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1. Em relação à história das Políticas de Saúde no 
Brasil é CORRETO afirmar: 

 
 

A) A partir da metade dos anos 50 a Atenção Básica 
à Saúde focalizou as suas ações na promoção da 
saúde. 

 

B)  Foi a NOB SUS/73 – editada após a realização 
de uma Conferência Nacional de Saúde - que 
teve como lema “A municipalização é o caminho”. 

 

C) A NOB 01/76 consolidou a política de 
municipalização estabelecendo o pleno exercício 
do poder municipal da função de gestor da 
atenção à saúde. 

 

D) Nas Ações Integradas de Saúde (AIS) a 
municipalização foi conduzida pelas secretarias 
municipais de saúde. 

 

E) A descentralização/municipalização da saúde 
garantiu ao Município assumir e atuar com 
agilidade para provocar transformações na saúde 
enquanto política pública. 
REFERÊNCIA: MINAS GERAIS, Secretaria de 
Estado de Saúde. Pacto de gestão: da 
municipalização autárquica à regionalização 
cooperativa. Marcus Vinícius Caetano Pestana 
da Silva e Eugênio Vilaça Mendes. Belo 
Horizonte, 2004. 80 p. 
 

 
 

2. Tomando como referência o contexto histórico no 
Brasil, até 1988, a saúde era um benefício 
previdenciário, um serviço comprado na forma de 
assistência médica OU uma ação de misericórdia 
oferecida à parcela da população que não tinha 
acesso à previdência?  

 
 

A) Tratava-se de uma ação de misericórdia 
oferecida aos que possuíam recursos para pagar 
assistência privada. 

 

B) Tratava-se de um benefício previdenciário 
(restrito aos contribuintes). 
REFERÊNCIA: Hartog, Elizabeth. As relações 
de trabalho entre médicos e enfermeiras na 
Estratégia de Saúde da Família: uma análise 
de gênero/Elizabeth Hartog. – Curitiba: UFPR: 
Departamento de Ciências Sociais, 2008.178 f. 
Disponível em:< 
http://www.pgsocio.ufpr.br/docs/defesa/disser
tacoes/2008/Elizabeth-Hartog.pdf> Acesso 
em: 16 maio 2012. 

 

C) Consistia num produto oferecido por meio de 
uma política de Estado compensatória, destinada 
a trabalhadores contribuintes, informalmente 
inseridos no mercado de trabalho. 

 

D) Tratava-se de ações de caráter coletivo 
executadas pelo Ministério da Saúde e 
completamente dissociadas da atenção 
individual, de ações e programas de cunho 
educacional. 

 

E) Tratava-se, no início dos anos 70, de incentivo 
pelo Ministério da Saúde, de experiências de 
promoção da saúde, valorizando as intervenções 
da população. 

 

 

3. Em relação à construção do SUS e à Política de 
Saúde no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA: 

 
 

A) O antigo sistema de saúde apresentava ações e 
serviços adequados ao tipo de desenvolvimento 
social e econômico do país no período anterior à 
Constituição de 1988. 
 

B) A descentralização implicava dificuldades na 
tomada de decisões pela distância de Brasília 
dos locais onde ocorriam os problemas. 

 

C) A Constituição (1988) garante a transformação 
do sistema de saúde brasileiro, apontando para a 
inadequação do sistema de saúde anterior. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa. A construção do SUS: histórias 
da Reforma Sanitária e do Processo 
Participativo / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 300 p. 
 

D) Os recursos financeiros sempre foram suficientes 
em relação às necessidades de atendimento da 
população. 
 

E) Em período anterior a 1988, é possível afirmar 
que não ocorreu desperdício dos recursos 
alocados para a saúde, garantindo-se em 100% a 
cobertura assistencial da população. 
 
 

4. A respeito do Sistema Único de Saúde – SUS -, 
afirma-se: 

 
I. As atividades de promoção da saúde ainda 

não são integrantes do SUS. 
II. O SUS desenvolve ações e serviços de 

saúde através de uma rede regionalizada e 
hierarquizada. 

III. Suas ações e serviços são aprovados por 
Conselhos de Saúde. 



 
 Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Auxiliar e Técnico  

Pág. 3 

 
 

IV. O SUS segue a mesma doutrina e os 
mesmos princípios organizativos em todo o 
território nacional. 

V. O SUS faz parte de uma política de inclusão 
social brasileira.  

 
Está(ão) correta(s) APENAS: 

 
A) I, II, IV e V. 
REFERÊNCIA: BRASIL.Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas Área Técnica 
de Saúde do Trabalhador. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/De
staque51.pdf> Acesso em 19 maio 2012. 
B) I e V.  
C) I e II. 
D) II, III e IV. 
E) I, II, III, IV e V. 

