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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 
 

QUESTÃO 1___________________________________  __                                                                                       
Assinale a opção que contém os instrumentos de 
planejamento da Regionalização, defendido no pacto 
pela saúde 2006: 
a. O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o Plano 
Plurianual e a PPI (Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção em Saúde). 
b. O Plano Municipal de Saúde, a PPI (Programação 
Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde) e o PDI 
(Plano Diretor de Investimento). 
c. O Plano municipal de Saúde, o Plano Plurianual e o PDR 
(Plano Diretor de Regionalização). 
d. O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o PDI (Plano 
Diretor de Investimento) e a PPI (Programação Pactuada e 
Integrada da Atenção em Saúde). 
 
QUESTÃO 2________________  _____________________ 
Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, 
especificamente sobre o financiamento com recursos 
federais que é organizado e transferido em blocos de 
recursos, é incorreto afirmar que: 
a. O bloco de financiamento para a Atenção Básica é 
dividido em dois componentes: o Piso da Atenção Básica e 
Piso da Atenção Básica Variável.  O Piso de Atenção Básica 
- PAB consiste em um montante financeiro destinado ao 
custeio de estratégias específicas desenvolvidas no 
âmbito da Atenção Básica em Saúde. O Piso da Atenção 
Básica Variável - PAB Variável consiste em um montante 
de recursos financeiros, que agregam as estratégias 
destinadas ao custeio de ações de atenção básica à saúde.   
b. No bloco de financiamento para a Atenção Básica de 
média e alta complexidade, os recursos correspondentes 
ao financiamento dos procedimentos relativos à média e 
alta complexidade em saúde compõem o Limite 
Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios. 
c. No bloco de financiamento da Vigilância em Saúde, o 
Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por 
dois componentes: da Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental em Saúde e o componente da Vigilância 
Sanitária em Saúde. 

 
 
 
d. No bloco de financiamento para a Assistência 
Farmacêutica, a Assistência Farmacêutica será financiada 
pelos três gestores do SUS devendo agregar a aquisição 
de medicamentos e insumos e a organização das ações de 
assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a 
organização de serviços de saúde. 

 
QUESTÃO 3___________________________________  __ 
Sobre a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: 
a. 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: descentralização, participação da comunidade 
e atendimento integral, com prioridade para as atividades 
curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
b. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que não visem à 
redução do risco da doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
c. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho. 
d. As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, não tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 
QUESTÃO 4__________________________________  ___ 
Não é um princípio do SUS, de acordo com a Lei 
8080/90:  
a. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 
b. A integralidade de assistência. 
c. A divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 
d. A centralização política  administrativa,  com  direção 
única no Governo Federal. 
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QUESTÃO 5__________________________________ __ _ 
Sobre a Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na Gestão do SUS, é verdade afirmar que:  
a. Dispõe apenas sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras 
providências. 
b. Para receberem os recursos os municípios deverão 
contar com o Fundo de Saúde, o Conselho de Saúde, o 
Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão, a contrapartida 
de recursos para a saúde no orçamento e a implantação 
prevista da Comissão do PCCS. 
c. A Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde não 
são instâncias colegiadas. 
d. O Conselho de Saúde atua na avaliação da situação de 
saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
QUESTÃO 6____________________________________  _ 
Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS-SUS 01/2002, não é verdade afirmar que: 
a. Amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção 
Básica;  
b. Estabelece o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de 
busca de maior equidade. 
c. Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade 
de gestão do Sistema Único de Saúde. 
d. É aprovada pela Lei nº 373, de 27 de fevereiro de 2002. 
 
QUESTÃO 7____________________________________  _ 
Em relação à participação complementar do setor 
privado, avalie os itens abaixo. 
I.Na organização dos serviços de saúde, a preferência 
deve ser dada aos serviços públicos já existentes, além de 
serem consideradas as possibilidades de sua ampliação. 
II.Na necessidade de participação do setor privado, as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
III.Atualmente é vetada a atuação do setor privado na 
prestação de serviços de saúde pelo SUS. 
IV.Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada. 
 

 
Marque o item correto. 
a. Apenas o item I está correto 
b. Apenas o item III está correto 
c. Apenas os itens I e II estão corretos 
d. Apenas os itens I, II e IV estão corretos       
 
QUESTÃO 8___________________________________  __ 
São características da Atenção Básica, EXCETO: 
a. Acesso fácil, garantindo ser o primeiro recurso de saúde 
identificado pela população. 
b. Prestar serviço de saúde ao usuário ao longo do tempo. 
c. Garantir encaminhamento aos cuidados secundários e 
terciários quando necessário. 
d. Garantir atendimento em equipe multidisciplinar sem 
área definida.   

