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LEGISLAÇÃO DO SUS 
PROFESSORES: RAFAELA CAVALCANTI E 

ANDERSON ROLIM 

 
1.  (AOCP/2015) Assinale a alternativa correta.  
a) No Brasil, durante a chamada República Velha, que 

durou de 1889 a 1930, a assistência médica era 
prestada a população de baixa renda por meio das 
instituições de caridade, pois a assistência a saúde 
pública e privada era de baixa qualidade.  

b) A primeira reforma sanitária no Brasil se deu logo com 
a chegada da Família Real no Brasil em 1808.  

c) A população brasileira, no início do século XIX, 
aceitou livremente as campanhas de vacinação, 
promovidas pelo sanitarista Oswaldo Cruz, não sendo 
necessária a intervenção estatal com medidas 
obrigatórias.  

d) Apesar do desenvolvimento da colonização brasileira, 
a assistência médica dos jesuítas não conseguiu 
sobressair-se sobre a medicina indígena, que 
prevaleceu até os anos de 1960, quando houve o 
grande Êxodo rural brasileiro.  

e) O Sistema único de Saúde teve como princípio basilar, 
para sua criação, a previsão constitucional de que a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, previsto na 
constituição Federal de 1946.  

 
2. (AOCP/2016) De acordo com o que estabelece a 

Constituição Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações da iniciativa privada, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, educação, 
moradia, à seguridade e à assistência social, vedada a 
participação pública ou da sociedade. 

b)  A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

c)  São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através 
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado. 

d)  As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o 
atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

e)  Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base na 
universalidade da cobertura e do atendimento como 
um de seus objetivos. 

 
3. (AOCP/2014) ―Princípio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que considera a saúde como um 
‗direito de todos e um dever do Estado‘ e dá o 
direito à saúde como um direito fundamental.‖ 
Trata-se do Princípio da  

 a)  Equidade. 
 b)  Popularização. 

 c)  Universalidade. 
 d)  Descentralização. 
 e)  Participação Social. 
 
4. (AOCP/2017) Sobre o Controle social na gestão do 

Sistema Único de Saúde, com base na Lei nº 8.142 
de1990, assinale a alternativa correta. 

a)  A Conferência de Saúde tem o objetivo de formular 
estratégias e controlar a execução da política de saúde 
na instância correspondente. 

b)  O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de 
governo, com o Conselho de Saúde, sendo a 
Conferência de Saúde uma instância optativa pelo 
gestor correspondente. 

c)  Diferentemente das Conferências de Saúde que se 
reúnem há cada 4 anos ou extraordinariamente, os 
Conselhos de Saúde são órgãos de caráter permanente 
e deliberativo. 

d)  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
não têm representação no Conselho Nacional de 
Saúde. 

e)  A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 
e Conferências de Saúde é superior em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 
5. (AOCP/2015) Em relação ao Pacto pela Saúde, 

instituído pela Portaria nº 399/2006-MS, assinale 
a alternativa correta. 

 a)  O controle do câncer de colo de útero e de mama, por 
se caracterizar como tratamento específico, não se 
inclui nas prioridades pactuadas no pacto pela vida. 

 b)  O repasse fundo a fundo é a modalidade alternativa de 
transferência de recursos entre os gestores. 

 c)  Cabe aos Municípios, coordenar e executar as ações de 
vigilância em saúde, compreendendo as ações de 
média e alta complexidade desta área, de acordo com 
as normas vigentes e pactuações estabelecidas. 

 d)  A direção do SUS, em cada esfera de governo, é 
composta pelo órgão setorial do poder executivo e 
pelo respectivo Conselho de Saúde. 

 e)  As metas, os objetivos e os indicadores do Termo de 
Compromisso de Gestão serão revistos anualmente, 
no mês de dezembro. 

 
6.  (AOCP/2016) Para efeito do Decreto Presidencial 

nº 7.508, de 28 de junho de 2011, considera-se 
―Mapa da Saúde‖  

a) as instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão  
compartilhada do SUS. 

b) o 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, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços  de saúde. 

c) a descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a 
capacidade instalada existente, os investimentos e o  
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde 
do sistema. 
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d) o documento que estabelece: critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento  preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as 
posologias 

e) recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados  
terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. 

f) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade  de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

 
7. (AOCP/2015) De acordo com as denominações 

expostas no Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 
de junho de 2011, considera-se Portas de Entrada: 

a)  as instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

b)  o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

c)  a descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 
SUS e pela iniciativa privada. 

d)  os serviços de saúde específicos para o atendimento da 
pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial. 

e)  os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário 
no SUS. 