 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o conceito de saúde proposto 
pela VIII Conferência Nacional de Saúde (1986): 

 
A) Saúde é vista como ausência de doença. 

 
 

B) Saúde diz respeito apenas ao resultado das 
condições econômicas nas quais está inserida a 
população. 

 

C) As causas que determinam o processo de 
saúde/doença têm origem no corpo. 
 

D) Refere-se às condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e acesso a serviços de 
saúde. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde. Sistema Único de 
Saúde / Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. – Brasília: CONASS, 2007. 
SCLIAR, Moacyr. História do Conceito de 
Saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, 17(1): 29-41, 2007 

 

E) Saúde é o estado do mais completo bem-estar 
físico e social. 
 
 

6. O Ministério da Saúde definiu, em 2005, a Agenda de 
Compromisso pela Saúde e aponta o Pacto em 
Defesa da Vida como garantidor do acesso e da 
qualidade dos serviços prestados no SUS, com a 
ênfase: 

 
 

A) Na promoção, informação e educação em saúde 
com ênfase na cura da doença. 
 

B) Na promoção de atividade física somente para 
usuários do SUS, com idade superior a 55 anos. 

 

C) Na prevenção de hábitos saudáveis de 
alimentação. 

 

D) No fortalecimento e na qualificação Estratégica 
da Saúde da Família. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Ações 
transversais da vigilância em saúde: 
promoção, integração e análise: gestão 2007-
2008 / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009. 
 

E) No controle/promoção do uso abusivo de bebida 
alcoólica. 

 
 

7. Sobre a promoção da saúde como uma das 
estratégias de produção de saúde, inserida na 
política do sistema de saúde brasileiro, é CORRETO 
afirmar: 

 
 

A) Contribui na construção de ações que 
possibilitam responder às necessidades 
econômicas da população. 
 

B) Ainda não é estreita sua relação com a vigilância 
em saúde. 

 

C) Articula mas não tem reforçada, a exigência de 
um movimento integrador na construção de 
consensos e sinergias no campo da saúde. 

 

D) Ainda não confere visibilidade aos fatores que 
colocam a saúde da população em risco. 

 

E) O paradigma promocional exige que o processo 
de produção do conhecimento no campo da 
Saúde faça-se por meio da gestão compartilhada. 
REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde.Política Nacional de 
Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde. – 3. ed. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2010. 
 

 
8. Em relação à Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 

2011, que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 
normas para a organização da Atenção Básica, 
afirma-se: 
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A) Para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS).  
REFERÊNCIA: BRASIL. Política Nacional da 
Atenção Básica - Portaria MS 2488 de 
21/10/2011. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/
2488-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf 
Acesso em maio 2012 

B) Para a Estratégia de Saúde da Família (ESF)  
C) Para o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS).  
D) Para as ações somente de prevenção à saúde. 
E) Para as Equipes de Saúde Bucal. 
 

 
9. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 

Portaria n. 2.488 - outubro/2011) é resultado de 
discussões e consensos que envolveram os diversos 
segmentos que formam o setor público de saúde no 
Brasil. Sobre isso, é CORRETO afirmar: 

 
A) Falta total de investimento no preparo de 

profissionais que atuam na Atenção Básica. 
 

B) Garante-se, por meio dela, ampliação do acesso 
e da qualificação da assistência prestada. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Portaria nº 2.488, de 
21 de outubro de 2011. Disponível em: < 
http://cnes.datasus.gov.br/info_legislacao.asp
> Acesso em 17 maio 2012 

 

C) Essa política sinaliza a exclusão da rede 
tradicional, respeitados os princípios da 
Estratégia Saúde da Família. 

 

D) Valoriza principalmente as ações 
individualizadas. 

 

E) Pressupõe o processo de trabalho centrado em 
procedimentos profissionais e não o processo 
centrado no usuário. 
 
 

10. A Saúde da Família é a estratégia prioritária para 
expansão e consolidação da Atenção Básica. Dado 
esse contexto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 

A) A qualificação da equipe da Saúde da Família 
deverá seguir as diretrizes da atenção municipal 
e dos sistemas privados de saúde. 
 

B) As ações e práticas da Saúde da Família devem 
considerar somente as especificidades loco- 
regionais. 
 

C) O trabalho da Saúde da Família pressupõe a 
construção da autonomia dos usuários do SUS. 

 

REFERÊNCIA: BRASIL. Portaria nº 2.488, de 
21 de outubro de 2011. Disponível em: < 
http://cnes.datasus.gov.br/info_legislacao.asp
> Acesso em 17 maio 2012 

 
D) A Saúde da Família visa à organização dos 

serviços de saúde com base unicamente na cura 
e no tratamento das doenças regionais. 

