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Simulado do SUS

Professor Rômulo Passos

1. Considerando a história das políticas de saúde no Brasil, assinale a
alternativa correta.

a) O movimento conhecido como Reforma Sanitária Brasileira defendeu a
democratização da política e também da área da saúde, lutando por uma
reestruturação dos serviços de saúde.

b) No Brasil, durante o século XX, existiu um sistema de saúde, subdividido em
Saúde Pública, Medicina do Trabalho e Medicina Previdenciária, que
conseguia prestar um atendimento integral à população.

c) Com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões em 1923, a
população brasileira passou a contar com um sistema de saúde que conseguia
atender minimamente os problemas de saúde.
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1. (Residência/UFPR/2021)
d) Com a criação do Sistema Único de Saúde, o Brasil passou de uma
assistência à saúde com base na seguridade social para uma assistência com
base no seguro social.
e) Até o início do século XX, a saúde estava atrelada ao Ministério do Trabalho
e Saúde, sendo tratada de forma secundária, mas já como uma questão social.

2. O Movimento da Reforma Sanitária é considerado um dos principais
marcos históricos na criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que culminou
no direito universal à saúde, garantido na Constituição Federal de 1988.
Sobre o Movimento da Reforma Sanitária, analise as afirmações a seguir:

I) Foi um movimento social que conseguiu agregar diferentes grupos de
interesse, com distintas origens sociais, gêneros e etnias em torno de um
projeto comum: direito à saúde, SUS e democracia.

II) Os participantes do Movimento eram vinculados a governos favoráveis as
Políticas Públicas, movimentos sociais ou membros da sociedade sem ligação
a algum grupo específico.
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2.

III) A gestão participativa e o controle social do Estado pela sociedade são
instrumentos organizacionais presentes no SUS que foram derivados do
Movimento.

IV) O Movimento ocorreu graças à mobilização de docentes de universidades
brasileiras que possuem cursos de formação na área da saúde.

V) O Movimento foi responsável pela criação do SUS e, partir de 1988, a
elaboração de Políticas Públicas para o SUS é de responsabilidade dos
governos eleitos pela população.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmações CORRETAS:

a) I, II e III, apenas. c) I, III e IV, apenas. e) II, III e V, apenas.

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

3. De acordo com a Constituição Federal de 88, todas as afirmativas abaixo
estão corretas, 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 privado.
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3.

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 universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

d) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

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.

4. 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) O SUS será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.

c) 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.
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4.

d) a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no
mínimo 20% (vinte por cento) sobre o valor arrecadado com os impostos
federais no ano anterior ao respectivo exercício.

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.

5. 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.
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5. 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.

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

CF/88 - Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:
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6. 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.

7. Analise as afirmativas abaixo em relação à Constituição Federal.

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

II. Ao SUS compete ordenar 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 somente no âmbito da esfera federal.
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7.

Marque a opção CORRETA:

a) III e IV são verdadeiras.

b) Todas são verdadeiras.

c) Todas são falsas.

d) I e II são verdadeiras.

e) I, II e IV são verdadeiras.

8. Assinale a alternativa incorreta em relação às disposições da Lei nº
8.080/90.

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 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 empresas e da
sociedade.
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8.

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 federais, 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.

9. 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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10. 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.

10.

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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11. 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
8080/90 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.

11.

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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12. 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 objetivos 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.

12.

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.



13

13. 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 INCORRETO afirmar que:

a) A epidemiologia 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 idênticos.

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 única em cada esfera de governo.

14. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios,
estabelecidos na Lei nº 8.080/90, 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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15. 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.

16. 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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16. 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.

16. 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.

As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas
de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no
âmbito do SUS.
A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais,
abrangerá, em especial, as seguintes atividades:
I - alimentação e nutrição;
II - saneamento e meio ambiente;
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV - recursos humanos;
V - ciência e tecnologia; e
VI - saúde do trabalhador.
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17. 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.

17.

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.
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18. 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 serviços de vigilância epidemiológica e sanitária e serviços de
alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador.

( ) Formar 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.

18.

( ) 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
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19. 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.

19.
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.
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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

• 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.

III
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20. 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.

20.

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.
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21. 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.

21.

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.
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22. 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.

23. 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.
RAS é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente,
com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
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24. 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.

24.

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.
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25. 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 e urgência e emergência.

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.

26. 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.
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26.

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.

27. 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.
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27.

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.

28. 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).
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28.

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.

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.
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29. 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.

29.

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.

30. 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.

+ +

+

31. 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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32. O sistema de planejamento do SUS consiste na atuação contínua,
articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das suas três
esferas de gestão e tem por base a formulação e/ou revisão periódica dos
seguintes instrumentos:

a) o pacto pela vida, as políticas de saúde e o contrato de metas entre os
entes federados.

b) o diagnóstico situacional, o plano de ação e o sistema de controle da
execução das estratégias.

c) o plano de saúde, a programação anual de saúde e os relatórios anuais de
gestão.

d) o planejamento das ações de saúde, a implementação das estratégias
estabelecidas e a avaliação dos resultados.

e) o diagnóstico situacional, o plano de saúde e os relatórios anuais de gestão.