 

8.  (IADES/2013) A Portaria Nº 4.279/MS, de 30 de 
dezembro de 2010, estabelece diretrizes para a 
organização da Rede de Atenção à Saúde, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A Rede 
de Atenção à Saúde é definida como arranjos 
organizativos de ações e serviços de saúde, de 
diferentes densidades tecnológicas, que 
integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 
logístico e de gestão, buscam garantir a 
integralidade do cuidado. O objetivo da RAS é 
promover a integração sistêmica de ações e 
serviços de saúde com provisão de atenção 
contínua, integral, de qualidade, responsável e 
humanizada, bem como incrementar o 
desempenho do Sistema em termos de acesso, 
equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência 
econômica. Com base nesta Portaria e no tema 
descrito, assinale a alternativa correta. 

a)  O modelo de atenção, pretendido com a RAS, é 
fundamentado nas ações curativas, centrado no 
cuidado médico e estruturado com ações e serviços de 
saúde dimensionados, a partir da oferta. 

b)  A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos 
organizativos de ações e serviços de saúde, de 
diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 
gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. 

c)  Caracteriza-se pela formação de relações verticais 
entre os pontos de atenção com o centro de 
comunicação na Atenção Terciária à Saúde (ATS), pela 
centralidade nas necessidades em saúde de uma 
população, pela responsabilização na atenção contínua 
e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo 
compartilhamento de objetivos e compromissos com 
os resultados sanitários e econômicos. 

d)  Concentrar no profissional médico a realização da 
clínica ampliada, pois escutar, avaliar e se 
comprometer, na busca do cuidado integral em saúde, 
são responsabilidades do médico. 

e)  A RAS deverá, gradativamente, ser suprida apenas por 
serviços públicos de saúde, não necessitando de 
complementação com instituições privadas. 

 
9. (AOCP/2018) Segundo a Portaria nº 2436/2017 do 

Ministério da Saúde (MS), NÃO é correto afirmar 
que: 

a)  todas as UBS são consideradas apenas unidades para 
atendimento médico em atenção primária, não sendo 
consideradas potenciais espaços de educação, 
formação de recursos humanos, pesquisa ou ensino 
em serviço. 

b)  a atenção básica será a principal porta de entrada e 
centro de comunicação da RAS, coordenadora do 
cuidado e ordenadora das ações e serviços 
disponibilizados na Rede. 

c)  são princípios do SUS a serem operalizados na atenção 
básica: Universalidade, Equidade e Integralidade. 

d)  são algumas das diretrizes do SUS: Territorialização, 
Resolutibilidade, Regionalização e Hierarquização.  

 
10. (AOCP/2011 Preencha a lacuna e assinale a 

alternativa correta. No _______a fonte primária de 
informações refere-se à Declaração de Óbito 
(DO), um documento que contém informações 
demográficas do óbito além da descrição de sua 
causa, e que alimenta esse sistema de informação. 

a) SIM 
b) SINASC 
c) SINAN 
d) SIAB 
e) SISVAN 
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PORTUGUÊS 
PROFESSORES: TIAGO XAVIER E FABIANA 

FERREIRA 

 
1. (AOCP – 2017 – CODEM-PA) Informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

( )  No trecho “O resultado: os jovens da geração 
atual, que cresceram usando a internet, têm 40% 
menos empatia que os jovens de três décadas 
atrás.”, a forma verbal “têm” está no plural para 
concordar com “os jovens de três décadas atrás”.  

( )  As palavras “Bélgica” e “psicológico” acentuam-se 
devido à mesma regra. 

( )  Em “Há muito espaço, por outro lado, para o 
egocentrismo”, o verbo “há” está acentuado por 
ser um monossílabo tônico terminado em -a. 

( )  Em “os jovens de três décadas atrás”, as palavras 
“três” e “atrás” acentuam-se por serem oxítonas.   

a)  V – V – V – V. 
b)  F – V – V – F. 
c)  F – F – V – V 
d)  V – F – F – V. 
e)  F – V – F – F.  
 