 

E) A Saúde da Família realiza ações de Atenção à 
Saúde conforme as orientações previstas nas 
prioridades da gestão federal. 
 
 

11. São algumas das atribuições comuns a todos os 
profissionais da Estratégia de Saúde da Família: 

 
I. Participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe. 
II. Atualizar semestralmente o cadastramento 

das famílias. 
III. Analisar a situação de saúde considerando 

as características sociais, econômicas, 
culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território. 

IV. Realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita somente no âmbito da unidade de 
saúde. 

V. Realizar busca ativa e notificar e situações de 
importância regional. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS: 

 
A) I e V.  
B) I e II.  
C) I, II e V.  
D) I e III.  

REFERÊNCIA: BRASIL. Portaria nº 2.488, de 
21 de outubro de 2011. Disponível em: < 
http://cnes.datasus.gov.br/info_legislacao.asp
> Acesso em 17 maio 2012 

E) I, II e III.  
 
 

12. Em relação à Estratégia Saúde da Família, é 
CORRETO afirmar: 

 
 

A) A carga horária de 30 (quarenta) horas semanais 
deve valer para todos os profissionais de saúde. 
 

B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
40% da população cadastrada. 

 

C) Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Portaria nº 2.488, de 
21 de outubro de 2011. Disponível em: < 
http://cnes.datasus.gov.br/info_legislacao.asp
> Acesso em 17 maio 2012 
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D) A equipe de saúde da família deve 
responsabilizar-se pela população adscrita e não 
adscrita. 

 

E) A equipe de saúde da família deve ser 
responsável pelo registro trimestral das 
atividades nos sistemas de informação na 
Atenção Básica. 

 
 

As questões de números 13, 14 e 15 referem-se à 
Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. 
 
13. Em relação à Portaria n. 2.488, é possível identificar 

que a consolidação da Estratégia Saúde da Família 
representa uma forma prioritária para reorganização 
da Atenção Básica no Brasil. Desta forma, a ESF em 
suas ações e serviços visa atender: 

 
I. As famílias e comunidades entendidas como 

“sujeitos coletivos”. 
II. As famílias e comunidades que têm 

características, formas de organização e 
necessidades iguais. 

III. As famílias que apresentam diferentes 
respostas a fatores que possam lhes afetar. 

IV. Os indivíduos que não apresentam 
características relacionadas à comunidade 
em que vivem. 

V. Diferentes povos e comunidades tradicionais, 
como a população negra, quilombolas e 
povos indígenas, entre outros. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS: 

 
A) I, III e V. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Política Nacional da 
Atenção Básica - Portaria MS 2488 de 21/10/2011. 
Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/248
8-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf Acesso em 
maio 2012 
B) II e III. 
C) I e IV. 
D) III e V. 
E) I, II e V. 
 
 

14. Em relação à Atenção Básica, é CORRETO afirmar: 
 
A) A Atenção Básica caracteriza-se por ações e 

serviços de saúde que atuam no âmbito 
individual. 
 

B) Utiliza tecnologias de cuidado complexas, 
observando critérios de risco, vulnerabilidade 
entre outros. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Política Nacional da 
Atenção Básica - Portaria MS 2488 de 
21/10/2011. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/
2488-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf 
Acesso em maio 2012 

C) Desenvolve ações em diferentes equipamentos 
sociais, contribuindo com o cuidado em saúde 
por meio da setorialidade. 

 

D) Desenvolve práticas de cuidado e gestão, pouco 
democráticas e participativas. 

 

E) Orienta-se pelos princípios da centralização, da 
acessibilidade e do vínculo/dependência. 
 
 

15. A Atenção Básica em seus fundamentos e diretrizes 
propõe: 

 
I. Garantir o planejamento e o desenvolvimento 

de ações setoriais e intersetoriais. 
II. Que a porta de entrada do SUS seja a rede 

hospitalar. 
III. Acolher os usuários, promover a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas 
necessidades de saúde. 

