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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 
 

QUESTÃO 1___________________________________  __                                                                                       
A responsabilidade do Poder Público em relação à 
saúde: 
a. É exclusiva. 
b. É privativa. 
c. É concorrente. 
d. Não  exclui  o  papel  da  família,  da comunidade  e   
dos próprios indivíduos. 
 
QUESTÃO 2________________  _____________________ 
É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde: 
a. Ministério da Saúde 
b. Fundo Municipal de Saúde 
c. Conferência de Saúde 
d. Secretaria de Assistência à Saúde 
 
QUESTÃO 3___________________________________  __ 
É um princípio normativo da Economia da Saúde 
referente à produção dos bens e serviços que a 
sociedade mais valoriza, ao menor custo possível. É 
determinada mediante a relação por quociente entre os 
resultados obtidos e o valor dos recursos empregados. É 
um conceito estritamente econômico e relativo, 
derivado da escassez dos recursos e vinculado à fase de 
produção dos bens e serviços. O texto se refere a: 
a. Efetividade 
b. Equidade 
c. Efetividade Econômica 
d. Eficiência 
 
QUESTÃO 4________________________________    __  
Após a extinção do INAMPS, seus servidores ocupantes 
de cargos efetivos passaram a integrar os quadros do(a): 
a. Instituto Nacional de Serviço Social 
b. Ministério da Saúde 
c. Secretaria Estadual de Saúde 
d. Secretaria Municipal de Saúde 

 
QUESTÃO 5__________________________________ __ _ 
Nos Municípios não habilitados, a gestão do SUS cabe 
à(ao): 
a. Secretaria Estadual de Saúde 

 
b. Secretaria Municipal de Saúde 
c. Secretaria de Políticas de Saúde 
d. Ministério da Saúde 

 
QUESTÃO 6____________________________________  _ 
As três dimensões do Pacto pela Saúde, estabelecidas 
pela PT/GM/MS nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, são:  
a. Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de 
Gestão. 
b. Pacto de Atenção Básica, Pacto de Vigilância 
Epidemiológica e o Pacto Social. 
c. Pacto de Responsabilidade Sanitária, Pacto Fiscal e o 
Pacto Federativo. 
d. Pacto de Indicadores, Pacto da Qualidade de Vida, 
Pacto Gerencial. 
 
QUESTÃO 7____________________________________  _ 
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal. Assim sendo, é incorreto afirmar 
que os princípios a serem obedecidos são: 
a. O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde. 
b. A integralidade de assistência, entendida  como  um 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 
c. A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie. 
d. A  não  descentralização  político-administrativa,  com 
direção única em cada esfera de governo. 

 
QUESTÃO 8___________________________________  __ 
A respeito do processo de regionalização em saúde, 
como estratégia de organização da assistência à saúde, 
marque a opção correta: 
a. O Plano Diretor de Regionalização (PDR), proposto na 
NOAS/SUS/01, prevê a reorganização dos distritos 
sanitários, no âmbito do espaço territorial dos municípios 
habilitados, no mínimo, na modalidade de gestão plena 
do sistema municipal de saúde. 
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b. Constitui objetivo central da NOAS/SUS/01 promover a 
equidade na alocação de recursos e no acesso da 
população às ações e aos serviços de saúde em todos os 
níveis de atenção. 
c. Compete  aos  municípios,  em   parceria  com  as 
secretarias estaduais de saúde, a programação das ações 
de saúde de baixa e média complexidade; ao gestor 
federal compete a responsabilidade pela gestão da 
política de alta complexidade, incluindo-se a definição de 
prioridades assistenciais e programação de ações de alta 
complexidade,  visto que a maioria dos municípios 
brasileiros não conta com tais serviços. 
d. A NOAS/SUS/01 estabelece que o gestor federal deve 
desempenhar papel fundamental na garantia do acesso 
da população aos serviços não disponíveis em seu 
município de residência. 
 
QUESTÃO 9____________________________________  _ 
Considerando a Programação Pactuada e Integrada da 
Assistência à Saúde (PPI),  assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a. A PPI municipal deve ser instituída conforme as metas 
propostas pelo Ministério da Saúde e o teto financeiro do 
estado. 
b. A PPI deve definir e quantificar as ações de saúde para 
a população residente. 
c. Um dos objetivos da PPI é fornecer subsídios para os 
processos de regulação do acesso aos serviços de saúde. 
d. A PPI possibilita a definição dos limites financeiros para 
a assistência de média e alta complexidade. 

