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1. Tome-se como referência o contexto histórico da 
Saúde Pública no Brasil até 1988. A saúde na época 
era tida como 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 ou a 
recursos para pagar assistência privada.  
É o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) O benefício previdenciário era oferecido a toda a 

população sem restrição.  
B) Os recursos financeiros que financiavam a 

medicina previdenciária tinham como foco 
atender à demanda dos grupos protegidos pelo 
sistema (trabalhadores urbanos, rurais, 
empregados domésticos, trabalhadores 
autônomos entre outros).  

C) Benefício previdenciário (contribuintes e não 
contribuintes) era um produto de serviço 
oferecido e regulado pelo mercado ou pela 
Previdência Social. 

D) O benefício previdenciário fazia parte de uma 
política de Estado compensatória voltado 
somente aos trabalhadores rurais. 

E) O Brasil conviveu com dois tipos de atenção à 
saúde, a saúde pública e a medicina 
previdenciária, sendo esta última restrita àqueles 
pertencentes às categorias de trabalho 
reconhecidas por lei e para as quais se criou um 
seguro social.  
REFERÊCIA: 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
/Destaque51.pdf> Acesso em 15 maio 2012. 
 

 
2. O Movimento da Reforma Sanitária buscou a melhor 

adequação da garantia de saúde da população. A 
mobilização em torno dos problemas sociais no início 
da década de 80 favoreceu o debate sobre as 
reformas no setor de saúde e liderou os impulsos de 
mudanças nas políticas de saúde envolvendo ainda 
funcionários públicos, professores universitários, 
sindicalistas e associações profissionais.  
Desta forma, é CORRETO afirmar que: 

 
A) A VIII Conferência Nacional de Saúde não 

permitiu a participação de muitos membros das 
redes movimentalistas por causa de suas 
ligações/influências com o partido comunista. 

B) A participação da comunidade na gestão e 
controle do sistema de saúde, através de 
conselhos nos níveis nacional, estadual e 
municipal, passa a ser uma das metas propostas 
a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde 
em 1986. 
REFERÊNCIA: AROUCA, Antônio Sérgio da 
Silva. Reforma sanitária. Sanitarista Biblioteca 
Virtual Sérgio Arouca. Fiocruz.1998. 
Disponível em: 
<http://bvsarouca.cict.fiocruz.br/sanitarista05.
html> Acesso em: 14 maio 2012. 

 
DOIMO, Ana Maria. A vez e a voz do popular. Rio 
de Janeiro: ANPOCS/Relume Dumará, 1995. 355 
p. 

 
C) A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta 

contra a ditadura, com o tema Saúde e 
Democracia, mas não pôde ser discutida nas 
universidades e no movimento sindical em 
decorrência das questões ideológicas que 
apontava. 

D) O termo “Reforma Sanitária” foi usado pela 
primeira vez no país em função da reforma 
sanitária cubana.  

E) No Brasil, duas teses são consideradas um 
marco divisor de águas que dá início à teoria 
social da medicina: O dilema preventivista, de 
Sergio Arouca, e Medicina e sociedade, de 
Cláudia Donnangelo, ambas de 1988. 
 
 

3. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE o conceito de saúde apresentado 
no documento final a VIII Conferência Nacional de 
Saúde: 

 
A) A saúde é vista como ausência de doença, não 

apenas como o resultado da qualidade de vida, 
mas resultado apenas das condições econômicas 
nas quais está inserida a população.  

B) A saúde é um direito de todos e as causas que 
determinam o processo de saúde/doença têm 
origem no corpo. 

C) A saúde é resultante das 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. 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.  

D) Saúde é o estado do mais completo bem-estar 
físico, mental e social e não apenas a ausência 
de enfermidade. 

E) A concepção de saúde está relacionada a forças 
vitais que existem no corpo: quando funcionam 
de forma harmoniosa, há saúde; caso contrário, a 
doença prevalece.  
 
 

4. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) é 
uma estratégia de promoção da saúde que opera na 
construção de mecanismos de corresponsabilização 
e cogestão. Considere as afirmativas abaixo a 
respeito da promoção da saúde: 
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I. A redução das consequências da violência do 
trânsito é uma das ações da promoção da saúde. 

II. As ações de prevenção, controle e tratamento de 
doenças como a tuberculose, hanseníase e 
dengue ainda não são consideradas ações de 
vigilância em saúde e promoção da saúde. 

III. O controle social, o envolvimento da população 
na identificação de problemas e fortalezas das 
comunidades são pressupostos são necessários 
para a promoção da saúde. 