IV. Desenvolver relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes 
garantindo a fragmentação das ações de 
saúde. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS: 

 
A) II, III e IV.  
B) I, II e IV.     
C) I e IV.       
D) I, II, e III. 
E) I e III.   
REFERÊNCIA: BRASIL. Política Nacional da 
Atenção Básica - Portaria MS 2488 de 21/10/2011. 
Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/248
8-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf Acesso em 
maio 2012 

 
 

 
16. A educação permanente é uma forma de garantir o 

controle social no SUS, assim é fundamental criar 
espaços para o desenvolvimento de processos 
formais de transmissão e construção de 
conhecimentos por meio de: 

 
I. Encontros e cursos. 
II. Oficinas de trabalho, seminários e uso de 

metodologias de educação à distância. 
III. Processos participativos e fóruns de debates. 
IV. Conferências de Saúde. 
V. Aprendizagem que se processa no ritmo das 

diferenças sociais, culturais e religiosas da 
população. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Apenas as opções I e III. 
B) Apenas as opções I e IV. 
C) Apenas as opções III, IV e V. 
D) Apenas as opções IV e V. 
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E) Todas as opções. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes 
nacionais para o processo de educação 
permanente no controle social do SUS / 
Ministério da Saúde, Conselho Nacional de 
Saúde – Brasília : Editora do 
Ministério da Saúde, 2006. 40 p. – (Série A. 
Normas e Manuais Técnicos) 
 
 
 

17. O SUS é marco da construção democrática e 
participativa das políticas públicas no Brasil. Nesse 
sentido, 

 
A) Sua legislação ainda não definiu mecanismos 

para garantir a participação popular. 
 

B) A formulação dos planos de saúde deve emergir 
dos espaços da gestão descentralizada. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição / Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2012. 84 p. : il. – (Série B. Textos 
Básicos de Saúde) 
 
 

C) O controle social se efetiva através dos 
Conselhos e Conferências de Saúde nas duas 
esferas de governo. 

 

D) O desenvolvimento da atenção à saúde deve 
prever a dicotomia do processo da participação 
popular. 

 

E) O SUS reconhece e apoia o desinteresse da 
população na luta pelos seus direitos à saúde. 

 

18. A respeito da participação e controle social no Brasil, 
é CORRETO afirmar: 

 
A) A Lei Orgânica da Saúde n. 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, não considera o controle 
social. 
 

B) A criação dos conselhos de saúde não garantiu a 
transferência de recursos financeiros para o 
município. 
 

C) O termo controle social consta do artigo 190, 
refere-se à “participação da comunidade”, que, 
na História do Brasil, faz parte de um ideário de 
participação limitada. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Controle Social e 
SUS. Revista Brasileira- Saúde da família. Ano 
VIII. 2007. 71 p. 
 

 

D) A participação foi incentivada a partir da 
Constituição de 1990, fortalecendo a 
descentralização. 
 

E) O termo controle social foi instituído com a 
legislação orgânica da educação.  

 
 

19. Os Conselhos de Saúde, como instâncias colegiadas 
e deliberativas à estrutura do SUS, representam 
espaços participativos nos quais emerge uma nova 
cultura política, configurando-se como uma prática na 
qual se faz presente: 

 
I. O diálogo que não respeita as 

especificidades e condições locais. 
II. A contestação e a negociação a favor da 

democracia. 
III. A consolidação da cidadania. 
IV. A integração e a articulação das bases 

econômicas exclusivamente. 
V. A socialização das informações, dos 

conhecimentos para a efetividade do controle 
social. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS: 

 
A) II, III e V. 

REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. 
Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes 
nacionais para o processo de educação 
permanente no controle social do SUS / 
Ministério da Saúde, Conselho Nacional de 
Saúde – Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2006. 40 p. – (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos) 

B) II e V. 
C) I, II e III. 
D) III e IV. 
E) I e III. 
 
 

20. As redes de Atenção à Saúde são entendidas como 
garantia: 

 
A) Da falta de integração dos sistemas logísticos, 

porque não há potentes tecnologias de 
informação. 
 

B) Da atenção contínua a somente uma parcela da 
população – população que vive em risco social. 

 

C) De resultados sanitários e biopsicossociais 
relativos à população feminina somente. 

 

D) Da organização horizontal dos serviços, com o 
centro de comunicação na Atenção Primária à 
Saúde. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde. Sistema Único de 
Saúde / Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. – Brasília: CONASS, 2007. 



 
 Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Auxiliar e Técnico  

Pág. 7 

 
 

E) Da organização dos serviços de saúde e numa 
relação hierarquizada de poder no município. 

 

21. O Decreto n. 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei n. 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, Atenção Básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde: 

  
A) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e 

demandas de saúde. 
 

B) Coordenar o cuidado. 
 

C) Elaborar, acompanhar e gerir projetos 
terapêuticos singulares. 

 

D) Atuar somente na atenção especializada 
(hospitalar) e nos cuidados de urgência e 
emergência. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Política Nacional da 
Atenção Básica - Portaria MS 2488 de 
21/10/2011. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/
2488-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf 
Acesso em maio 2012 

 

E) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades 
de saúde da população sob sua 
responsabilidade.  