 
QUESTÃO 10___________________________________  _ 
O Pacto pela Saúde/2006 promove a consolidação do 
SUS e na estruturação de prioridades, o Pacto pela Vida 
estabelece para a Saúde do idoso: 
1. Promoção do envelhecimento ativo e saudável. 
2. Atenção integral e integrada à saúde de pessoa idosa. 
3. Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade 
da atenção. 
4. A implantação de serviços de atenção domiciliar. 
5. O  acolhimento  preferencial   em   unidades   de saúde 
respeitando o critério de risco. 
Pode-se afirmar que a quantidade de itens corretos é 
igual a: 
a. 1  
b. 2  

 
c. 3 
d. 5 

 
QUESTÃO 11___________________________________  _ 
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. Abordar todos os problemas de saúde do usuário, até 

mesmo os identificados por especialistas focais. 

d. Garantir atendimento em equipe multidisciplinar sem 
área definida.   

 
QUESTÃO 12___________________________________  _ 
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 13___________________________________  _ 
De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, 
avalie os itens abaixo. 
I. Abrange a promoção, a proteção da saúde e a 
prevenção de agravos. 
II. Ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação são de 
responsabilidade da atenção secundária. 
III. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 
densidade. 
IV. As Equipes de Saúde da Família devem resolver os 
problemas de saúde de maior frequência e relevância em 
seu território. 
Marque o item correto: 
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a. Apenas os itens I e II estão corretos 
b. Apenas os itens I e III estão corretos 
c. Apenas os itens II e III estão corretos 
d. Apenas os itens I, III e IV estão corretos 

 
QUESTÃO 14___________________________________  _ 
A Política Nacional de Humanização tem como princípios 
norteadores: 
I.Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos 
II.Fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional. 
III.Desvalorização da dimensão subjetiva e social. 
IV.Compromisso com a hierarquização das relações de 
trabalho entre os profissionais da equipe. 
Marque o item correto. 
a. Apenas I e II estão corretos 
b. Apenas II e IV estão corretos 
c. Apenas I, II e IV 
d. Apenas II, III e IV estão corretos 
 
QUESTÃO 15___________________________________  _ 
Na prática, a Política Nacional de Humanização (PNH) 
busca como resultado, EXCETO: 
a. Redução de filas e do tempo de espera, com ampliação 
do acesso. 
b. Atendimento por ordem de chegada dos usuários nas 
unidades básicas de saúde. 
c. Implantação    de   modelo    de    atenção    com 
responsabilização e vínculo. 
d. Valorização do trabalho na saúde. 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
QUESTÃO 16___________________________________  _ 
Sobre a  definição de Radioproteção, conforme a 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),  é correto 
afirmar: 
a. Prevenir a disseminação de contaminação radioativa  
limitar a amplitude das exposições potenciais. 
b. Conjunto de ações utilizados para garantir a qualidade 
e proporcionar  meios para medir e controlar  os efeitos 
causados pela radiação ionizante.  

c. Conjunto de ações com o objetivo de reduzir ou evitar a 
exposição de seres humanos  pela  radiação ionizante, 
que estejam fora de controle em consequência de um 
acidente, terrorismo ou sabotagem.  
d. Conjunto de medidas que visam proteger o ser humano 
e seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados 
causados pela radiação ionizante. 

 
QUESTÃO 17___________________________________  _ 
A CNEN- NN- 3.01:2011 - Estabelece como Princípios 
básicos de proteção Radiológica: 
I-JUSTIFICAÇÃO, qualquer técnica que faça uso da 
radiação ionizante tem que ser justificada em relação a 
outras técnicas de modo a produzir um benefício líquido 
positivo. 
II-PROTEÇÃO, a exposição de pessoas para fins de 
demonstração ou treinamento  devem ser contabilizadas 
para fins de conformidade com os limites de dose para 
boas práticas.  
III-OTIMIZAÇÃO, as exposições à radiação ionizante 
devem ser mantidas “tão baixas quanto razoavel-mente 
exequível” (ALARA - As Low as Reasonably Achievable) 
não levando em consideração fatores econômicos e 
sociais. 
IV-LIMITAÇÃO DAS DOSES, os limites de dose, tanto para 
trabalhadores com radiação como para indivíduos do 
público, devem ser respeitados. 
Está correto o que se afirma apenas em: 
a. I, II e III 
b. I e II 
c. II e III  
d. I e IV    
 