IV. A Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), aprovada em 30 de março de 2006, dá 
diretrizes e aponta estratégias de organização 
das ações de promoção da saúde nos três níveis 
de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

Está(ão) correta(s) APENAS:  
 

A) I, III e IV. 
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. 

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

5. O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu 
a Agenda de Compromisso pela Saúde, que agrega 
três eixos: o Pacto em Defesa do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto 
de Gestão. Entre as macroprioridades do Pacto em 
Defesa da Vida, possui especial relevância o 
aprimoramento do acesso e da qualidade dos 
serviços prestados no SUS, com ênfase: 

 
I. No fortalecimento e na qualificação 

estratégica da Saúde da Família. 
II. Na promoção, informação e educação em 

saúde com ênfase na promoção de atividade 
física. 

III. Na prevenção de hábitos saudáveis de 
alimentação e vida. 

IV. No controle do tabagismo e no controle do 
uso abusivo de bebida alcoólica. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

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

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)  II e IV. 
 
 

6. A promoção da saúde é uma das estratégias de 
produção de saúde, ou seja, é vista como um modo 
de pensar e de operar articulado às demais políticas 
e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde 
brasileiro. Sobre a promoção da saúde, avalie as 
assertivas abaixo: 

 
I. Ainda não confere visibilidade aos fatores 

que colocam a saúde da população em risco 
e à igualdade entre necessidades, territórios 
e culturas presentes no Brasil. 

II. Contribui na construção de ações que 
possibilitam responder às necessidades 
sociais em saúde. 

III. Possibilidade de enfocar os aspectos que 
determinam o processo saúde-adoecimento 
no País. 

IV. Estreita sua relação com a vigilância em 
saúde, numa articulação que reforça a 
exigência de um movimento integrador na 
construção de consensos e sinergias. 

V. O paradigma promocional vem colocar a 
necessidade de que o processo de produção 
do conhecimento e das práticas no campo da 
Saúde e, mais ainda, no campo das políticas 
públicas faça-se por meio da construção e da 
gestão compartilhadas. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

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

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. 

E) I, II, IV e V. 
 

7. 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: 

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

Saúde (PACS).  
C) Para as ações somente de prevenção à saúde. 
D) Para as Equipes de Saúde Bucal. 
E) 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/
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2488-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf 
Acesso em maio 2012 
 

  
8. Os recursos orçamentários de que trata a Portaria 

2488 de 21/10/2011 devem correr por conta do 
orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar 
os seguintes Programas de Trabalho:  

 
I. Piso de Atenção Básica Variável-Saúde da 

Família.  
II. Piso de Atenção Básica Fixo. 
III. Estruturação da Rede de Serviços de 

Atenção Básica de Saúde.  
IV. Atenção à Saúde Bucal e à construção de 

Unidades Básicas de Saúde-UBS. 
 

Está(ão) CORRETA(S):  
 

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

 
 

9. Em relação à Atenção Básica, é possível afirmar que: 
 
A) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e 
a manutenção da saúde. 

B) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e 
variadas que devem auxiliar no manejo das 
demandas e necessidades de saúde de maior 
frequência e relevância em seu território, 
observando critérios de risco, vulnerabilidade, 
resiliência e o imperativo ético de que toda 
demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 
devem ser acolhidos. 
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) Tem o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e 
dependência das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades.  

D) É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas; considera o sujeito em sua 
pluralidade e inserção econômica. 

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

 
 

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

 
I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de 

forma a permitir o planejamento, a 
programação descentralizada e o 
desenvolvimento de ações setoriais e 
intersetoriais; 

II. Possibilitar o acesso universal e centralizado 
a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de 
entrada aberta e preferencial da rede 
hospitalar; 

III. Acolher os usuários e promover a vinculação 
e corresponsabilização pela atenção às suas 
necessidades de saúde estimulando a 
participação dos mesmos; 

IV. Adscrever os usuários e desenvolver 
relações de vínculo e responsabilização entre 
as equipes e a população adscrita garantindo 
a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  
 
A) II, III e IV.  
B) I, II e IV.     
C) I, III e IV.  

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 

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

 
 

11. O Departamento de Atenção Básica do Ministério da 
Saúde tem estabelecido as bases para a implantação 
e funcionamento da Estratégia Saúde da Família- 
ESF desde 1994. A organização da estratégia no 
município orienta-se segundo diretrizes operacionais 
pré-definidas que irão nortear a forma de 
funcionamento das unidades e a prática das equipes. 
Sobre o tema em questão, é CORRETO afirmar: 

 
A) A ESF tem caráter substitutivo: não propõe a 

criação de novas estruturas. Implantá-la, nesse 
sentido, significa substituir as práticas tradicionais 
de assistência, com foco nas doenças. 

