V – V.  d) F – V – F.  e) F – F – V.  

 

35. (Funsaúde CE/FGV/Analista/2021) Em 

consonância ao princípio constitucional da 

participação dos cidadãos nas políticas públicas e, 

em especial, à diretriz estabelecida no Art. 198, 

inciso III, da Constituição Federal/1988, o 

ordenamento jurídico legal que orienta a 

organização e o funcionamento do SUS prevê 

espaços obrigatórios de participação e controle 

social da comunidade nos assuntos da saúde 

pública. A esse respeito, assinale a opção que 

descreve corretamente mecanismos de cidadania 

ativa previstos no setor da saúde. 
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a) A Lei nº 8.142/90 afirma que o Conselho 

Nacional de Saúde tem representação na 

Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS. 

b) A Lei nº 8.080/90 estabelece a participação 

indígena no Conselho Nacional de Saúde e nos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, 

quando for o caso. 

c) A RDC 63/2011 garante a abertura de 

audiências públicas no legislativo, na 

apresentação do relatório do gestor do SUS. 

d) A RDC 36/2013 institui colegiados com 

participação comunitária para aprovar ações e 

serviços de saneamento básico de domicílios e 

pequenas comunidades. 

e) A Resolução CNS 553/2017 dispõe sobre as 

comissões intersetoriais e suas competências de 

supervisionar os parâmetros de cobertura 

assistencial.  
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TRATADO DETRATADO DE    
ENFERMAGEMENFERMAGEM

É A BASE

PREPARAÇÃO MANAUS 2022

O Tratado de Enfermagem vem com as
videoaulas bônus na área do aluno. 

Os mapas mentais devem ser revisados a
cada duas semanas até a data da prova. 

O Tratado É A BASE da preparação, mas
deve ser estudado em conjunto com o
plano de estudo no Curso Completo, e com
a Mentoria FGV na Coleção 2.100 Questões.

Estudar e revisar os capítulos (teoria,
questões e mapas mentais).



COMBOCOMBO
ENFERMAGEMENFERMAGEM

TUDO POR 
R$ 459,90*

PROMOÇÃO
+ AULAS BÔNUS

+ PLANO DE
ESTUDO

*PROMOÇÃO VÁLIDA
ATÉ O DIA 15/01/2022



COMBOCOMBO
PREPARAÇÃO MANAUS

BÁSICOBÁSICO
TUDO POR 
R$ 199,90+ AULAS FGV

Cada livro vem com um curso on-line
bônus em videoaulas (acesso por 2 anos).

Os livros + cursos bônus abordam 100% do
conteúdo básico para todos os cargos. 

As aulas FGV do conteúdo básico estão no
curso on-line bônus do respectivo livro.

ESTUDA QUE
A VIDA MUDA!