QUESTÃO 18___________________________________  _ 
A Dose absorvida é a energia média depositada pela 
radiação em um volume elementar de matéria de massa 
(dm) e é expressa pela unidade no sistema internacional: 
I- joule por quilograma (J/kg), denominada sievert (Sv).  
II- joule por quilograma (J/kg), pessoa-sievert (pessoa.Sv). 
III- joule por quilograma (J/kg), denominada gray (Gy). 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
a. I  
b. II  
c. III  
d. I, II  e III  
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QUESTÃO 19___________________________________  _ 
Relacione as colunas  de acordo com as definições dos 
efeitos radioativos descrito na CNEN-NE-3.01. 
I- Efeitos  Determinísticos  
II- Efeitos Estocásticos  
III- Efeitos Somáticos 
V- Efeitos Genéticos ou Hereditários 
(A) Efeitos para os quais existe um limiar de dose 
absorvida necessário para sua ocorrência e cuja gravidade 
aumenta com o aumento da dose.  
(B) São efeitos que surgem no descendente da pessoa 
irradiada. Tem caráter cumulativo e independe da taxa de 
absorção da dose. 
(C) Dependem da dose absorvida, da taxa de absorção da 
energia da radiação, da região e da área do corpo 
irradiada. 
(D) Efeitos para os quais não existe um limiar de dose 
para sua ocorrência e cuja probabilidade de ocorrência é 
uma função da dose. A gravidade desses efeitos é 
independente da dose.  
A sequência correta é: 
a. I - C / II - B / III - D / IV – A 
b. I - B / II - A / III - D / IV – C 
c. I - A / II - D / III - C / IV – B 
d. I - D / II - B / III - A / IV – C 

 
QUESTÃO 20___________________________________  _ 
O principal meio de monitoração individual que procura 
estimar a dose recebida pelo trabalhador durante as 
suas atividades  no serviço de radiodiagnóstico é:  
a. Avental de chumbo 
b. Aparelhos móveis de raios X 
c. Blindagem 
d. Dosímetro  

 
QUESTÃO 21___________________________________  _     
Em relação às exposições ocupacionais normais, nas 
práticas abrangidas pela  Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 
de junho de 1998 , o controle deve ser feito de maneira 
que: 
(  )A dose efetiva anual não deve exceder  20mSv  em 
qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo 
exceder 50mSv em um ano. 
(   )Maiores de 18 anos não podem trabalhar com raios-X 
diagnósticos, exceto em treinamentos. 
 

 
(   )A exposição ocupacional de  menores  de   16  anos  a 
dose efetiva anual não deve exceder o valor de 6mSv. 
(    )A dose  efetiva anual  de  indivíduos  do  público  não 
deve exceder a 1mSv.  
(  )Para mulheres grávidas as  condições  de  trabalho 
devem garantir que a dose na superfície do abdômen não 
exceda 10mSv durante todo o período restante da 
gravidez.  
A sequência correta é: 
a. V,F,F,V,F 
b. F,F,V,V,F 
c. V,V,F,V,V 
d. F,V,V,F,F 

 
QUESTÃO 22__________________________________  __ 
Em relação à proteção dos pacientes, julgue os itens 
abaixo como Verdadeiros (V)  ou Falso (F) e, em seguida, 
assinale a sequência correta. 
(   )Sempre buscar a repetição das radiografias para que a 
imagem possa ficar perfeita.  
(   )Fazer uso de protetor de gônadas e saiote plumbífero 
em pacientes, exceto quando tais blindagens excluam ou 
degradem informações diagnósticas importantes. 
(   )O paciente busca e deve obter um benefício real para 
a sua saúde mesmo  com detrimento que possa ser 
causado pela radiação. 
(  )Deve-se dar ênfase à otimização nos procedimentos de 
trabalho, por possuir uma influência direta na qualidade e 
segurança da assistência aos pacientes. 
(   )Efetuar uma colimação rigorosa à área de interesse do 
exame. 
A sequência correta é: 
a. V,F,V,F,V 
b. F,V,F,V,V 
c. F,F,V,V,F 
d. F,V,V,V,F 
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QUESTÃO 23__________________________________   _  
Para fins de gerenciamento da proteção radiológica, 
devem-se classificar as áreas de trabalho com radiação 
ou material radioativo em: 
I-áreas controladas  
II-áreas supervisionadas  
III-áreas livres  
Estão corretas apenas a(s) alternativa(s): 
a. I 
b. II 
c. I e III 
d. I, II e III 
 