B) A ESF garante integralidade e setorialidade: no 
âmbito da atenção hospitalar, configurando-se 
como o único contato da população com o 
sistema de saúde do município. 

C) A ESF pressupõe territorialização: o trabalho 
organiza-se localmente com base nas 
informações epidemiológicas e sociais da 
população, disponíveis em nível estadual. 
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D) As equipes de saúde deverão realizar o 
cadastramento das famílias através de visitas aos 
domicílios, segundo a definição da área territorial 
pré-estabelecida para a adscrição. 
REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Autoavaliação para a Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: AMAQ / 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012.  
134 p.: il. – (Série B. Textos básicos de saúde)  
 

E) A ESF prevê um trabalho a ser realizado por 
equipe interdisciplinar, que visa administrar, por 
meio do controle social, o direito da população de 
participar da definição, execução e fiscalização 
das políticas públicas de saúde. 
 
 

12. A participação da comunidade - usuários, 
movimentos sociais, conselhos e outras instâncias do 
controle social - nas políticas públicas de saúde é de 
fundamental importância para o desenvolvimento e a 
qualificação da Estratégia Saúde da Família - ESF. O 
fortalecimento das instâncias de controle e 
participação social passa, entre outros, pelo 
aperfeiçoamento dos processos e meios de 
representação, pela qualificação da mediação das 
demandas populares.  
Dessa forma, está CORRETO afirmar:  

 
A) A equipe de Atenção Básica deve reunir-se 

semestralmente com a comunidade para 
desenvolver ações conjuntas. 

B) Na ESF não há como disponibilizar canais de 
comunicação com os usuários, com vistas à 
expressão e atendimento de suas reclamações, 
sugestões e solicitações. 

C) O fortalecimento da participação popular amplia a 
compreensão dos profissionais de saúde sobre a 
realidade de vida da população, fortalece 
vínculos e práticas dialógicas. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Autoavaliação para a Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: AMAQ / 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012.  
34 p.: il. – (Série B. Textos básicos de saúde)  

D) A ESF não deve instituir mecanismos de 
acolhimento de queixas, reclamações, 
necessidades e sugestões dos usuários. 

E) A ESF procura debater criticamente as 
demandas recebidas, mas não há como levá-las 
em consideração na reorganização do processo 
de trabalho.  

 
 
13. A Lei n. 8.142/90 (BRASIL, 1990) instituiu duas 

“instâncias colegiadas” para a participação da 
comunidade na gestão do SUS em cada esfera de 
governo - a Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde.  

 

I. A Constituição Federal consagrou a 
Participação da Comunidade, ao lado da 
Descentralização e da Integralidade, como 
diretriz da rede regionalizada e hierarquizada 
que constitui o SUS (Art. 198). 

II. A Lei n. 8.080/90, no seu art. 7º refere a 
Participação da Comunidade entre os 
princípios do SUS obrigados em lei; e a Lei n. 
8.142/90 cria as Conferências de Saúde. 

III.  As Conferências de Saúde realizadas a cada 
quatro anos, de caráter propositivo, de 
diretrizes para a formulação de políticas de 
saúde. 

IV. Os Conselhos de Saúde, de caráter 
deliberativo, com as atribuições de atuar na 
formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde. 

 
 

Está(ão) CORRETA(S):  
 

 
A) Todas as opções. 

REFERÊNCIA: BRASIL. Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde. Sistema Único de 
Saúde / Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. – Brasília: CONASS, 2007. 

B) Apenas as opções II, III e IV.       
C) Apenas as opções I, II e III.   
D) Apenas as opções I, III e IV.       
E)  Apenas as opções I e IV.  
 
 

14. A respeito da participação e controle social no Brasil 
é INCORRETO afirmar: 

 
A) A lei orgânica da saúde acabou por ser um 

processo de instituição do controle social, uma 
vez que a criação dos conselhos de saúde 
passou a ser uma condição legal para a 
municipalização dos serviços e a transferência de 
recursos por meio dos fundos públicos. 

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

C) Historicamente essa participação passou a 
assumir, a partir da Constituição de 1988, o 
objetivo de fortalecer a descentralização dos 
recursos destinados a garantir a efetivação de 
direitos na área social. 

D) O termo controle social foi instituído com a 
legislação orgânica da saúde, um desdobramento 
político-institucional importante da seção II da 
Constituição de 1988, dedicada à Saúde. 

E) Controle social é a denominação da participação 
da sociedade civil na formulação, gestão e 
avaliação da política pública. 

