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- SUS – 
 
 

1. Com relação às disposições da Lei n° 8.080/90, considere as seguintes 
afirmativas: 

I. A vigilância sanitária compreende, conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 

II. À direção estadual do Sistema Único de Saúde compete! participar do controle 
dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. 

III. Nos estados, o Sistema Único de Saúde organiza-se em distritos. 

IV. A assistência terapêutica integral, incluindo medicamentos, não está prevista 
no Sistema Único de Saúde. 

Assinale a alternativa correta. 

A) (  ) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
B) (  ) Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
C) (  ) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
D) (  ) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras 

 
2. São princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam 

na Lei 8080/90: 
A) Centralização, universalidade e integralidade. 
B) Hierarquização, centralização e integralidade. 
C) Universalidade, igualdade e integralidade. 
D) Universalidade, participação popular e autonomia. 

 
3. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas. 
l. (  ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
II. (  )  O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade, que não contribuem para a Previdência 
III. (  ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução 
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
IV. (   ) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do 
País. 
 



ANULADA 

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

 

4. A lei 8080/1990 não incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-
SUS: 
I. A participação na formulação da política e na execução      de ações de 
combate à fome e distribuição de renda. 
II. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
III. A vigilância nutricional e orientação alimentar. 
IV. A colaboração na proteção do meio ambiente. 
Competem ao Sistema Único de Saúde: 
A) Somente I. 
B) Somente II. 
C) Somente III e IV. 
D) Somente II e III. 
 

5. São as principais diretrizes do SUS: 
A) a centralização dos serviços de saúde, a participação da comunidade, a 

regionalização e integralidade dos serviços prestados. 
B) As ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, a     centralização 

político administrativa, com direção única em cada esfera de governo e a 
participação da comunidade. 

C) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera 
do governo; integralidade das ações à saúde e a participação da comunidade. 

D) O sistema integrado de atenção à saúde, a centralização dos serviços básicos 
de saúde e a política de integração e participação da comunidade. 
 

6. De acordo com os aspectos históricos que antecederam a implantação do SUS 
no Brasil podemos afirmar que, a conquista do Sistema Único de Saúde, se 
deu por conta da: 
A) A erradicação de doenças por meio de vacinação. 
B) A exportação de produtos farmacêuticos nacionais. 
C) A conscientização da conexão entre saúde e cidadania. 
D) A importação de novas tecnologias em saúde.  

  



7. Nas equipes multiprofissionais que atuam no SUS, podemos afirmar: 
Que os Médicos veterinários dos serviços de saúde pública, estão   inseridos, 
neste contexto  pela: 
A) sua formação acadêmica, sólidos conhecimentos em áreas de conhecimento 

específicos, como vigilância sanitária, zoonoses, saneamento ambiental, etc.. 
B) Exigência da Lei 8080/90 
C) Exigência da Lei 8080/90, associada a sua formação acadêmica 
D) Exigência da Lei Nº 8.142, associada a lei 8080/9 

 
8. Considere as seguintes afirmações Falsas ( F ) ou Verdadeiras ( V): 

(   ) Integralidade de assistência é o conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do SUS. 
(   ) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, serão organizados de 
forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. 
(  ) A direção do SUS é exercida no âmbito do Município, pelo Conselho 
Municipal de Saúde. 
(   ) Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto 
as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 
(   ) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a 
integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 

 
Assinale a sequência correta marcada de cima para baixo. 
A) v – v – f – f – f 
B) v –f – v – v – f 
C) v – f – f – v – f 
D) f – v – v – f – v 

 
9. Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) a assistência à saúde no 

País tinha: 
A) Um caráter Universalista; 
B) Um caráter Contributivo; 
C) Um caráter Transformista; 
D) Um caráter Humanista. 

 
10. Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências:  
A) 8.080/90 
B) 8.069/90 
C) 8.142/90 
D) 7.508/11 