Criação dos blocos de financiamento

Blocos de Financiamento do SUS
(regra antiga, conforme a Portaria nº 204/2007)

Atenção Básica
Média e Alta 

Complexidade

Vigilância em Saúde
Assistência 

Farmacêutica

Gestão do SUS
Investimentos na Rede 

do SUS

+

+

+
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A Portaria do MS nº 828, de abril de 2020, alterou a Portaria de
Consolidação do SUS nº 6/2017, sobre o financiamento e a transferência dos
recursos federais aos demais entes federados, destinados a execução das
ações e os serviços públicos de saúde.

Recursos do Fundo 
Nacional de Saúde 

(FNS)

a despesas com ações
destinados

serviços públicos de saúde
e

a serem repassados 
na modalidade fundo 

a fundo aos:

estados

Distrito Federal 

municípios

I - Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde; 

II - Bloco de Estruturação da Rede 
de Serviços Públicos de Saúde.

serão organizados e 
transferidos na forma 

dos seguintes Blocos de 
Financiamento 

(BRASIL, 2020; CONASEMS, 2020)

Segundo disposições da Portaria do MS nº 3.992/2017, os recursos que
compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de
forma regular e automática, em conta corrente específica e única para cada
bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais e movimentadas
conforme disposto no Decreto nº 7.507/2011.
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33. Entre os elementos constitutivos da regulação do processo de
descentralização estão desenhados os mecanismos de financiamento
federal. No Pacto pela Saúde, a transferência de recursos financeiros se
estabeleceu a partir de blocos. São eles:

a) Atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência
farmacêutica, gestão do SUS e investimentos da rede do SUS.

b) Atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência
integral, gestão do SUS e investimentos da rede do SUS.

c) Vigilância em saúde, assistência à saúde, gestão da educação permanente e
investimentos, produção aprovada.

d) Atenção básica, média complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância
em saúde, assistência à saúde, gestão da clínica ampliada, rede cegonha.

33.

e) Atenção básica, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar,
vigilância em saúde, assistência à saúde, gestão da educação permanente e
investimentos.
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34. A humanização dos serviços de saúde sempre foi tema de debates em
busca da melhoria da qualidade.

Dessa forma, a Política Nacional de Humanização busca:

a) Atuar em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em
conformidade com as diretrizes do SUS.

b) Atuar em rede com media conectividade, de modo cooperativo e solidário,
em conformidade com as diretrizes do SUS.

c) Valorizar a objetividade nos processos de trabalhos e a produção em larga
escala de protocolos clínicos, para aumentar a qualidade do atendimento.

d) Ampliar a quantidade de profissionais especializados e medicamentos
ofertados pelo SUS.

e) Atender prioritariamente as demandas espontâneas nos serviços de saúde,
utilizando o menor tempo possível.

35. A Política Nacional de Humanização (PNH) consiste em uma política que
atravessa/transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS.
Sobre essa política pública, analise as afirmativas.

I - Implica traduzir os princípios do SUS em modos de operar os diferentes
equipamentos e sujeitos da rede de saúde.

II - Busca orientar as práticas de atenção e gestão do SUS, a partir da
experiência concreta do trabalhador e usuário, construindo um sentido eficaz
e racional de gestão de recursos.

III - Visa construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de
produção de saúde e produção de sujeitos (gestor, trabalhador e usuários).

IV - Pretende contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, para além da
rede do SUS, incluindo investidores e rede privada de saúde.
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35.

Está correto o que se afirma em

a) I, II e IV, apenas.

b) II e IV, apenas.

c) I e III, apenas.

d) III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

Transversalidade: a PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as 
políticas e programas do SUS;

Indissociabilidade entre atenção e gestão: decisões da gestão interferem 
diretamente na atenção à saúde;

Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos 
coletivos: qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se 
construída com a ampliação da autonomia e da vontade das pessoas 

envolvidas, que compartilham responsabilidades.

Princípios
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Diretrizes
Segue, abaixo, a descrição sucinta das diretrizes da PNH (BRASIL, 2013):

• acolher é reconhecer o que o outro traz como
legítima e singular necessidade de saúde;
• requer a escuta qualificada, o compromisso e
o vínculo entre os atores envolvidos;

Acolhimento

• expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos
processos de análise e de decisão quanto a
ampliação das tarefas da gestão;
• espaços para o desenvolvimento: rodas,
colegiados gestores, câmaras técnicas e gerência de
porta aberta;

Gestão
participativa
e cogestão

• espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis,
que respeitem a privacidade, propiciem mudanças
no processo de trabalho e sejam lugares de
encontro entre as pessoas;

Ambiência

• apresenta a finalidade de contribuir para uma
abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento,
que considere a singularidade do sujeito e a
complexidade do processo saúde/doença;
• preconiza o afeto nas relações, a qualificação do
diálogo e as decisões compartilhadas;

Clínica
ampliada e

compartilhada
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• é importante dar visibilidade à experiência dos
trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão e
apostar em sua capacidade de analisar, definir e
qualificar os processos de trabalho;

Valorização
do

trabalhador

• os usuários de saúde têm direitos garantidos por
lei, e os serviços de saúde devem incentivá-los a
conhecer esses direitos e assegurar que eles sejam
cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a
recepção até a alta.