 
 
15.  Em relação ao conceito de participação e controle 

social é possível afirmar que ambos estão 
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intimamente relacionados: por meio da participação 
na gestão pública, os cidadãos quando podem 
intervir na tomada da decisão administrativa, 
orientando a administração para que adote medidas 
que realmente atendam ao interesse público e, ao 
mesmo tempo, podem exercer controle sobre a ação 
do Estado.  
Dado esse contexto, marque a alternativa 
CORRETA:  

  
A) O Brasil não oferece, em sua Constituição, 

garantia, a qualquer pessoa, ao acesso à 
informação detida pelo Estado.  

B) A Constituição não deve obrigar aos agentes 
públicos a obedecerem ao princípio da 
publicidade. 

C) Quanto menos informado o cidadão, melhor 
condição tem de participar e discutir sobre os 
processos decisórios.  

D) O controle social realimenta o sistema, 
garantindo maior eficiência, mas não evita a 
corrupção e os escândalos. 

E) O controle social permite transparência aos atos 
da administração pública é a forma de a 
população conhecer como seus representantes 
estão aplicando os recursos públicos. 
REFERÊNCIA: PARANA. Portal do controle 
social. Disponível em: < 
http://www.controlesocial.pr.gov.br/ >. Acesso 
em 17 maio 2012 
 
 

16. Sobre as redes de Atenção à Saúde, são entendidas 
como organização horizontal dos serviços com o 
centro de comunicação na Atenção Primária à 
Saúde, afirma-se: 

 
I. As redes de Atenção à saúde ainda não 

podem ser integradas por sistemas logísticos, 
porque não há potentes tecnologias de 
informação. 

II. Devem prestar atenção contínua a somente 
uma pequena parcela da população – no 
tempo certo, no lugar certo, com o custo 
certo e com a qualidade certa. 

III. É responsável pelos resultados sanitários e 
econômicos relativos à população atendida. 

IV. Trata-se de uma estrutura regida segundo 
alguns princípios fundamentais de 
organização dos serviços de saúde e 
pautada na relação dialética dentre eles.  

V. Responde, com eficácia e com eficiência, às 
condições agudas e crônicas da população.  

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

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

REFERÊNCIA: BRASIL. Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde.Sistema Único de Saúde 
/ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
– Brasília: CONASS, 2007. 

17. Das opções abaixo, marque a que NÂO faz parte dos 
principais sistemas logísticos, nas redes de Atenção 
à Saúde: 

 
A) O cartão de identificação dos usuários (cartão 

SUS ou similar). 
B) O sistema de assistência farmacêutica. 

REFERÊNCIA: BRASIL. Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde.Sistema Único de Saúde 
/ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
– Brasília: CONASS, 2007. 
 

C) A central de regulação, composta pelo módulo de 
consultas e exames especializados; pelo módulo 
de procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade; pelo módulo de internações de 
urgência e emergência; e pelo módulo de 
internações eletivas. 

D) O prontuário eletrônico.  
E) O sistema de transporte sanitário, composto pelo 

módulo de transporte de urgências e 
emergências, pelo módulo de transporte eletivo, 
pelo módulo de transporte de amostras de 
exames e pelo módulo de transporte de resíduos 
de saúde. 
 
 

18. Ao definir as redes assistenciais, há que se 
considerar as peculiaridades regionais existentes no 
Brasil. Assim, no nível microrregional, visualiza-se 
como alternativa:  

 
A) A criação de Consórcio Privado Municipal ou 

Estadual. 
B) O recurso financeiro dos municípios da região 

não pode ser transferido à Secretaria Estadual de 
Saúde conforme a programação pactuada e 
integrada. 

C) O recurso financeiro dos municípios da região é 
transferido ao município-polo conforme 
pactuação. 
REFERÊNCIA: BRASIL. Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde.Sistema Único de Saúde 
/ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
– Brasília: CONASS, 2007. 

D) O recurso financeiro não é transferido 
diretamente a cada município. 

E) A gestão regional dos recursos ainda não deve 
exigir que se busquem alternativas capazes de 
adequar-se à gestão solidária desses recursos. 

 
 

19. A busca de medidas do estado de saúde da 
população é uma atividade central em saúde pública, 
iniciada com o registro sistemático de dados de 
mortalidade e de sobrevivência. 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 pelos 
dados.  
 
É INCORRETO afirmar: 
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A) De controle social. 
REFERÊNCIA: BRASÍLIA. Rede Interagencial 
de Informação para a Saúde. Indicadores 
básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 
aplicações / Ripsa. – 2. ed. – Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 
349 p 

B) De morbidade. 
C) De incapacidade.  
D) De acesso a serviços. 
E) De qualidade da atenção. 