 
QUESTÃO 9____________________________________  _ 
Para possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, a Unidade Básica de 
Saúde deve implantar o acolhimento. Em relação ao 
acolhimento avalie os itens abaixo. 
I.Acolhimento é uma ferramenta que tem como finalidade 
receber e ouvir todas as pessoas que procuram os 
serviços de saúde. 
II.Sua função é garantir atendimento médico a todos os 
usuários. 
III.É uma ferramenta a ser utilizada apenas pelos 
profissionais de nível superior da UBS. 
Marque o item correto. 
a. Apenas o item I está correto 
b. Apenas o item II está correto 
c. Apenas o item III está correto 
d. Os itens I, II e III estão corretos 

 
QUESTÃO 10___________________________________  _ 
Sobre o princípio da Regionalização avalie os itens 
abaixo e marque o item ERRADO? 
a. Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e 
serviços de saúde. 
b. Como os serviços de saúde passam a ser regionalizados, 
reduz a equidade. 
c. Garantir a integralidade na atenção à saúde por meio 
da organização de redes de atenção à saúde integradas. 
d. Potencializar o processo de descentralização. 
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QUESTÃO 11___________________________________  _ 
Hoje, a participação comunitária em saúde é 
principalmente um canal importante de relação entre o 
Estado, os trabalhadores e a sociedade na definição e no 
alcance de objetivos setoriais de saúde. Em relação à 
participação social avalie os itens abaixo. 
I.A Lei n. 8.080/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. 
II.O Conselho de Saúde é composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
III.A Conferência Nacional de Saúde deve ocorrer a cada 
dois anos ou de forma extraordinária quando convocado 
pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. 
IV.As Conferências de Saúde têm como atribuição legal 
propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde, 
a partir da análise da situação de saúde. 
Marque o item correto. 
a. Apenas I e II estão corretos 
b. Apenas II e IV estão corretos 
c. Apenas I, II e III estão corretos 
d. Apenas I, III e IV estão corretos 

 
QUESTÃO 12___________________________________  _ 
Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização 
(PNH) busca colocar em prática os princípios do SUS no 
cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças 
nos modos de gerir e cuidar. Ela traz como princípio a 
autonomia e protagonismo dos sujeitos. De acordo com 
esse principio, dentre os itens abaixo marque o que 
melhor o define. 
a. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não 
só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o 
reconhecimento do papel de cada um. Um SUS 
humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã 
de direitos, valoriza e incentiva sua atuação na produção 
de saúde. Defende a ampliação da vontade das pessoas 
envolvidas, que compartilham responsabilidades. 
b. Reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 
necessidade de saúde, tem como objetivo a construção 
de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as 
equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua 
rede. 
c. Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas 
de saúde podem conversar com a experiência daquele  

que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir 
saúde de forma mais corresponsável. 
d. Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, 
que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no 
processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre 
as pessoas. 
 
QUESTÃO 13___________________________________  _ 
São características do processo de trabalho das equipes 
de Atenção Básica, EXCETO: 
a. Atuar sem área definida para aumentar o acesso 
universal da população ao sistema de saúde. 
b. Realização de primeiro atendimento às urgências 
médicas e odontológicas. 
c. Desenvolvimento de ações educativas que possam 
interferir no processo de saúde-doença da população. 
d. Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos 
de risco e fatores de risco com a finalidade de prevenir o 
aparecimento ou a manutenção de doenças e danos 
evitáveis. 
 
QUESTÃO 14__________________________________    _   
O senhor Antônio tomou conhecimento das leis que 
regem a atenção à saúde no Brasil. Aprendeu que, 
segundo a Lei 8080/90 que criou o Sistema Único de 
Saúde baseado na nova Constituição de 1988, há vários 
dispositivos que regulamentam a saúde. Das alternativas 
abaixo, a que apresenta uma exceção é: 
a. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família 
e da sociedade como um todo. 
b. O Estado deve assegurar acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços de saúde para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
c. A iniciativa privada poderá, em caráter prioritário, 
participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d. A saúde é um direito fundamental do ser humano. 
 
QUESTÃO 15___________________________________  _ 
No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde 
constituem uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único que tem como meta: 
a. O atendimento exclusivamente preventivo. 
b. Apenas ações de promoção da saúde. 
c. Apenas ações de prevenção secundária. 
d. O  atendimento  integral,  com  prioridade   para   as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
QUESTÃO 16___________________________________  _ 
Um paciente de 30 anos dá entrada no PS com cefaléia, 

febre e fotofobia. Ao exame físico evidencia-se rigidez de 

nuca. Pensando no diagnóstico de meningite bacteriana, 

qual seria o agente mais frequentemente implicado 

como causador da doença nesta faixa etária? 

a. Meningococo 

b. Listeria monocytogenes 

c. Haemophilus influenza 

d. S. pneumoniae 

 
QUESTÃO 17___________________________________  _ 
A hanseníase costuma gerar complicações. Qual das 
abaixo não é uma complicação comum da hanseníase? 
a. Ptose palpebral 
b. Nariz em sela 
c. Pé caído 
d. Ulceração plantar 
 