QUESTÃO 24________________________________  ____ 
Na realização, conferência, identificação, e  entrega de 
exames, existem  algumas normas. São elas: 
“verificar a qualidade da imagem; conferir a identificação 
do nome do paciente; conferir o lado correto da 
identificação; verificar se a imagem obtida confere com o 
exame realizado; conferir se o exame que está sendo 
entregue confere com o que está dentro do envelope”. 
De quem é a responsabilidade da conferencia, 
identificação e entrega desses exames: 
a. Médico 
b. Enfermeiro(a) 
c. Chefe do setor de Radiologia 
d. Técnico  
 
QUESTÃO 25___________________________________  _ 
Descrito abaixo estão os quatro processos necessários 
para a obtenção do filme radiográfico, mas, estão fora 
de ordem. Determine a sequência correta deste 
processo. 
(  ) Lavagem 
(  ) Secagem 
(  ) Fixador 
(  ) Revelador 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
correta, de cima para baixo. 
a. 1 – 4 – 2 – 3  
b. 4 – 3 – 1 – 2 
c. 2 – 4 – 1 – 3 
d. 3– 4 – 2 – 1 
 
 
 

 
QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. 
I- Onde encontramos os tanques nos quais os filmes serão 
submetidos aos diversos banhos necessários. 
II- Estojo metálico ou de plástico que tem como função 
proteger o filme fora do ambiente de iluminação de 
segurança. 
III- Lugar no qual comunica a sala de exames com a 
câmara escura. 
IV- Acessório utilizado para fixação das películas para o 
procedimento manual são armações metálicas com 
presilhas superiores e inferiores.  
V- Destinada ao manuseio e guarda das películas e chassis 
radiográficos. 
(A) Parte seca 
(B) Passador de chassi 
(C) Parte úmida 
(D) Chassi 
(E) Colgadura 
A sequência correta é: 
a. I-B, II-A, III-C, IV-E, V-D 
b. I-C, II-D, III-B,IV-E,V-A 
c. I-A, II-E, III-B, IV-D, V-C 
d. I-E, II-C, III-D, IV-B, V-A 

                                                                                                      
QUESTÃO 27___________________________________  _ 
A Câmara clara  é o local onde : 
I-É  realizado o acondicionamento das caixas de filmes 
que ainda serão usados. 
II-Analisa todas as etapas pós revelação, desde análise 
químico-fisico processual até a etapa que é a sala de 
laudo. 
III-Verifica-se sua identificação fazendo a correlação com 
os dados clínicos e afixando tanto a película quanto as 
informações do paciente para fins de registros no banco 
de dados. 
IV-Desenvolve-se os processos de manuseio e revelação 
das películas radiográficas. 
Sobre essas afirmações,  a opção incorreta é: 
a. I 
b. II 
c. III 
d. IV 
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QUESTÃO 28___________________________________  _ 
São itens  de controle de qualidade na câmara escura e 
nas processadoras, EXCETO: 
a. Armazenamento correto dos filmes. 
b. Não utilizar ventilação  para que não espalhe os gases 
dos químicos. 
c. Controle sobre a temperatura. 
d. Limpeza dos écrans e chassis. 

 
QUESTÃO 29___________________________________  _ 

Sobre a Temperatura,  podemos dizer que: 
I-A temperatura na câmara escura deve variar entre 20 e 
30°C, para melhor conservação dos filmes e 
processamento das radiografias. 
II- Higrômetro é utilizado para medir umidade relativa do 
ar na câmara clara. 
III- O controle de manutenção da temperatura deve ser 
feito de modo a manter a temperatura ambiente em 
torno de 18°C e 24 °C, com umidade relativa do ar em 
torno de 40 a 60%. 
IV- Termômetro e Timer são acessórios destinados ao 
controle de temperatura e tempo de revelação, no 
processo manual. 
V- No processo automático o tempo e temperatura não 
precisam ser medidos e averiguados com frequência. 
Assinale a alternativa correta. 
a. Somente os itens I e II são verdadeiros 
b. Somente os itens II e III são verdadeiros 
c. Somente os itens III e IV  são verdadeiros 
d. Os itens I,II, III,IV e V são verdadeiros 
 
QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                        
Atualmente o filme radiográfico é composto pelas 
seguintes porções: 
I- Base, camada adesiva, emulsão e camada protetora. 
II- Camada adesiva, gel, emulsão e camada protetora. 
III- Base, emulsão, gelatina e camada adesiva. 
IV- Camada adesiva, película de prata, contraste, capa 
protetora. 
Assinale a alternativa correta. 
a. Somente a afirmativa I é verdadeira 
b. Somente a afirmativa II é verdadeira 
c. Somente a afirmativas III é verdadeira 
d. As  afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras 
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