 
 

20. Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para 
facilitar a quantificação e a avaliação das 
informações produzidas com tal finalidade. São 
medidas-síntese que contêm informação relevante 
sobre determinados atributos e dimensões do estado 
de saúde, bem como do desempenho do sistema de 
saúde de um país.  
Sobre os indicadores de saúde, afirmar-se: 

 
I. Não devem estar relacionados à urgência do 

monitoramento de objetivos e metas em 
saúde de uma dada população. 

II. Quando vistos em conjunto, os indicadores 
de saúde representam a situação sanitária de 
uma população. 

III. Apontam para a necessidade da vigilância 
das condições de saúde. 

IV. Podem representar a simples contagem 
direta de casos de determinada doença, até 
o cálculo de proporções, razões, taxas ou 
índices mais sofisticados, como a esperança 
de vida ao nascer. 

V. Estão relacionados ao insumo para o 
estabelecimento de políticas e prioridades 
melhor ajustadas as necessidades da 
população. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

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

REFERÊNCIA: BRASÍLIA. Rede Interagencial 
de Informação para a Saúde. Indicadores 
básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 
aplicações / Ripsa. – 2. ed. – Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 
349 p 

E) I, IV e V 
 

21. A Rede Interagencial de Informações para a Saúde 
(Ripsa), instituída pelo Ministério da Saúde e  
Organização Pan-Americana da Saúde, em 1996, 
articula órgãos de governo, instituições de ensino e 
pesquisa, associações científicas e de classes. Seu 
objetivo é aperfeiçoar a produção, análise e 
disseminação de informações atinentes às questões 
de saúde no país. 
Em relação ao narrado, analise as afirmativas a 
seguir: 

 
I. No Brasil, a produção e a utilização de 

informações sobre saúde se processam em 
um contexto complexo de relações 
institucionais, compreendendo variados 
mecanismos de gestão e financiamento. 

II. Devem estar envolvidos setores de governo 
que produzem informações relativas somente 
à saúde, instituições de ensino e pesquisa, 
associações técnico-científicas agências 
somente governamentais, organismos 
nacionais e instâncias de controle social. 

III. Fazem parte da Rede estudos e análises do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), referentes a políticas públicas.  

IV. É possível acessar grandes bases de 
informação científica e técnica sobre saúde 
na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
apoiada pelo Centro Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
(Bireme). 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

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

REFERÊNCIA: BRASÍLIA. Rede Interagencial 
de Informação para a Saúde. Indicadores 
básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 
aplicações / Ripsa. – 2. ed. – Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 
349 p 

E) I, II e III. 

 
22. Compõem a Rede Interagencial de Informações para 

a Saúde cerca de 30 entidades representativas dos 
segmentos técnicos e científicos envolvidos na 
produção e análise de dados, assim o processo de 
trabalho conjunto se realiza por intermédio de 
instâncias previstas nos instrumentos legais de 
criação da Ripsa. Duas delas são responsáveis pela 
condução das ações, a saber: 

 
A) Comitês de Gestão de Indicadores (CGI) e 

Comitês Temáticos Interdisciplinares (CTI). 
B) Matriz de Indicadores e Planejamento 

Operacional de Produtos (POP). 
 

C) Oficina de Trabalho Interagencial (OTI) e 
Secretaria Técnica. 
REFERÊNCIA: BRASÍLIA. Rede Interagencial 
de Informação para a Saúde. Indicadores 
básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 
aplicações / Ripsa. – 2. ed. – Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 
349 p 

D) Base comum de dados e indicadores e Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS-Ripsa). 

E) Portal da Ripsa e Secretaria Técnica. 
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23. Considere as afirmativas abaixo a respeito do 

Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, que 
regulamentou a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 
1990, em relação às disposições preliminares sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde – SUS.  

 
I. Região de Saúde - espaço geográfico 

contínuo constituído por agrupamentos de 
municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e 
de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados. 

II. Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde - acordo de colaboração firmado entre 
entes federativos com a finalidade de 
organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada. 

III. Região de Saúde - serviços de atendimento 
inicial à saúde do usuário no SUS. 

IV. Mapa da Saúde - documento que estabelece 
critérios para o diagnóstico da doença ou do 
agravo à saúde e o tratamento preconizado, 
com os medicamentos e demais produtos 
apropriados, a serem seguidos pelos 
gestores do SUS. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

 
A) 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 

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

 
 
24. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, 

em articulação com os Municípios, respeitadas as 
diretrizes gerais pactuadas na Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT. Desta forma, segundo 
o art. 5º, para ser instituída, a Região de Saúde deve 
conter, no mínimo, ações e serviços de: 

 
A) Atenção primária; urgência e emergência; 

atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
B) 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 
 

C) Atenção primária; atenção psicossocial; atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar. 