Defesa dos
direitos dos

usuários 

36. A Política Nacional de Humanização (PNH) ou HumanizaSUS, cujo
lançamento se deu em 2003, visa o estímulo à comunicação entre gestores,
trabalhadores e usuários como fundamento para articulação de processos
compartilhados na construção de planos de ação para promover e
disseminar inovações nos modos de fazer saúde. Baseando-se nos conceitos
da PNH, assinale a alternativa CORRETA:

I - Ambiência, acolhimento, gestão participativa e cogestão e transversalidade
são classificados como princípios balizadores do HumanizaSUS.

II - O acolhimento se reporta ao valor das práticas de saúde, a partir da análise
dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de
confiança, compromisso e vínculo entre equipes/serviços, trabalhador/equipes
e usuário com sua própria rede socioafetiva.



38

36.

III - A Clínica ampliada e compartilhada, uma das diretrizes da Política Nacional
de Humanização, reporta-se à inclusão dos trabalhadores na tomada de
decisão, dando visibilidade à sua experiência e apostando em sua capacidade
de analisar, definir, qualificar e enriquecer os diagnósticos.

a) Todas as alternativas estão corretas.

b) Somente as alternativas I e II estão corretas.

c) Somente as alternativas I e III estão corretas.

d) Somente as alternativas II e III estão corretas.

e) Somente a alternativa II está correta.

37. No contexto da Política Nacional de Humanização, o termo que se refere
à abordagem que considera a singularidade do sujeito e a complexidade do
processo saúde/doença, permitindo o enfrentamento da fragmentação do
conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia, é
denominado

a) vínculo.

b) clínica ampliada e compartilhada.

c) humanização.

d) acolhimento.

e) ambiência.
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38. Uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH) no SUS, que não
tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico
para fazê-lo e faz parte de todos os encontros do serviço de saúde, chama-
se:

a) Acolhimento.

b) Clínica ampliada.

c) Recepcionamento.

d) Requerimento.

e) Cadastramento.

39. O enfermeiro do serviço de urgência está organizando o setor para a
implementação do acolhimento com classificação de risco. Para isso, é
necessário observar algumas orientações. Em relação a essas orientações,
assinale a alternativa correta.

a) Recomenda-se identificar a classificação de risco diretamente no usuário,
utilizando pulseiras, por exemplo, ao invés de identificar na ficha de
atendimento.

b) A finalidade da classificação de risco é de definir a ordem do atendimento
em função da ordem de chegada do usuário.

c) A classificação de risco é uma atividade que pode ser realizada por qualquer
profissional da área de saúde (nível técnico ou superior).

d) Recomenda-se que o protocolo tenha, no mínimo, quatro níveis de
classificação de risco.
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Emergente – imediato.

Muito urgente – 10 min.

Urgente – 60 min.

Pouco urgente – 120 min.

Não urgente – 240 min.

• Emergência.
• Atendimento imediato.

• Urgência.
• Atendimento o mais rápido possível.

• Prioridade não urgente.

• Consultas de baixa.
• Complexidade - horário de chegada.

0

1

2

3

Classificação de Risco (MS) Triagem de Manchester

Classificação de Risco X Triagem de Manchester
Segue a representação sucinta dos 2 sistemas de classificação de risco

mais utilizados no Brasil:

39.

e) Recomenda-se o uso preferencial de números, e não, de cores, para a
classificação de risco.
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40. 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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41. 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.

41.

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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42. 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.

43. 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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43.

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.

43.

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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44. 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.

44.

e) Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica os eventos
adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.
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45. 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.

45.

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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46. 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.

47. 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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47.

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.

47.

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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48. 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.

49. “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.
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49.

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.

50. 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.
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GABARITO

1 - A
2 - A
3 - A
4 - B
5 - B
6 - D
7 - E
8 - D
9 - E
10 - A

11 - B
12 - E
13 - D
14 - C
15 - C
16 - E
17 - B
18 - A
19 - C
20 - C

21 - E
22 - C
23 - E
24 - E
25 - A
26 - B
27 - D
28 - A
29 - E
30 - E

31 - C
32 - C
33 - A
34 - A
35 - C
36 - E
37 - B
38 - A
39 - D
40 - C

41 - B
42 - A
43 - A
44 - D
45 - A
46 - D
47 - C
48 - A
49 - C
50 - E

Estuda que a vida muda!


