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DICAS PARA RESOLUÇÃODICAS PARA RESOLUÇÃO
DAS PROVASDAS PROVAS

Só comece depois de ter desligado/silenciado
o celular, a tv e deixado os problemas lá fora.
Respire fundo e foque nos estudos. 

Não precisamos de muita coisa para estudar.
Separe o essencial: canetas, bloco de
anotações, água, uma fruta. Faça o seu
próprio ritual, crie a sua rotina. 

Procure um cantinho confortável, silencioso,
com boa iluminação e sem distrações. 

A concentração diminui após 50 minutos de
estudo consecutivos. Assim, faça uma pausa
de até 15 minutos, movimente-se, coma algo
bem leve e volte para o batente. Você ainda
pode fazer pequenas pausas de até 5 minutos
a cada 25 minutos estudados. 

O ideal é resolver todas as questões primeiro.
Isso fará a sua máquina cerebral trabalhar e
buscar os conhecimentos já memorizados. Na
sequência, assista às videoaulas, leia os
comentários das questões nos livros, elabore
os seus resumos e anotações.

ESTUDA QUE
A VIDA MUDA!



LIVROS BÁSICOSLIVROS BÁSICOS

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

No acesso on-line do livro de Português para
Concursos, disponibilizamos o Curso on-line
de Língua Portuguesa para Iniciantes. 

Além do conteúdo dos livros báscos 
 comentado em videoaulas, disponibilizamos
videoaulas direcionadas para diversas
bancas. 
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1º SIMULADO DO SUS  FGV 
 

1. (TJ - SC/FGV/2018) Ao dar entrada em uma unidade pública de saúde, uma paciente foi atendida 
preferencialmente, passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que 
tinham uma classificação de risco mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no 
atendimento se deu por tratar-se de amiga de um deputado influente na cidade. De acordo com a Lei 
Orgânica da Saúde, a conduta feriu diretamente o seguinte princípio do SUS: 
a) integralidade. 
b) igualdade. 
c) universalidade. 
d) imparcialidade. 
e) descentralização. 
 
2. (TJ - SC/FGV/2018) A redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde 
entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for 
tomada, mais chance haverá de acerto, está relacionada ao seguinte princípio do SUS: 
a) regionalização. 
b) integralidade. 
c) descentralização. 
d) hierarquização. 
e) universalidade. 
 
3. (TJ - SC/FGV/2018) Considerando as disposições legais acerca da organização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir. 
 
I. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS deverão ser organizados de forma regionalizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam, exceto no que se refere às ações de urgência e emergência. 
III. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar 
e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
 
Está correto somente o que se afirma em: 
a) I. 
b) II.  
c) III. 
d) I e II. 
e) I e III. 
 
4. (TJ - SC/FGV/2018) A respeito da organização do SUS, analise as afirmativas a seguir, considerando 
V para a verdadeira e F para a falsa: 
 
(  )  As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes 
federativos. 
(   )  Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 
primária e vigilância em saúde. 
(    ) As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de 
várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores. 
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A sequência correta é: 
a) V - F - F. 
b) F - F - V. 
c) V - F - V. 
d) F - V - F. 
e) V - V - F. 
 
5. (TJ - SC/FGV/2018) Considerando os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), dispostos na Lei 
nº 8.080/90, analise as afirmativas a seguir: 
 
I - Um dos objetivos do SUS diz respeito à identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 
II - O SUS tem como objetivo principal a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica e 
de saúde do trabalhador. 
III - Não está incluída nos objetivos do SUS a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
 
Está correto somente o que se afirma em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
6. (TJ - SC/FGV/2018) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, as diretrizes de âmbito nacional, 
estadual, regional e interestadual a respeito da organização das redes de atenção à saúde devem ser 
pactuadas pelas (os): 
a) conferências de saúde. 
b) conselhos estaduais de saúde. 
c) conselhos municipais de saúde. 
d) comissões intergestores. 
e) comissões intersetoriais. 
 
7. (TJ - SC/FGV/2018) A partir da Constituição Federal de 1988 várias iniciativas institucionais, legais 
e comunitárias foram criando as condições de viabilização do direito à saúde, dentre as quais estão 
as Normas Operacionais Básicas (NOB). A principal finalidade da Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde, a NOB-SUS/96, foi: 
a) estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde 
e de busca de maior equidade. 
b) promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito 
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes. 
c) instituir o Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento de ordenamento do processo 
de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal. 
d) identificar as necessidades e a proposta de fluxo de referência para outros estados, no caso de 
serviços não disponíveis no território estadual. 
e) instituir a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPABA), como uma das condições de gestão 
dos sistemas municipais de saúde. 
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8. (TJ - SC/FGV/2018) Os recursos federais destinados às ações e aos serviços de saúde são 
organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento que, por sua vez, são constituídos 
por componentes, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde pactuados. 
Com base nisso, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a verdadeira e F para a falsa:  
 
(   ) O componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável é constituído por recursos 
financeiros destinados ao financiamento de estratégias realizadas no âmbito da atenção básica em 
saúde, tais como Saúde da Família. 
(   ) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU faz parte do bloco da Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 
(   )O bloco de Vigilância em Saúde abrange a estruturação de serviços e organização de ações de 
assistência farmacêutica e de gestão do trabalho. 
 