D) Atenção primária; urgência e emergência e 
vigilância em saúde. 

E) Atenção primária; atenção ambulatorial e 
hospitalar. 

 
 

25. Em relação ao processo de planejamento da saúde, 
segundo o Decreto Federal 7508 de 28/06/2011, será 
ascendente e integrado, do nível local até o federal, 
ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das políticas de 
saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. 

 
A) O planejamento da saúde é obrigatório para os 

entes públicos e será indutor de políticas 
somente para a iniciativa pública.  

B) No planejamento devem ser considerados os 
serviços e as ações prestados pela iniciativa 
pública, de forma a complementar o SUS, os 
quais deverão compor os Mapas da Saúde 
regional, estadual e nacional.  

C) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação 
das necessidades de saúde e orientará o 
planejamento integrado somente dos municípios, 
contribuindo para o estabelecimento de metas de 
saúde em nível estadual.  

D) O planejamento da saúde em âmbito municipal 
deve ser realizado de maneira regionalizada, a 
partir das necessidades dos Estados, 
considerando o estabelecimento de metas de 
saúde.  

E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da organização 
de serviços 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 
   
 
 

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

 
I. A prescrição em conformidade com a 

RENAME e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas ou com a relação 
específica complementar estadual, distrital ou 
municipal de medicamentos. 

II. Ter o medicamento sido prescrito por 
profissional de saúde, no exercício regular de 
suas funções no SUS. 

III. Ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.  
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IV. O Ministério da Saúde não poderá 
estabelecer regras diferenciadas de acesso a 
medicamentos de caráter especializado.  

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

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

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 

 
 

27. Em 21 de outubro de 2011 entrou em vigor nova 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, Portaria 
n. 2.488), resultado de meses de formulações, 
discussões e consensos que envolveram os diversos 
segmentos que formam o setor público de saúde no 
Brasil. Desta forma, a nova política: 

 
I. Visa à manutenção da estrutura física, 

investimento no preparo de profissionais e 
definição de padrões de qualidade fixa. 

II. Sinaliza a inclusão da rede tradicional, 
respeitados os princípios da Estratégia 
Saúde da Família. 

III. Valoriza as ações compartilhadas, num 
processo interdisciplinar que 
progressivamente amplia a capacidade de 
cuidado de toda a equipe. 

IV. Pressupõe o deslocamento do processo de 
trabalho centrado em procedimentos, 
profissionais para um processo centrado no 
usuário, em que o cuidado do usuário é o 
imperativo ético-político que organiza a 
intervenção técnico-científica. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

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

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

28. A Saúde da Família é a estratégia prioritária para 
expansão e consolidação da Atenção Básica.  
Sobre esse tema, 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) A qualificação da Saúde da Família configura um 
processo progressivo e singular, ou seja, deve 
considerar somente as especificidades loco 
regionais. 

C) O trabalho da Saúde da Família pressupõe o 
estímulo à participação dos usuários como forma 
de ampliar sua autonomia e capacidade na 
construção do cuidado à sua saúde e 
coletividades do território. 
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 auxilia no combate dos 
determinantes e condicionantes de saúde, na 
organização e orientação dos serviços de saúde 
com base unicamente na cura e tratamento das 
doenças regionais. 

E) A Saúde da Família realiza ações de atenção à 
saúde conforme a orientação da população local, 
bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão federal prioritariamente. 

 
 

29. 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 e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor federal. 

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, prioritariamente no âmbito da 
unidade de saúde, e quando necessário no 
domicílio e nos demais espaços 
comunitários. 

V. Realizar busca ativa e notificar doenças e 
agravos de notificação compulsória e de 
outros agravos e situações de importância 
local. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

 
A) I, III, IV e V. 

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 

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

 
 

30. Com base na Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 
2011, são itens necessários à Estratégia Saúde da 
Família: 
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A) Carga horária de 40 (quarenta) horas semanais 
para todos os profissionais de saúde, sem 
exceção. 

B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
50% da população cadastrada, com um máximo 
de 950 pessoas por ACS. 

C) Responsabilizar-se pela população adscrita e 
pela não adscrita, mantendo a coordenação do 
cuidado só quando essas populações necessitam 
de cuidados em outros pontos de atenção do 
sistema de saúde. 

D) Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 
sendo a média recomendada 3.000 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 

E) Garantir a qualidade do registro trimestral das 
atividades nos sistemas de informação na 
Atenção Básica. 
 

31. O conceito de Vigilância em Saúde propõe uma nova 
abordagem. Mais ampla que a tradicional prática de 
vigilância epidemiológica, inclui:  

 
I. A vigilância e controle das doenças 

transmissíveis.  
II. A vigilância das doenças e agravos não 

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

vigilância sanitária. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS:  
 
A) Apenas as afirmativas I, II, III e V. 
B) Apenas as afirmativas IV e V. 
C) Apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
D) Apenas as afirmativas III, IV e V. 
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. A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma 

de pensar e agir, tem como objetivo a análise 
permanente da situação de saúde da população, tem 
como incentivar a organização e execução de 
práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos 
problemas existentes. 
Sobre Vigilância em Saúde, é CORRETO afirmar: 

 
A) A Vigilância em Saúde institui-se como espaço 

de articulação de conhecimentos e técnicas 

oriundas da biologia, do planejamento e das 
ciências sociais. 

B) A Equipe Saúde da Família – ESF -, a partir da 
ferramenta vigilância em saúde, desenvolve 
habilidades de programação e planejamento, de 
maneira a organizar ações programadas e de 
atenção à demanda espontânea. 
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) 

C) Desenvolve ações de promoção, prevenção e 
cura de doenças e não de agravos à saúde. 

D) É referencial para manutenção do modelo de 
atenção anterior ao Sistema Único de Saúde.  

E) A Vigilância em Saúde não deve ser considerada 
uma das ferramentas da ESF. 

 
 

33. Para compreender o novo conceito de Vigilância em 
Saúde, faz-se necessário ter clareza de que: 

 
A) A lógica da vigilância da saúde incorpora 

somente a integração das atividades de vigilância 
epidemiológica e sanitária, para a prestação de 
uma atenção ampliada.  

B) Deve-se procurar dicotomizar os instrumentos 
das vigilâncias, a fim de favorecer a atuação 
sobre os riscos social, sanitário e epidemiológico, 
tornando possível respostas inovadoras às 
necessidades no âmbito da saúde. 

C) A vigilância epidemiológica necessita ultrapassar 
o modelo tradicional, de centralização normativa 
e aplicação de práticas padronizadas, para 
avançar numa proposta que aborde e contemple 
a compreensão das vulnerabilidades e dos 
determinantes do processo de adoecimento. 
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 vigilância ambiental em saúde necessita rever 
suas possibilidades de atuação, extrapolando-a 
para além da listagem de agravos/doenças de 
notificação compulsória. 

E) Na vigilância da saúde do trabalhador identifica-
se a manutenção de um sistema direcionado a 
um grupo de doenças específicas, em um olhar 
estritamente acadêmico, que privilegia o evento 
já acontecido. 
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34. A territorialização é base do trabalho da Equipe de 
Saúde da Família (ESF) para a prática da Vigilância 
em Saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) A territorialização implica no reconhecimento e 

mapeamento do território: segundo a lógica das 
relações e entre condições de vida, saúde e 
acesso às ações e serviços de saúde.  
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) 

B) O território em saúde é apenas um espaço 
delimitado geograficamente, um espaço onde as 
pessoas vivem, estabelecem suas relações 
sociais e trabalham. 

C) O território impede a eleição de prioridades para 
o enfrentamento dos problemas identificados 
dada a diversidade cultural. 

D) A territorialização reflete na definição das ações 
mais adequadas, mas não contribui para o 
planejamento porque este depende somente do 
controle social. 

E) A territorialização implica um processo de coleta 
e sistematização de dados demográficos, 
socioeconômicos, político-culturais, 
epidemiológicos e sanitários que, posteriormente, 
devem ser interpretados e atualizados 
periodicamente pela equipe de saúde. 
 
 

35. A Vigilância em Saúde pressupõe a discussão/ 
planejamento de ações a partir da realidade local. 
Dessa forma: 

 
A) Implica aprender que o território é apenas um 

espaço delimitado geograficamente. 
B) As ações de saúde deverão ter como base as 

necessidades que os profissionais identificam 
nos usuários. 

C) Representa definir prioridades, competências e 
atribuições da equipe a partir de uma situação 
atual reconhecida como adequada. 

D) Os profissionais não precisam necessariamente 
dominar todo o conhecimento sobre determinado 
problema ou agravo em saúde, mas devem, sim, 
ampliar e redefinir as ações, integrando saberes 
e práticas das diversas áreas. 
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) 

E) Cada município deve notificar casos detectados 
em sua área de abrangência, somente de 
residentes nesse município. 
 
