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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: 
a. Apenas os itens I e II estão corretos 
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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___________________________________  _ 
De acordo com o Ministério da Saúde, para se evitar 
desidratação na criança, devemos: 
a. Suspender a alimentação da criança. 
b. Oferecer bebidas energéticas e administrar antibiótico. 
c. Oferecer líquidos: água, chás, sucos, água de coco. 
d. Oferecer soro oral após três ou mais evacuações de 
fezes muito líquidas. 

 
 

QUESTÃO 17__________________________________  __ 
Doença benigna, cujo agente etiológico tem afinidade 
por glândulas, principalmente as salivares e SNC: 
a. Hanseníase 
b. Caxumba 
c. Poliomielite 
d. Rotavirose 
 
QUESTÃO 18____________________________________ 
A anemia falciforme se caracteriza por: 
a. Deficiência de Vitamina B12. 
b. Deficiência de Ferro. 
c. Glóbulos brancos deformados e alongados. 
d. Glóbulos vermelhos deformados e alongados. 

 
QUESTÃO 19____________________________________ 
Constitui fator de risco para AVC, exceto: 
a. Leucemia 
b. Tabagismo 
c. Alcoolismo 
d. Diabetes 
 
QUESTÃO 20___________________________________  _ 
A finalidade do debridamento cirúrgico estão descritas 
abaixo, exceto em: 
a. Evitar progressão da infecção 
b. Remoção rápida de tecido necrosado 
c. Realizada   em   clientes  em  uso  de  fármacos 
anticoagulantes 
d. Promove crescimento de novos vasos 

 
QUESTÃO 21___________________________________  _     
Um SF 0,9% é administrado mais rapidamente, se 
utilizarmos o escalpe com numeração: 
a. 21 
b. 23 
c. 25 
d. 19 
 
QUESTÃO 22__________________________________  __ 
No setor de Enfermagem temos frascos de Heparina de 
3000U/ml. Conforme prescrição, o cliente necessita de 
850 U. A quantidade em ml a ser aspirada será: 
a. 0,14 
b. 0,35 
c. 0,28 
d. 0,40 
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QUESTÃO 23___________________________________  _ 
Foram prescritos 12U de Insulina Regular a um paciente 
diabético. No setor há frascos de 40U e seringa graduada 
de 20U. A quantidade a ser aspirada será: 
a. 4U 
b. 6U 
c. 8U 
d. 10U 
 
QUESTÃO 24________________________________  ____ 
Sobre Kernicterus, a alternativa incorreta é: 
a. Deposição de bilirrubina em células cerebrais 
b. Ocorre em recém-nascidos 
c. Manifesta-se com 5 dias de vida 
d. Níveis de bilirrubina acima de 20mg/dl 

 
QUESTÃO 25___________________________________  _ 
Relaciona-se com a medicação Kanakion, exceto: 
a. Prevenção de doença hemorrágica do RN. 
b. Administração nos primeiros dias de vida. 
c. Administração por via IV. 
d. Administrado pela imaturidade hepática na criança. 
 
QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
A Pneumonia pode ser causada por: 
a. Bactérias, Fungos, Vírus e Protozoários 
b. Bactérias Fungos e Vírus 
c. Bactérias, Vírus e Protozoários 
d. Fungos, Protozoários e Vírus 

                                                                                                        
QUESTÃO 27___________________________________  _ 
Para combater as doenças Difteria, Coqueluche e 
Tétano, administra-se a vacina DTP até a faixa etária de: 
a. 6 anos 
b. 6 anos 11 meses e 29 dias 
c. 7 anos 
d. 7 anos 11 meses e 29 dias 
 
QUESTÃO 28__________________________________  __ 
Uma profissional de Enfermagem aferiu apressadamente 
a P.A de um paciente, obtendo um resultado inferior do 
que o paciente se encontrava. Posteriormente, o 
paciente apresentou quadro de AVC. De acordo com a 
ação da profissional, a mesma foi: 
a. Inconsequente 
b. Imprudente 

 
c. Negligente 
d. Imperita 

 
QUESTÃO 29____________________________________ 

Patologia em que há ruptura de vasos cerebrais: 
a. AVC isquêmico 
b. Hipertensão craniana 
c. AVC hemorrágico 
d. Pneumotórax 
 
QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                       
Uma cliente com DUM dia 15/04/2011, terá a DPP 
aproximadamente em: 
a. 22/01/2012 

b. 24/01/2012 

c. 18/07/2012 

d. 14/02/2012 
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