QUESTÃO 18__________________________________  __ 
Os pacientes portadores de anemia falciforme podem 
cursar com vários tipos de crise. Uma das mais graves é a 
síndrome torácica aguda. Existem  características que 
implicam pior prognóstico a esses pacientes, como as 
descritas abaixo, exceto: 
a. Alteração do estado mental 
b. Taquicardia  > 125 bpm  
c. Leucocitose 
d. Plaquetopenia < 200.000 
          
QUESTÃO 19___________________________________  _ 
As drogas abaixo são comumente usadas para o 
tratamento do edema agudo de pulmão, exceto: 
a. Nitroglicerina 
b. Carvedilol 
c. Morfina 
d. Nitroprussiato de sódio 
          
 
 
 

 
 
QUESTÃO 20__________________________________  __ 
São indicações para entubação orotraqueal na crise de 
asma, as abaixo  citadas com exceção de: 
a. Parada respiratória 
b. Rebaixamento do nível de consciência 
c. Hipercapnia 
d. Hipotensão arterial 

      
QUESTÃO 21___________________________________  _     
Em relação a pacientes com HDA é incorreto afirmar 
que: 
a. A doença ulcerosa péptica é a causa mais frequente. 
b. Presença de H. pylori em portadores de úlcera péptica 
é fator de risco p/sangramento. 
c. Plasma fresco congelado pode ser usado caso INR seja > 
1,5. 
d. Na falta de IBP venoso é melhor usar antagonistas dos 
receptores H2 venoso que IBP oral. 
 
QUESTÃO 22_________________________________     _   
As doenças abaixo possuem fácies típico, exceto: 
a. Mixedema 
b. Porfiria 
c. Acromegalia 
d. Doença de Parkinson 

 
QUESTÃO 23_______  ____________________________  
Abaixo há 4 alterações consideradas   como critérios 
diagnósticos de LES. Qual das alterações abaixo não é 
critério para LES. 
a. Erupção malar 
b. Fotossensibilidade 
c. Plaquetose 
d. Anemia hemolítica       

   
QUESTÃO 24________________________________  ____ 
Nos últimos tempos muitas drogas novas têm surgido  
para o tratamento da Doença de Crohn. Todas as drogas 
abaixo podem ser usadas para seu tratamento, com 
exceção de: 
a. Budesonida 
b. Azatioprina 
c. Tigeciclina 
d. Infliximab 
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QUESTÃO 25___________________________________  _ 
Pacientes com diagnóstico de pneumonia da 
comunidade devem ser avaliados quanto à gravidade da 
doença. Os critérios principais baseiam-se no ESCORE 
CURB 65. Qual dos critérios abaixo não faz parte deste 
escore? 
a. Confusão mental 
b. Ureia maior que 100 
c. Frequência respiratória acima de 30 
d. PA sistólica abaixo de 90 mmhg e/ou diastólica  abaixo 
de 60 mmhg 
       
QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
Das drogas abaixo, qual não é comumente empregada 
no tratamento da Neuropatia Diabética? 
a. Ácido tióctico 
b. Citalopram 
c. Duloxetina 
d. Gabapentina 

                                                                                                        
QUESTÃO 27___________________________________  _ 
Um paciente é diagnosticado com SIDA e inicia a TARV. 
No entanto, seu quadro clínico piora e é aventada a 
hipótese de síndrome inflamatória de reconstituição 
imune. Identifique nas características abaixo a que não 
faz parte desta hipótese diagnóstica. 
a. Piora paradoxal após início da tarv. 
b. Ocorre semanas ou meses após o início do tratamento. 
c. Mais comum nos pacientes que iniciam o tratamento 
com níveis de cd4 mais alto. 
d. Frequentemente observada na vigência de TB. 
       
QUESTÃO 28__________________________________  __ 
As mulheres são bem mais susceptíveis as ITU, devido a 
alguns fatores de risco bem conhecidos. Dos fatores, 
qual não está implicado normalmente no aumento de 
ITU em mulheres. 
a. Uso de anticoncepcionais orais 
b. Gravidez 
c. Incontinência urinária 
d. Diabetes mellitus 

 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 29__________________________________  __ 

Os sinais abaixo podem ser úteis  para a identificação de 
patologias intra-abdominais, exceto:  
a. Sinal de Jobert 
b. Sinal de Murphy 
c. Sinal de Blumberg 
d. Sinal de Tinel 
         
QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                       
Atualmente os pacientes com AVCI podem ser 
submetidos  a tratamento trombolítico, mas nem todos 
têm indicação. Qual dos itens abaixo  não contém uma 
indicação para trombólise no AVCI? 

a. Ausência de sinais clínicos de hemorragia subaracnóide. 
b. Idade >18 e < 80 anos. 
c. Ausência de procedimentos  cirúrgicos  nos  últimos  30 
dias. 
d. Início dos sintomas há menos de 4,5 horas. 
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