 

36. O Decreto n. 7508 de 28/06/2011 (Federal), 
regulamenta a Lei n. 8.080, e aponta, em seu art. 
13º, que caberá aos entes federativos 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 transparência, a integralidade e a 

equidade no acesso às ações e aos serviços 
de saúde. 

II. Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos 
serviços de saúde. 

III. Monitorar o acesso às ações e aos serviços 
de saúde. 

IV. Ofertar em nível municipal unicamente as 
ações e os serviços de saúde. 

V. Conjugar as ações e serviços de saúde 
executados pelos entes federativos mediante 
a participação complementar da iniciativa 
pública. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  
 
A) I, III e IV. 
B) I, II e V. 
C) III, IV e V. 
D) 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.  

E) II, III e V. 

 
37. O Decreto n. 7508 DE 28/06/2011 (Federal) 

regulamenta a Lei n. 8.080 e refere como deverá ser 
o processo de planejamento das ações em saúde no 
país. 
Sobre esse tema, afirma-se: 

 
A) No planejamento devem ser considerados os 

serviços e as ações prestados pela iniciativa 
privada, de forma complementar ou não o SUS. 

B) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação 
das necessidades de saúde e orientará o 
planejamento integrado dos entes federativos. 

C) O planejamento da saúde é obrigatório para os 
entes públicos e será indutor de políticas para a 
iniciativa privada.  
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D) O planejamento deve enfatizar a participação de 
todos os setores do governo municipal e 
representantes da sociedade civil. 

E) O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira regionalizada, a 
partir das necessidades dos estados. 
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. Ações de planejamento em saúde, adaptadas ao 
contexto local, são fundamentais no cotidiano da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
Sobre esse tema, afirma-se: 

 
I. O planejamento tem sido designado não 

como um processo social, mas, como uma 
ferramenta entre as diretrizes políticas do 
SUS e as necessidades da população. 

II. O planejamento pode conduzir as ações de 
saúde no âmbito municipal, para alcançar os 
objetivos previstos nas políticas 
governamentais do SUS. 

III. Pode-se admitir que, em experiências 
municipais bem-sucedidas quanto ao acesso 
da população aos serviços de saúde, há o 
exercício de práticas de planejamento para 
implementar políticas de saúde. 

IV. Planejar em um território específico exige 
conhecimento das formas e organização e de 
atuação dos órgãos governamentais e não 
governamentais para se ter clareza do que é 
necessário e possível ser feito. 

V. Para atender às reais necessidades da 
população é essencial a constituição de 
canais que garantam a participação da 
população no processo de planejamento das 
ações em saúde. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS:  
 

A) II, III, IV e V. 
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. 

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

 
39. Sobre a Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde – RENASES -, pode-se afirmar: 
 

A) O Ministério da Saúde disporá sobre a RENASES 
em âmbito municipal. 

B) A RENASES compreende todas as ações e 
serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da 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.  

C) A cada cinco anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES. 

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

E) Somente os Municípios poderão adotar relações 
específicas e complementares de ações e 
serviços de saúde, em consonância com a 
RENASES. 

 
 
40. A Política Nacional da Atenção Básica, Portaria MS 

2488 de 21/10/2011, refere o atendimento de saúde 
realizado por equipes de Atenção Básica para 
populações específicas. 

 
I. A Atenção Básica para populações 

específicas será realizada por Equipes do 
consultório na rua. 

II. Em situações específicas pode-se lançar 
mão das equipes da Atenção Básica, 
compostas por profissionais de saúde com 
responsabilidade de articular e prestar 
atenção integral à saúde das pessoas em 
situação de rua. 

III. As equipes deverão realizar suas atividades 
de forma itinerante, desenvolvendo ações na 
rua, em instalações específicas, na unidade 
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móvel, jamais nas instalações de Unidades 
Básicas de Saúde. 

IV. As equipes deverão atuar sempre articuladas 
e desenvolvendo ações em parceria somente 
com os Centros de Atenção Psicossocial e 
Rede de Urgência. 

V. As equipes deverão realizar parcerias com os 
serviços e instituições que compõem do 
Sistema Único de Assistência Social entre 
outras instituições públicas e da sociedade 
civil.  

 
Está(ão) correta(s) APENAS:  

 
A) I e III. 
B) II e IV. 
C) I, II 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/
2488-%5B5046-041111-SES-MT%5D.pdf 
Acesso em: 17 maio 2012 

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