2. (AOCP – 2015 – TRE-AC) Considere o período 

―Ora, se um contingente tão grande de 
pessoas passa a ter uma idade a partir da qual 
é caracterizada como idosa, isso significa que 
direitos específicos desse contingente popula-
cional precisam ser garantidos‖ e assinale a 
alternativa correta. 

a)  Os termos “é“ , "caracterizada” e "idosa” deveriam 
estar no plural para concordar com "pessoas” . 

b)  O verbo “passa” deveria estar no plural 
para concordar com "pessoas” . 

c)  “direitos específicos desse contingente populacional” é 
o sujeito do verbo “precisam”. 

d)  “direitos específicos desse contingente populacional 
precisam ser garantidos” funciona como oração 
subordinada objetiva indireta da oração que lhe é 
anterior. 

e)  “precisam ser garantidos” deveria estar no singular 
para concordar com “contingente populacional” . 

 

3. (AOCP – 2015 – TRE-AC) Em ―Já os pinguins, 
que também vivem em sociedade, dividem 
tarefa entre macho e fêmea. Ambos se revezam 
para chocar os filhotes, reúnem -se em creches 
e são supervisionados por adultos enquanto os 
pais saem em busca de comida", a expressão 
em destaque  

a)  expressa ideia de finalidade, pois, para os pais saírem 
em busca de comida, precisam deixar seus filhotes sob 
a supervisão de adultos. 

b)  expressa ideia de consequência, pois primeiro os pais 
deixam seus filhos sob a supervisão de adultos, para, 
depois, buscarem alimento. 

c)  expressa ideia de tempo simultâneo, pois, enquanto os 
pais saem em busca de comida, outros adultos 
supervisionam seus filhotes. 

d)  expressa ideia de tempo simultâneo, pois, enquanto os 
pais saem em busca de alimento, as mães se reúnem 
para supervisionarem seus filhotes. 

e)  expressa ideia de tempo sequencial, pois os pais 
deixam seus filhos para serem supervisionados para 
depois irem à busca de comida. 

 
4. (AOCP – 2016 – Sercomtel S.A 

Telecomunicações) No trecho ―A maioria de 
nós precisa ser amada novamente antes de 
conceder a quem nos deixou o direito de ser 
feliz‖, o uso do elemento destacado justifica-se 
por  

a)  ser um pronome oblíquo, que sempre deve 
acompanhar a palavra “quem”. 

b)  ser um artigo definido feminino, já que está 
determinando o pronome “quem”.  

c)  ser uma preposição, exigida pela regência do verbo 
“conceder”.  

d)  ser um artigo definido feminino, que determina o 
substantivo “quem”. 

e)  ser uma preposição, exigida pela regência do verbo 
“deixou”. 

 
5. (AOCP – 2016 – FUNDASUS) Observe o 

excerto: ―Entre os fatores ligados à relação do 
aluno com a instituição e com os colegas, 
gostar de ir à escola (...)‖ e assinale a 
alternativa correta com relação ao emprego do 
acento utilizado nos termos destacados.  

a)  Trata-se do acento grave, empregado para indicar a 
supressão do advérbio “a” com o pronome feminino 
“a” que acompanha os substantivos “relação” e 
“escola”. 

b)  Trata-se do acento agudo, empregado para indicar a 
nasalidade da vogal “a” que acompanha os 
substantivos “relação” e “escola”. 

c)  Trata-se do acento circunflexo, empregado para 
assinalar a vogal aberta “a” que acompanha os 
substantivos “relação” e “escola”. 

d)  Trata-se do acento agudo, empregado para indicar a 
supressão da preposição “a” com o artigo feminino 
“a” que acompanha os substantivos “relação” e 
“escola”. 

e)  Trata-se do acento grave, empregado para indicar a 
junção da preposição “a” com o artigo feminino “a” 
que acompanha os substantivos “relação” e “escola”. 

