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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___________________________________  _ 
Sobre a análise de atividade, instrumento utilizado pelo 
terapeuta como meio de diagnóstico e de intervenção, é 
importante considerar: 
a. Se a atividade  é  estruturada  ou  não;  definir 
ferramentas, equipamentos, materiais e ambientes 
apropriados para a execução da mesma. 
b. Não deve ser utilizada para a avaliação do terapeuta, 
mas sim para a elaboração de diagnóstico terapêutico 
ocupacional. 
c. Que não é propriedade única e exclusiva do terapeuta 
ocupacional. 
d. Que  ela  permite  um  reposicionamento  face  à 
capacidade atual do paciente com o uso da atividade 
intrínseca. 

 
QUESTÃO 17___________________________________  _ 
Assinale a alternativa que NÃO representa modelo de 
performance pessoa-ambiente-ocupação: 
a. Saúde nas atividades 
b. Modelo de ocupação humana 
c. Modelo de adaptação ocupacional 
d. Modelo social 
 
QUESTÃO 18___________________________________  _ 
A Reabilitação constitui um dos processos de mudança 
usada na prática da Terapia Ocupacional.  Sobre ela é 
CORRETO afirmar que: 
a. Depende da habilidade para perceber e responder ao 
estímulo no ambiente e aprender novas respostas de 
acordo com a necessidade. 
b. Requer conhecimento detalhado das circunstâncias 
médicas, sociais, e ambientais levando em consideração 
as necessidades do indivíduo no objetivo do tratamento. 
c. Modifica a atividade a fim de que se atinja um objetivo 
terapêutico. 
d. Envolve o  uso  ativo  do  potencial  pessoal  e  das 
oportunidades de aprendizagem a fim de exercer 
influencia no ambiente. 

 
 

 
 
 

QUESTÃO 19___________________________________  _ 
No código de Ética Profissional do Terapeuta 
Ocupacional consta a proibição de o terapeuta: 
a. Inserir em um anúncio profissional fotografia, nome, 
iniciais de nomes, endereço ou qualquer outra referência 
que possibilite a identificação de cliente. 
b. Atender a cliente que saiba estar em tratamento com 
colega, em caso de indubitável urgência. 
c. Zelar pela provisão e manutenção de adequada 
assistência ao cliente. 
d. Obedecer à ética. 
 
QUESTÃO 20__________________________________  __ 
Sobre o mecanismo funcional do sistema nervoso, a base 
de toda reação a qualquer informação recebida, 
podemos dizer que ele ocorre da seguinte ordem: 
a. Estimulo – receptor – impulso – nervo eferente- nervo 
de associação – nervo aferente – placa motora – efetor – 
resposta.  
b. Estimulo – receptor – impulso – nervo aferente- nervo 
de associação – nervo eferente – placa motora – efetor – 
resposta.  
c. Estimulo – receptor – impulso – efetor –nervo aferente- 
nervo de associação – nervo eferente – placa motora –
resposta.  
d. Impulso – estimulo – receptor– nervo aferente- nervo 
de associação – nervo eferente – placa motora – efetor – 
resposta. 

 
QUESTÃO 21___________________________________  _     
Na Síndrome de Brown-Séquard, as manifestações 
clínicas são: 
a. Lesão incompleta localizada na medula cervical, 
sensibilidade presente nos segmentos sacrais. 
b. Lesão incompleta da medula, perda de sensibilidade 
térmica e dolorosa contralateral à lesão. 
c. Lesão medular incompleta e propriocepção preservada. 
d. Lesão da medula sacra e das raízes lombares, perda 
sensitiva dos dermátonos lombossacros correspondentes. 
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QUESTÃO 22______________________________     __  
Considere as alternativas abaixo, relacionadas ao uso de 
órteses para membros superiores. 
I – Toda prescrição deve conter os dados do paciente e a 
descrição do tipo de órtese solicitada. 
II – Em pacientes portadores de lesão no sistema nervoso 
central com grave hipertonia, as órteses constituem 
absoluta prevenção no aparecimento de deformidades. 
III – Uma órtese de posicionamento não trará nenhum 
beneficio para a correção de deformidades irredutíveis. 
IV -  O apoio da órtese no polegar deve permitir  parcial 
amplitude de movimento da falange proximal e 
abrangendo a região hipotênar. 
As afirmativas que estão corretas são: 
a. Somente I e II 
b. I, II, III e IV 
c. Somente I e III 
d. Somente II e IV 