 
 
22. A Portaria MS 2488 de 21/10/2011, conforme 

normatização vigente do SUS, define a organização 
de Redes de Atenção à Saúde (RAS) como 
estratégias para um cuidado integral e direcionado às 
necessidades de saúde da população. Essas 
estratégias constituem-se em: 

 
A) Ações e serviços de saúde curativas 

emergenciais preferencialmente. 
 

B) Ações e serviços de saúde articulados com base 
no atendimento individualizado. 

 

C) Arranjos organizativos formados por ações e 
serviços de saúde com diferentes configurações 
tecnológicas. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Política Nacional da 
Atenção Básica - Portaria MS 2488 de 
21/10/2011. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/
2488-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf 
Acesso em: 20 maio 2012 
 

 

D) Atributos, entre os quais destaca-se: a atenção 
domiciliar estruturada como primeiro ponto de 
atenção. 

 

E) Programas de serviços de saúde com base nas 
prioridades da equipe multidisciplinar de saúde.  
 

23. O Decreto n. 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei n. 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, a Atenção Básica cumpre algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde que atuam para:  

 
 

A) A efetivação da integralidade da atenção. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Política Nacional da 
Atenção Básica - Portaria MS 2488 de 
21/10/2011. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/
2488-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf 
Acesso em: 20 maio 2012 
 

B) BRASIL. Decreto Federal 7508 de 28/06/2011 – 
Regulamentação da Lei Federal 8080. BVS 
Ministério da Saúde Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legi
slacao-sanitaria/dec-7508-2011-reg-8080-29-6-
2011.pdf> Acesso em 17 maio 2012 
 
 

C) O aumento dos custos dos serviços. 
 

D) A interação entre políticas públicas com vistas à 
setorialidade. 

 

E) Dificultar a oferta assistencial disponível com o 
aumento da demanda. 
 

F) Dificultar o acesso das pessoas ao procedimento 
assistencial. 

 
 

24. Com os avanços no controle das doenças infecciosas 
e a melhor compreensão do conceito de saúde e de 
seus determinantes sociais, passou-se a analisar 
outras dimensões do estado de saúde, medidas por 
dados apontados nos indicadores de saúde, que são 
tidos como: 

 
A) Reguladores do desempenho do sistema de 

saúde. 
 

B) Medidas-síntese, que contêm informação sobre 
determinados atributos e dimensões do estado 
de saúde. 
REFERÊNCIA: BRASÍLIA. Rede Interagencial 
de Informação para a Saúde. Indicadores 
básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 
aplicações / Ripsa. – 2. ed. – Brasília: 
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Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 
349 p 

 

C) Indicadores da situação sanitária de uma 
população. 

 

D) Obstáculos à vigilância das condições de saúde.  
 

E) Simples contagem direta de casos de 
determinada doença. 

 
 

25. Em relação aos os indicadores de saúde, espera-se 
que possam ser analisados e interpretados com 
facilidade e que sejam compreensíveis pelos 
usuários da informação, especialmente gerentes, 
gestores e os que atuam no controle social do 
sistema de saúde.  
Assim,  

 
I. A qualidade de um indicador depende das 

propriedades dos componentes utilizados em 
sua formulação. 

II. A qualidade de um indicador depende da 
precisão dos sistemas de informação 
empregados. 

III. O grau de excelência de um indicador deve 
ser definido por sua validade. 

IV. O grau de excelência de um indicador é 
definido por reproduzir os mesmos resultados 
quando aplicado em condições diferentes. 

 
 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Apenas as assertivas I e III. 
B) Apenas as assertivas I, II e III. 
C) Apenas as assertivas III e IV. 
D) Apenas as assertivas I e IV. 
E) Todas as assertivas. 

REFERÊNCIA: BRASIL. Texto adaptado da 
Organização Pan-Americana da Saúde. 
Capítulo 1 - Indicadores de Saúde e a Ripsa: 
elementos básicos para a análise da situação 
de saúde. Boletim Epidemiológico 2001; 22(4): 
1-5. Disponível em:< 
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2
ed/aspectos.pdf> Acesso em: 21 maio 2012. 
 
 

26. Os indicadores de saúde podem constituir o insumo 
para o estabelecimento de políticas públicas melhor 
ajustadas às necessidades da população e, nesse 
sentido, representam: 

 
I. O instrumento não utilizado para a gestão da 

situação de saúde. 
II. A evidência sobre a situação sanitária 

apenas no município. 

