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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___________________________________  _ 
O Serviço Social, em análise realizada por Vicente 
Faleiros, está relacionado à atual conjuntura de 
desenvolvimento de uma nova forma de acumulação 
com base no capital financeiro, na globalização, na 
revolução informacional com profundas transformações 
no âmbito social. Ao declarar essas considerações, o 
autor indica desafios postos ao Serviço Social, estando 
diretamente ligados a seguinte perspectiva teórica: 
a. Fenomenologia dialética 

b. Estrutural funcionalismo 

c. Relações de força e poder 

d. Existencialismo marxista 

 
QUESTÃO 17___________________________________  _ 
De acordo com Marilda Iamamoto (1998) existem 
elementos essenciais que devem ser incorporados na 
atuação do Serviço Social na contemporaneidade. 
Aponte qual assertiva que retrata um deles. 
a. O investimento na transformação dos espaços de 
trabalho, especialmente estatais, em espaços de fato 
públicos. 
b. O empreendimento de pesquisas sobre os serviços 
sociais prestados na esfera estatal e privados. 
c. A realização de grupos de sala-de-espera. 
d. A recusa as tarefas socialmente atribuídas a este 
profissional. 
 
QUESTÃO 18__________________________________  __ 
Na Constituição Federal de 1998 a proteção social 
adquiriu um perfil marcado por: 
a. Participação    da   sociedade,   universalidade  e 
descentralização. 
b. Descentralização, mercantilização e privatização. 
c. Democratização e privatização. 
d. Universalidade de acesso e municipalização. 

 
QUESTÃO 19____________________________________ 
Diversos profissionais de saúde compõem uma equipe 
multidisciplinar numa instituição de saúde – médicos, 
psicólogos, assistentes sociais, sociólogos trabalhando 
com crianças e adolescentes vítimas de violência  
 

 
doméstica  e seus familiares. Somente o assistente social 
pode: 
a. Elaborar e executar, com a sociedade civil, projetos de 
atuação. 
b. Encaminhar   estudos  socioeconômicos   junto  aos 
usuários, para fins de benefícios e serviços sociais de 
apoio. 
c. Realizar laudos periciais e pareceres sobre a matéria de 
Serviço Social. 
d. Encaminhar providências e prestar orientação aos 
familiares das crianças e dos adolescentes. 
 
QUESTÃO 20____________________________________ 
A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre: 
a. A legislação e as normas estatais que regem a Lei 
Estadual de Saúde. 
b. Os Conselhos de Saúde. 
c. As Conferências de Saúde. 
d. A participação da comunidade na gestão do SUS e as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros. 

 
QUESTÃO 21___________________________________  _     
Em referência ao Capítulo dos benefícios da LOAS, o da 
Prestação Continuada em regra não pode ser acumulado 
com qualquer outro benefício da seguridade social o 
da(o): 
a. Auxílio - doença 
b. Aposentadoria 
c. Salário família 
d. Assistência Médica 
 
QUESTÃO 22_________________________________      _   
O Assistente Social faz parte da equipe interdisciplinar 
do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, que há alguns 
anos vêm sendo implantados nos municípios, para 
garantir a assistência a pessoas portadoras de 
transtornos mentais, redirecionando o modelo 
assistencial em saúde mental, ao incluir as seguintes 
atividades: 
(1) Atendimento  asilar  para  pacientes  com transtornos 
mentais severos. 
(2) Serviço   ambulatorial   de   atenção  diária, garantindo 
atendimento individual, medicamentoso, psicoterápico e 
de orientação. 
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(3) Atendimento grupal, envolvendo psicoterapia, grupos 
operativos, atividades de suporte social. 
(4) Garantir atividades comunitárias, enfocando a 
integração do paciente na comunidade e sua inserção 
familiar e social. 
(5) Envolver a realização de visitas domiciliares e 
atendimento à família do paciente. 
Estão corretas: 
a. 3 e 5 apenas 
b. 1, 2 e 4 apenas 
c. 2, 3 e 4 apenas 
d. 2, 3, 4 e 5 apenas 

 
QUESTÃO 23______________________  _____________  
Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS tem como 
objetivo oferecer atendimento à população, realizar o 
acompanhamento clínico e a reinserção social dos 
usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários. Assinale a opção que contém as 
afirmações corretas sobre a função dos CAPS: 
I – Acolher e atender as pessoas com transtornos mentais 
graves e persistentes, procurando fortalecer os laços 
sociais do usuário em seu território. 
II – Regular a porta de entrada da rede de assistência em 
saúde mental na sua área de atuação. 
III – Desenvolver um serviço que não seja substitutivo e 
sim complementar ao hospital psiquiátrico. 
IV – Promover a inserção social das pessoas com 
transtornos mentais por meio de ações intersetoriais. 
V – Desenvolver um trabalho que não seja considerado 
como cuidado intra, inter e transubjetivo, articulando 
recursos de natureza clínica. 
a. I, II e V 
b. I, III e IV 
c. I, II e IV 
d. II, IV e V 
 