A sequência correta é: 
a) F - V - F. 
b) V - F - V. 
c) F - F - V. 
d) V - V - F. 
e) F - V - V. 
 
9. (TJ - SC/FGV/2018) Ao realizar os trâmites de internação de sua irmã na clínica médica de um 
determinado hospital público, a senhora Ana foi informada de que a paciente tinha direito a receber 
visitas diárias, porém, essas não poderiam ultrapassar o tempo total de 30 minutos, para não 
atrapalhar a rotina hospitalar. É correto afirmar que essa regra do hospital: 
a) não viola os direitos dos usuários do SUS, pois concede um tempo de visita maior que o previsto 
na norma que dispõe sobre o assunto. 
b) está de acordo com a norma que dispõe sobre os direitos dos usuários do SUS, a qual estabelece 
que o tempo de visita pode ser livremente determinado pela instituição. 
c) está em desacordo com a norma que dispõe sobre os direitos dos usuários do SUS, que garante um 
tempo diário de visita não inferior a duas horas. 
d) viola os direitos dos usuários do SUS, pois a lei garante que o paciente tem direito a receber visita 
diária, sem estipulação de tempo máximo. 
e) não viola os direitos dos usuários do SUS, já que concede um privilégio maior que o estabelecido 
em lei, que prevê visitas em dias alternados. 
 
10. (TJ - SC/FGV/2018) De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o “evento 
adverso” é definido como: 
a) incidente que resulta em dano ao paciente. 
b) evento ou circunstância que pode resultar em dano. 
c) comprometimento da estrutura ou função do corpo. 
d) evento que causa a morte ou incapacidade do paciente. 
e) redução do risco de dano ao paciente. 
 
11. (TJ - SC/FGV/2018) Conforme disposições do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a 
gestão de risco diz respeito à: 
a) aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e 
controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade 
profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. 
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b) implementação de campanha de comunicação social sobre segurança do paciente, voltada aos 
profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade. 
c) promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, 
engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, com ênfase em sistemas 
seguros, evitando-se os processos de responsabilização individual. 
d) implementação de sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde, 
com garantia de retorno às unidades notificantes. 
e) cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, 
assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e 
familiares. 
 
12. (TJ - SC/FGV/2018) Um paciente cadeirante procurou atendimento em uma unidade de saúde 
inaugurada há pouco tempo em seu bairro. Ao chegar à unidade, ficou surpreso com o espaço físico. 
Havia rampas de acesso adequadas, banheiros apropriados, portas mais largas e macas reguláveis. A 
situação descrita acima é um exemplo de observância da seguinte diretriz norteadora da Política 
Nacional de Humanização: 
a) cogestão. 
b) acolhimento. 
c) transversalidade. 
d) ambiência. 
e) gestão participativa. 
 
13. (TJ - SC/FGV/2018) Em um determinado município foram registrados 50 casos novos de 
hanseníase em 2017, além de 150 casos com tratamento em curso. Com base nesses dados, conclui-
se que nesse município, em 2017: 
a) a prevalência de hanseníase foi de 50 casos. 
b) a incidência de hanseníase foi de 200 casos. 
c) a prevalência de hanseníase foi de 150 casos. 
d) a incidência de hanseníase foi de 50 casos. 
e) a prevalência de hanseníase foi menor que a incidência. 
 
14. (TJ - SC/FGV/2018) Um profissional de saúde está fazendo um levantamento sobre “taxa de 
mortalidade na infância”. No curso da pesquisa, ele precisou rever os dados, pois foram considerados 
óbitos de crianças até 8 anos e esse indicador diz respeito ao número de óbitos de crianças: 
a) de 0 a 6 dias de vida. 
b) de 0 a 27 dias de vida. 
c) no período perinatal. 
d) menores de 1 ano. 
e) menores de 5 anos. 
 
15. (TJ - SC/FGV/2018) Um técnico de enfermagem presta assistência direta ao paciente e precisa 
realizar alguns exames periódicos exigidos por lei. Tais exames são exemplos de prevenção: 
a) específica. 
b) primária. 
c) secundária. 
d) terciária. 
e) quaternária. 
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2º SIMULADO DO SUS FGV 
 

1. (Prefeitura de Cuiabá - MT/FGV/2015) Leia o fragmento a seguir. 