III. A base empírica para identificar grupos 
humanos com maiores necessidades de 
saúde. 

IV. O instrumento que estratifica o risco 
epidemiológico e identifica áreas críticas. 

V. O instrumentos que facilita o monitoramento 
de objetivos e metas em saúde. 

 
Marque: 

 
A) Se somente as afirmativas I e II estiverem 

corretas. 
B) Se somente a afirmativa III estiver correta. 
C) Se somente as afirmativas II e IV estiverem 

corretas. 
D) Se somente as afirmativas III e IV estiverem 

corretas. 
E) Se somente as afirmativas III, IV e V estiverem 

corretas. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Texto adaptado da 
Organização Pan-Americana da Saúde. 
Capítulo 1 - Indicadores de Saúde e a Ripsa: 
elementos básicos para a análise da situação 
de saúde. Boletim Epidemiológico 2001; 22(4): 
1-5. Disponível em:< 
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2
ed/aspectos.pdf> Acesso em: 21 maio 2012. 
 

 
 

27. O Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, que 
regulamentou a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 
1990, refere a organização do Sistema Único de 
Saúde – SUS através : 

 
I. Da Região de Saúde. 
II. Do Contrato Organizativo da Ação Pública da 

Saúde. 
III. Da Região de Federal de Saúde. 
IV. Do Mapa com o diagnóstico da doença. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS: 

 
A) I, II e III. 
B) I e II. 

REFERÊNCIA: BRASIL. Decreto Federal 7508 
de 28/06/2011 – Regulamentação da Lei 
Federal 8080. BVS Ministério da Saúde 
Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/
legislacao-sanitaria/dec-7508-2011-reg-8080-
29-6-2011.pdf> Acesso em 17 maio 2012 

C) II e III. 
D) II e IV. 
E) II, III e IV. 
 
 

28. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, 
em articulação com os Municípios. Desta forma, deve 
conter, no mínimo, ações e serviços de: 

 
A) Atenção primária; e urgência e emergência. 
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B) Atenção primária; atenção psicossocial; e 
atenção ambulatorial e hospitalar. 

 

C) Atenção primária; urgência e emergência; 
atenção psicossocial; atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar; e vigilância em saúde. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Decreto Federal 7508 
de 28/06/2011 – Regulamentação da Lei 
Federal 8080. BVS Ministério da Saúde 
Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/
legislacao-sanitaria/dec-7508-2011-reg-8080-
29-6-2011.pdf> Acesso em 17 maio 2012 

 
D) Atenção primária; e vigilância em saúde. 

 

E) Atenção primária; e atenção ambulatorial e 
hospitalar. 

 
 

29. Para a realização do planejamento da saúde, 
segundo o Decreto Federal 7508 de 28/06/2011, 
serão ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 
articulando as necessidades das políticas de saúde 
com a disponibilidade de recursos financeiros. 
Assim é CORRETO afirmar que: 

 
A) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 

diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde nos entes federativos e nas 
Regiões de Saúde.  
REFERÊNCIA: BRASIL. Decreto Federal 7508 
de 28/06/2011 – Regulamentação da Lei 
Federal 8080. BVS Ministério da Saúde 
Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/
legislacao-sanitaria/dec-7508-2011-reg-8080-
29-6-2011.pdf> Acesso em 17 maio 2012 
 

B) O planejamento da saúde será indutor de 
políticas destinadas somente à iniciativa privada. 
 

C) No planejamento não devem ser considerados os 
Mapas da Saúde estadual e nacional. 

 

D) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação 
das necessidades de saúde somente dos 
municípios. 

 

E) O planejamento da saúde em âmbito municipal 
deve ser realizado de maneira regionalizada, a 
partir das necessidades dos estados. 

 
 

30. Segundo o Decreto Federal 7508 de 28/06/2011 o 
acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica pressupõe: 

 
 

A) Ter o medicamento sido prescrito por profissional 
de saúde do SUS ou iniciativa privada. 
 

B) Ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pelo prefeito municipal. 

 

C) O não estabelecimento, pelo Ministério da Saúde, 
de regras diferenciadas de acesso a 
medicamentos de caráter especializado. 

 

D) Ter a prescrição ocorrido em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Decreto Federal 7508 
de 28/06/2011 – Regulamentação da Lei 
Federal 8080. BVS Ministério da Saúde 
Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/
legislacao-sanitaria/dec-7508-2011-reg-8080-
29-6-2011.pdf> Acesso em 17 maio 2012 
 

E) A padronização de atributos diferentes dos 
sistemas de informação. 

 

31. Para compreender a importância da integração entre 
as ações de Vigilância em Saúde e demais ações de 
saúde inseridas no trabalho da ESF, faz-se 
importante conhecer os campos da: 

 
I. Vigilância e controle das doenças 

transmissíveis. 
II. Vigilância das doenças e agravos não 

transmissíveis. 
III. Vigilância da situação de saúde. 
IV. Vigilância ambiental em saúde. 
V. Vigilância da saúde do trabalhador e 

vigilância sanitária. 
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas as afirmativas II e IV. 
B) Apenas as afirmativas IV e V. 
C) Apenas as afirmativas I e III. 
D) Apenas as afirmativas III e IV. 
E) Todas as afirmativas. 

REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica.Vigilância em Saúde: 
Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, 
Malária, Tracoma e Tuberculose / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, 
Departamento de Atenção Básica . - 2. ed. rev. 
- Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 195 p. : 
il. - (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 21) 
 

 
 

32. É fundamental que os processos de trabalho da ESF 
sejam organizados de modo a se enfrentar os 
problemas de saúde-doença das comunidades, com 
ações de promoção e vigilância em saúde. 
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Sobre esse tema, marque a alternativa CORRETA:  
 

A) As ações de Vigilância em Saúde devem 
constituir-se em espaço de articulação de 
conhecimentos da epidemiologia e das ciências 
exatas. 
 

B) A Vigilância em Saúde tem como objetivo a 
análise permanente da situação de saúde da 
população. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Portaria nº 2.488, de 
21 de outubro de 2011. Disponível em: < 
http://cnes.datasus.gov.br/info_legislacao.asp
> Acesso em 17 maio 2012 

 

C) A Vigilância em Saúde não está inserida na 
prática da ESF. 

 

D) A ESF, por meio da Vigilância em Saúde, tem 
dificuldade para organizar a atenção à demanda 
espontânea. 

 

E) A Vigilância em Saúde ainda não contribui para a 
mudança e qualidade de vida da comunidade. 

 
 

33. A territorialização como base do trabalho da Equipe 
de Saúde da Família – ESF -, determina a prática da 
Vigilância em Saúde. 
Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O território em saúde é um espaço geográfico 

onde as pessoas trabalham. 
 

B) O território impede o enfrentamento dos 
problemas de saúde dada a diversidade cultural. 

 

C) A territorialização implica no reconhecimento e 
mapeamento do território. 
REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Vigilância em Saúde: 
Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, 
Malária, Tracoma e Tuberculose / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. - 2. ed. rev. 
- Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 195 p. : 
il. - (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 21) 
 

D) A territorialização não contribui para o 
planejamento porque este depende somente da 
Vigilância em Saúde. 

 

E) Vigilância em Saúde implica um processo de 
coleta e sistematização de dados que devem ser 
interpretados semestralmente pela ESF. 
 
 

34. O Decreto n. 7508, de 28/06/2011 (Federal), 
regulamenta a Lei n. 8.080 e responsabiliza os entes 

federativos a assegurar ao usuário o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde do SUS. 
 
Constituem ações e/ou serviços de saúde do SUS: 

 
I. Garantir a equidade no acesso aos serviços 

de saúde. 
II. Orientar os fluxos das ações de saúde. 
III. Monitorar o acesso aos serviços de saúde.  
IV. Ofertar para o município unicamente os 

serviços de saúde. 
V. Conjugar as ações e serviços de saúde 

mediante a participação complementar da 
iniciativa pública. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS: 

 
A) I, II e III. 

REFERÊNCIA: BRASIL. Decreto Nº 7508 de 
28/06/2011 (Federal) Regulamenta a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde – SUS. SUS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/D7508.htm> Acesso em 18 
maio 2012.  

B) I e IV. 
C) II, IV e V. 
D) III e V. 
E) II, III e V. 

 
 
 

35. O Decreto n. 7508, de 28/06/2011 aponta como 
deverá ser o processo de planejamento das ações 
em Saúde no país: 
Das assertivas abaixo, assinale a CORRETA. 

 
A) O planejamento da saúde não pode ser realizado 

em âmbito estadual. 
B) No planejamento não devem ser considerados os 

serviços prestados pela iniciativa privada. 
C) O Mapa da Saúde não considera as 

necessidades de saúde da população rural. 
D) O planejamento participativo envolve todos os 

setores do governo municipal e representantes 
da sociedade civil. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Decreto Nº 7508 de 
28/06/2011 (Federal) Regulamenta a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde – SUS. SUS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/D7508.htm> Acesso em 18 
maio 2012.  
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E) O planejamento da saúde não é obrigatório. 

 
 

36. Ações de planejamento em saúde são fundamentais 
no cotidiano da Estratégia Saúde da Família. 
Das assertivas abaixo, assinale a CORRETA. 

 
A) O planejamento tem sido designado como um 

processo social, mas não é uma ferramenta entre 
as diretrizes políticas do SUS. 
 

B) O planejamento pode dificultar o alcance dos 
objetivos das políticas governamentais do SUS. 