 
6. (AOCP – 2010 – Colégio Pedro II) ―Como o 

vírus é detectado logo depois de a pessoa ser 
contaminada, é possível começar o tratamento 
mais cedo.‖  

 
A relação lógico- semântica apresentada pela 
conjunção destacada é a de 

a)  comparação. 
b)  conformidade. 
c)  causa. 
d)  consecução. 
e)  proporção. 
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ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIS DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PROFESSORES ABNER MANSUR E 
EMMANOEL THADEU 

 

1. De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei 
Estadual no 6.123, de 20/07/68 e alterações 
posteriores), a respeito do exercício do cargo 
público, é INCORRETO afirmar:  

a) A promoção interrompe o exercício. 
b) O início, a interrupção e o reinício do exercício serão 

registrados no assentamento individual do funcionário. 
c) O responsável pelo serviço onde deva servir o 

funcionário, é competente para dar-lhe exercício. 
d) O funcionário denunciado por crime funcional será 

afastado do exercício, até decisão final passada em 
julgado. 

e) O funcionário que não entrar em exercício, no prazo 
legal, perderá o cargo, salvo motivo de força maior, 
devidamente comprovado. 

 

2. De acordo com as disposições da Lei n.º 
6.123/1968 — que institui o regime jurídico dos 
funcionários públicos civis do estado de 
Pernambuco —, a ofensa física a outro servidor 
durante o expediente enseja a penalidade de 

a)  advertência. 
b)  demissão. 
c)  repreensão. 
d) multa, caso seja conveniente para o serviço. 
e) suspensão. 
 
3. De acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123, 
de 20/07/68, e alterações posteriores), durante o 
afastamento decorrente de condenação por 
sentença definitiva a pena que não determine ou 
acarrete a perda do cargo, o funcionário perderá 

a) um terço do vencimento. 
b) a totalidade do vencimento. 
c) metade do vencimento. 
d) dois terços do vencimento. 
e) dez por cento do vencimento. 
 
4. Quanto ao fenômeno da reversão no serviço 

público, com base no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Pernambuco, analise 
os itens abaixo: 

I.  Reversão é o reingresso no serviço público de servidor 
aposentado somente quando são insubsistentes os 
motivos da aposentadoria. 

II.  A reversão, quando do interesse da Administração, 
poderá ocorrer através de ato de designação, cabendo 
ao servidor, pelos encargos do exercício ativo, a 
percepção de adicional de remuneração no valor de 
sessenta por cento dos proventos integrais referentes à 
retribuição normal do cargo em que se aposentou. 

III. A reversão também é observada quando há interesse e 
requisição da Administração Pública, respeitando-se a 
opção do servidor. 

IV. O tempo de designação do servidor revertido não será 
considerado para fins de cálculo do adicional por 
tempo de serviço a ser futuramente incorporado aos 
proventos. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas III está correto 
b) Apenas I e III estão corretos 
c) Apenas II e IV estão corretos  
d) I, II, III e IV estão corretos 
e) I, II, III e IV estão incorretos    
 
5. De acordo com a Lei no 6.123/68 - Estatuto dos 

Funcionários Civis do Estado de Pernambuco, a 
promoção obedecerá  

a) alternadamente, aos critérios de merecimento e 
antiguidade na classe. 

b) subsidiariamente, aos critérios de merecimento e 
antiguidade na classe. 

c) sucessivamente, aos critérios de merecimento e 
antiguidade na classe. 

d) sucessivamente, aos critérios de antiguidade na classe e 
merecimento. 

e) exclusivamente o critério de antiguidade na classe.  
 
6. De acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei 
Estadual no 6.123, de 20/07/68 e alterações 
posteriores), denomina-se aproveitamento o . 

a) reingresso no serviço público do servidor aposentado, 
por interesse e requisição da Administração, respeitada 
a opção do servidor. 

 
b) ato pelo qual o funcionário demitido ilegalmente, 

reingressa no serviço público com o ressarcimento das 
vantagens ligadas ao cargo. 

c) ato pelo qual o funcionário exonerado ilegalmente, 
reingressa no serviço público com o ressarcimento das 
vantagens ligadas ao cargo. 

d) reingresso no serviço público do servidor aposentado, 
quando insubsistentes os motivos da aposentadoria, 
respeitada a opção do servidor. 

e) retorno à atividade do funcionário em disponibilidade, 
em cargo igual ou equivalente, pela sua natureza e 
vencimento, ao anteriormente ocupado.   

 
 