“O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

_____ que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao estabelecimento de condições 

que assegurem acesso _____ e igualitário às ações e aos serviços para a sua _____, proteção e 

recuperação.” 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento a seguir. 

a) sociais - universal - promoção. 

b) sociais - restrito - prevenção. 

c) sociais - precoce - prevenção. 

d) fiscais - universal - prevenção. 

e) fiscais - precoce - promoção. 

 

2. (Prefeitura de Cuiabá-MT/FGV/2015) Uma das principais conquistas da Reforma Sanitária com a 

criação do SUS foi a de  

a) regulamentar a atuação dos serviços privados de saúde. 

b) fiscalizar as operadoras de plano de saúde. 

c) consolidar as campanhas sanitárias.  

d) incluir as policlínicas no sistema de saúde. 

e) universalizar o acesso aos serviços de saúde. 

 

3. (SUSAM/FGV/2014) Considerando o que dispõe a Constituição Federal/88 acerca da Saúde, analise as 

afirmativas a seguir. 

 

I. As ações de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle. 

II. 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. 

III. A diretriz mais importante do SUS é o atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

4. (SUSAM/FGV/2014) Sobre as competências do Sistema Único de Saúde - SUS dispostas na Constituição 

Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir. 

 

I. O SUS não deve participar da política e da execução das ações de saneamento básico. 

II. O SUS deve colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente do trabalho. 

III. O SUS deve incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico dentro de sua área de atuação. 
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Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

5. (TJ - PI/FGV/2015) O princípio do SUS que objetiva garantir o acesso às ações e serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência e a todos que dele necessitem é: 

a) integralidade. 

b) universalidade. 

c) descentralização. 

d) hierarquização. 

e) igualdade. 

 

6. (COMPESA - PE/FGV/2018) A redefinição das funções e das responsabilidades de cada nível de governo 

com relação à condução político-administrativa do sistema de saúde, se concretiza com a transferência 

do poder de decisão e dos recursos do nível federal para o estadual ou municipal. Segundo as diretrizes 

do SUS, essa redefinição está diretamente relacionada ao princípio da 

a) universalidade. 

b) integralidade. 

c) descentralização. 

d) hierarquização. 

e) regionalização. 

 

7. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) De acordo com a Lei nº 8.080/90, a execução dos 

serviços de vigilância sanitária é de responsabilidade inicial da 

a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

b) Secretaria Estadual de Saúde. 

c) Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

d) Secretaria Municipal de Saúde. 

e) Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 

8. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, 

previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

 

(   ) Executar serviços de vigilância sanitária. 

(   ) Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 

(   ) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, F e F.            

b) V, F e V.          

c) F, F e V.          

d) F, V e F.       

e) V, V e V. 
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9. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) Um dos princípios do SUS é a utilização da 

epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. Isso porque a epidemiologia 

a) fornece uma cesta de ferramentas específicas para a mudança organizacional. 

b) está relacionada com o planejamento orçamentário e financeiro. 

c) permite conhecer, acompanhar e definir as causas dos problemas de saúde de uma população. 

d) possibilita a participação da comunidade na gestão do SUS.  

e) está centrada nos estudos de capacidade de oferta dos serviços de saúde. 

 

10. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 8.080, foi 

publicada em 1990. Em decorrência dos avanços nas políticas de saúde, a LOS sofreu algumas alterações 

e, dentre elas, é correto citar a inclusão 

a) do Subsistema de Atenção à Saúde indígena. 

b) dos percentuais do orçamento de cada esfera que devem ser destinados à saúde. 

c) das ações de saúde mental. 

d) do Programa de Controle do Tabagismo. 

e) da Política Nacional de Atenção Básica. 

 

11. (Prefeitura Municipal de Osasco - SP/FGV/2014) De acordo com a Lei nº 8.080/90, a iniciativa privada 

poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter 

a) integral. 

b) institucional. 

c) primordial. 

d) permanente. 

e) complementar. 

 

12. (TJ - PI/FGV/2015) A participação social e o controle no SUS estão previstos desde a sua criação. Sobre 

as instâncias responsáveis por essa participação e controle, é correto afirmar que: 

a) compete aos Conselhos de Saúde propor critérios para programação e execução financeira e 

orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos. 

b) as Conferências de Saúde devem ser compostas por 70% de entidades e movimentos representativos 

de usuários e 30% de trabalhadores da saúde, representantes de governo e prestadores de serviços de 

saúde. 

c) a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais abrangerá, preferencialmente, associações 

de pessoas com deficiência, organizações de moradores, entidades de defesa do consumidor e 

organizações religiosas. 

d) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

e) os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas com representantes dos vários segmentos sociais, cuja 

missão é avaliar e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis municipais, estaduais 

e nacional. 