QUESTÃO 24________________________________  ____ 
O Conselho Federal do Serviço Social (CFESS) atribui à 
função de assistência que o assistente exerce na área da 
saúde a: 
a. Prestar serviços concretos com vistas à solução de 
problemas imediatos, apresentados pela população 
usuária, dentro dos recursos e critérios institucionais e/ou  
 

 
por meio de encaminhamento a recursos da própria 
instituição ou da comunidade. 
b. Prestar assessoria técnica junto à população usuária 
dos serviços de saúde e organizações não governamentais 
(ONGs) quanto à questão democrática dos programas 
institucionais de saúde. 
c. Prestar serviços  de  apoio  pedagógico  à  população 
usuária, no que se refere ao processo saúde-enfermidade, 
quer em nível individual ou coletivo, em consonância com 
suas atribuições específicas. 
d. Prestar assessoria técnica junto à direção, às chefias e 
às equipe multiprofissionais de instituições de saúde na 
elaboração de planos, programas e projetos específicos 
da área. 
 
QUESTÃO 25___________________________________  _ 
Com base no Código de Ética do Assistente Social não 
constitui um dever do assistente social: 
a. Comparecer perante a autoridade competente, para 
declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional. 
b. Programar, administrar, executar e repassar os serviços 
sociais assegurados institucionalmente. 
c. Respeitar a autonomia dos movimentos populares e das 
organizações das classes trabalhadoras. 
d. Zelar pela família, esclarecendo seus direitos e as 
medidas que forneçam sua estabilidade e integridade. 

 
QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
 Na perspectiva interdisciplinar, a atuação do Assistente 
Social é uma forma de ampliar as possibilidades de 
intervenção com a contribuição das diversas ciências. 
Assinale a opção INCORRETA com relação à 
interdisciplinaridade: 
a. Favorece  o  alargamento  e  a  flexibilização  dos 
conhecimentos, disponibilizando os mesmos em novos 
horizontes do saber. 
b. Promove a troca de informação e de conhecimento 
entre disciplinas, sem, contudo, transferir métodos de 
uma disciplina para outra. 
c. É compreendida como método, técnica, didática, 
instrumento da ação e, principalmente, como postura 
profissional que permite transitar o espaço da diferença. 
d. Possibilita uma fecunda interlocução entre as áreas do 
conhecimento e constitui uma estratégia importante para 
elas não se estreitarem nem se cristalizarem no interior 
de seus respectivos domínios. 
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QUESTÃO 27___________________________________  _ 
Conforme a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei Nº 
8742/1993 -, a organização da assistência social tem 
como base diretrizes e princípios que incluem o(a): 
I – Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações de todos os níveis. 
II – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e o 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como a convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
III – Ampla divulgação dos benefícios, serviços, programas 
e projetos assistenciais, com exceção dos recursos 
oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua 
concessão, evitando-se manipulações políticas. 
IV – Centralização político-administrativa da assistência 
social no governo federal e nas instituições de fomento a 
nível federal. 
V – Primazia da responsabilidade das organizações 
representativas da sociedade na condução da política de 
assistência social. 
Assinale a alternativa que contempla os itens corretos: 
a. Apenas I, II, III e V 
b. Apenas I, II e IV 
c. Apenas III e V 
d. Apenas II, III, IV e V 
 
QUESTÃO 28___________________________________  _ 
O Código de Ética Profissional de 1993 prevê entre os 
direitos do Assistente Social, a: 
a. Autonomia  relativa  no  exercício  da   profissão, 
obrigando-se a prestar os serviços que lhe forem exigidos. 
b. Participação  na  elaboração   e   gerenciamento   das 
políticas sociais e na formulação e implementação de 
programas sociais. 
c. Inviolabilidade do local de trabalho, com exceção de 
casos especiais que exijam a quebra de sigilo profissional. 
d. Liberdade de democratizar informações consideradas 
sigilosas pela instituição empregadora. 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 29___________________________________  _ 

A Constituição de 1967 considerava a Saúde como 
direito do trabalhador, excluindo, portanto, considerável 
parcela da população desse alienável direito. A 
Constituição de 1988 mudou radicalmente o conceito de 
Saúde, considerada atualmente Dever do estado para 
todos os cidadãos.   
Essa mudança obedece a que princípio: 
a. Municipalização 
b. Descentralização 
c. Universalização 
d. Normatização 
 
QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                       
É correto afirmar sobre o Benefício de Prestação 
Continuada – BPC – previsto na Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS: 
a. O BPC deve ser revisto a cada 4 (quatro) anos para 
avaliação da continuidade das condições que lhe deram 
origem. 
b. Para efeito de concessão do BPC, a pessoa portadora 
de deficiência é aquela incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho. 
c. Considera-se incapaz de prover à manutenção da 
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 
renda mensal seja inferior a (1/2) meio salário mínimo. 
d. A situação de internado suspende o direito do idoso ou 
do portador de deficiência ao BPC. 
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