 

C) Quase nunca em experiências municipais bem-
sucedidas, o planejamento sobre os serviços de 
saúde implementa a política pública do SUS. 

 

D) Planejar em um território específico exige 
conhecimento da organização e da atuação dos 
órgãos governamentais e não governamentais 
para se ter clareza do que é necessário e 
possível ser feito. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Decreto Nº 7508 de 
28/06/2011 (Federal) Regulamenta a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde – SUS. SUS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/D7508.htm> Acesso em 18 
maio 2012.  
VILASBOAS, Ana Luiza Queiroz; PAIM, 
Jairnilson Silva. Práticas de planejamento e 
implementação de políticas no âmbito 
municipal. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 24, n. 6, Jun 2008. 
 

 

E) Na sociedade atual, não há canais de 
participação da população no planejamento das 
ações em saúde. 

 
 

37. Sobre a Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde – RENASES -, é possível afirmar: 

 
A) O Ministério da Saúde disporá sobre a RENASES 

em âmbito local. 
 

B) A cada cinco anos, o Ministério da Saúde 
publicará as atualizações da RENASES. 

 

C) Exclusivamente os Estados poderão pactuar, nas 
Comissões Intergestores, as suas 
responsabilidades em relação ao rol de ações e 
serviços constantes da RENASES.  

D) Somente os municípios poderão adotar relações 
complementares de serviços de saúde, em 
consonância com a RENASES. 

 

E) A RENASES compreende todas as ações e 
serviços que o SUS oferece aos usuários na 
assistência à saúde. 
REFERÊNCIA:  BRASIL. Decreto Nº 7508 de 
28/06/2011 (Federal) Regulamenta a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde – SUS. SUS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/D7508.htm> Acesso em 18 
maio 2012.  

 
 

38. A Portaria MS 2488 de 21/10/2011, refere o 
atendimento de saúde realizado por equipes de 
Atenção Básica para populações específicas. 
Dado esse contexto, é CORRETO afirmar: 

 
A) Em situações específicas, conta-se com a 

atuação das equipes da Atenção Básica com 
responsabilidade para prestar atenção integral à 
saúde das pessoas em situação de rua. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Política Nacional da 
Atenção Básica - Portaria MS 2488 de 
21/10/2011. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/
2488-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf 
Acesso em: 17 maio 2012 
 

B) A Atenção Básica será realizada por equipes do 
consultório na rua. 
 

C) As equipes deverão realizar suas atividades, de 
forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, 
jamais nas instalações de Unidades Básicas de 
Saúde. 

 

D) As equipes deverão atuar em parceria somente 
com os Centros de Atenção Psicossocial. 

 

E) As equipes só deverão realizar parcerias com os 
serviços e instituições privadas. 

 
 

39. A Portaria n. 160, de 1º de março de 2012, 
estabelece normas para o cadastramento, no 
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - SCNES, das equipes que farão parte do 
Movimento Nacional População em Situação de Rua. 
Em relação a esse contexto, é CORRETO afirmar: 

 
A) Na eCR é obrigatória a vinculação do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS). 
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B) As equipes de consultórios de rua e (Cr) deverão 

prestar atendimento à população usuária de 
álcool, crack e outras drogas. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Portaria nº 160, de 1º 
de março de 2012. Estabelece normas para o 
cadastramento no SCNES, das equipes que 
farão parte do Movimento Nacional População 
em Situação de Rua. Acesso em: 17 Maio 2012 
 

C) O atendimento das equipes só poderá ocorrer em 
período diurno em qualquer dia da semana. 

 

D) As eCR deverão cumprir a carga horária semanal 
de 20 horas. 

 

E) As eCR poderão ser contabilizadas no número de 
equipes matricidas pelos NASF 1 
exclusivamente. 

 

40. O Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família – NASF -, com a Portaria GM nº 
154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 04 de 
março de 2008. 
Dado esse contexto, é CORRETO afirmar que: 

 
A) O NASF diminui as ações das ESF mediante o 

apoio matricial de especialistas. 
 

B) O NASF constitui-se porta de entrada do sistema 
para os usuários. 
 

C)  O NASF visa à interdisciplinaridade, à 
intersetorialidade, à educação popular, ao 
território, à integralidade, ao controle social, à 
educação permanente em saúde, à promoção da 
saúde e à humanização.  
REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Saúde na escola / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 160 p. : il. 
– (Série B. Textos Básicos de Saúde) 
(Cadernos de Atenção Básica ; n. 27) 
 

D) A definição dos profissionais que compõem a 
equipe dos NASF é de responsabilidade dos 
gestores federais. 
 

E) O NASF não tem como responsabilidade atuar na 
atenção à saúde da mulher e na assistência 
farmacêutica. 
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