 

13. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) A participação da comunidade é um dos princípios 

do Sistema Único de Saúde. No que se refere à gestão do SUS, assinale a opção que indica a instância que 

conta com a participação de usuários. 

a) Comissão Intergestores Bipartite. 

b) Comissão Intergestores Tripartite. 
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c) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 

d) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 

e) Conselho Nacional de Saúde. 

 

14. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) Com relação ao financiamento do SUS, assinale V 

para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

 

(   ) O SUS é financiado com recursos do orçamento da seguridade social. 

(  ) O SUS também conta com outras fontes de recursos como as provenientes de taxas e multas 

arrecadadas em seu âmbito. 

(    ) O SUS não pode financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, F e F.     

b) V, V e F.    

c) F, F e V. 

d) F, V e V. 

e) V, V e V. 

 

15. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) As opções a seguir apresentam, segundo a Lei nº 

8.142/90, condições para o repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para a 

cobertura das ações e serviços de saúde aos Municípios, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) Existência de Fundo de Saúde. 

b) Existência de Conselho de Saúde. 

c) Apresentação de plano de saúde. 

d) Celebração de convênio entre os órgãos executivos. 

e) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. 

 

16. (TJ - PI/FGV/2015) A respeito do sistema de planejamento do SUS, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O planejamento deve ser ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por problemas 

e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas. 

II. São instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS o Plano de Saúde, as respectivas 

Programações Anuais e o Relatório de Gestão. 

III. O Relatório de Gestão operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo 

anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. 

 

Está correto somente o que se afirma em: 

a) I.    

b) II.   

c) III.     

d) I e II.   

e) II e III. 
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17. (TJ - PI/FGV/2015) As ações de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que são 

responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios são: 

a) formar consórcios administrativos intermunicipais. 

b) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

c) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

d) definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária. 

e) elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 

 

18. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) O SUS conta com alguns instrumentos de 

planejamento que devem ser elaborados e usados pelos gestores como orientação para a execução das 

ações de saúde. Assinale a opção que indica o instrumento que concretiza o processo de definição e 

programação das ações de saúde em cada município e norteia a alocação dos recursos financeiros para 

saúde.  

a) Lei Orçamentária Anual.                     b) Plano Diretor de Regionalização.  

c) Lei de Diretrizes Orçamentárias.       d) Plano de Saúde. 

e) Programação Pactuada Integrada. 

 

19. (SUSAM/FGV/2014) Sobre as Comissões Intergestores, de acordo com o Decreto nº 7.508/11, assinale 

a afirmativa correta. 

a) São instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão 

compartilhada do SUS. 

b) São grupos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução 

envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. 

c) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, profissionais de saúde e usuários do 

SUS. 

d) São estruturas responsáveis por organizar as ações e serviços de saúde com a finalidade de garantir a 

integralidade da assistência. 

e) São espaços de discussão e negociação nos quais serão decididos onde e como os recursos destinados 

à saúde serão aplicados. 

 

20. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) Lançada em 2003, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) aplica os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças 

nos modos de gerir e cuidar. As estratégias construídas no âmbito da PNH envolvem 

a) apenas os trabalhadores. 

b) apenas os usuários e os trabalhadores. 

c) apenas os trabalhadores e os gestores dos serviços de saúde. 

d) apenas os usuários e os gestores dos serviços de saúde. 

e) os trabalhadores, os usuários e os gestores dos serviços de saúde. 

 

21. (Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT/FGV/2015) O primeiro nível de atenção em saúde é a atenção 

básica. Ela abrange, no âmbito individual e coletivo, a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com 

o objetivo de impactar positivamente a situação de saúde das coletividades. Assinale a opção que 

apresenta a estratégia nacional para a reorganização da atenção básica.  

a) Brasil Sorridente.     d) Rede Cegonha.  

b) Saúde da Família.     e) Bolsa Família. 

c) Academia da Saúde.  
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GABARITOS 
 

1º SIMULADO DO SUS 

1 - B 
2 - C 
3 - E 
4 - C 

5 - A 
6 - D 
7 - B 
8 - D 

9 - C 
10 - A 
11 - A 
12 - D 

13 - D 

14 - E 

15 - C 

 
2º SIMULADO DO SUS

1 - A 
2 - E 
3 - D 
4 - D 
5 - B 

6 - C 
7 - D 
8 - B 
9 - C 
10 - A 

11 - E 
12 - A 
13 - E 
14 - B 
15 - D 

16 - D 
17 - E 
18 - E 
19 - A 
20 - E 

21 - B
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