 
QUESTÃO 23__________________________________  _  
Sobre Processos de Mudança analise as afirmações: 
I. Desenvolvimento:  produz  mudanças  por  meio  da 
maturação e pelo uso ativo de habilidades inatas que se 
formam dentro de habilidades complexas. 
II. Adaptação: produz mudança útil que habilita a pessoa 
responder as exigências da vida diária e manter a saúde e 
o bem-estar. 
III. Reabilitação: é a intervenção pela equipe de cuidados 
a saúde que produz mudança que auxilia na restauração 
da função e independência após a enfermidade ou lesão. 
IV. Educação:  promove  a  aprendizagem  que  produz 
mudança por meio da aquisição do conhecimento, 
habilidades, atitudes e valores que são incorporados na 
vida diária. 
Sobre as afirmações é correto afirmar que: 
a. Apenas I é verdadeira 
b. I, II,III e IV são verdadeiras 
c. Apenas I e II são falsas 
d. Apenas IV é verdadeira 

 
QUESTÃO 24________________________________  ____ 
As ocupações terapêuticas tem três áreas de 
performance, onde cada área de performance requer o 
uso de destrezas e habilidades que são classificadas 
como: 
a. Sensório-motoras, cognitivas e psicossociais. 

 
b. Adaptação ocupacional, ajustes e resultados. 
c. Conhecimento, valores e cognitiva. 
d. Valores, ajustes e psicossociais. 

 
QUESTÃO 25___________________________________  _ 
Sobre Terapia Ocupacional é correto afirmar que: 
a. É definido como o uso de atividades com propósitos em 
indivíduos que possuem limitações devido a desordens 
físicas ou lesões, disfunção psicossocial, incapacidade de 
desenvolvimento ou de aprendizagem, pobreza e 
diferenças culturais. 
b. Combinação   e   adaptação  dos  componentes  de 
determinada atividade com componentes do ambiente 
para avaliar a performance, potencializar habilidades ou 
produzir resultados desejados. 
c. Conjuntos   de   habilidades  necessárias  para   o 
desempenho bem-sucedido de papeis que são assumidos 
pelos indivíduos em suas vidas. 
d. É a observação das características do ambiente físico 
ou social e interpretação de seus significados para o 
desempenho. 
 
QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
 O sistema piramidal, possui origem nas áreas corticais e 
produz movimentos prontos e distintos. Assinale a 
alternativa que NÃO constitui função do sistema 
piramidal. 
a. Executar movimentos voluntários. 
b. Controlar a motricidade fina. 
c. Relacionar à ideia a ação (imagem motora). 
d. Controlar os músculos proximais. 

                                                                                                        
QUESTÃO 27___________________________________  _ 
Ao ser provocado o reflexo, os braços abrem-se para 
depois voltarem a se flexionar e se aproximar do tórax.  
A descrição acima corresponde ao reflexo: 
a. Tônico cervical assimétrico 
b. Fuga ou retirada 
c. Extensão ou flexão dos dedos 
d. Moro 
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QUESTÃO 28__________________________________  __ 
Assinale a alternativa que contempla o significado de 
EQÜIDADE, um dos princípios do SUS:  
a. Significa considerar a pessoa como um todo atendendo 
as suas necessidades. 
b. Significa redistribuir poder e responsabilidades entre os 
três níveis de governo. 
c. Significa que os serviços devem ser organizados em 
níveis crescentes de complexidade. 
d. Significa tratar desigualmente os desiguais, investindo 
mais onde a carência é maior. 

 
QUESTÃO 29__________________________________  __ 

Sobre a pessoa portadora de deficiência mental NÃO é 
correto afirmar: 
a. Passa pelos mesmos estádios de desenvolvimento 
intelectual normal, porém com atraso e períodos de 
flutuações. 
b. Quanto ao seu desenvolvimento cognitivo, observa-se 
prejuízo desde o início de sua evolução. 
c. As relações espaço-temporal-causais não são mal 
elaboradas. 
d. Sua estruturação lógica da experiência não conduz ao 
conhecimento. 
 
QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                      
Na Terapia Ocupacional gerontológica o foco de 
tratamento gira em torno de: 
I – Habilidades da vida diária e prática. 
II – Adaptação do meio ambiente. 
III – Uso de equipamentos de autoajuda. 
IV – Ensinar  técnicas  específicas   de   treinamento 
profissional para manter a pessoa ocupada. 
A alternativa correta é: 
a. Somente  I e II 
b. I,II, III, IV 

c. Somente I, II, III 
d. Somente II e IV 
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