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AAUULLÃÃOO  PPAARRAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  SSAAÚÚDDEE  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  

LEGISLAÇÃO DO SUS 
PROFESSORES: ANDERSON ROLIM E  

RAFAELA CAVALCANTI 

 
1. (Prefeitura de Vitória/CESPE/2007) Acerca dos 

diversos momentos que delinearam a política de 
saúde no Brasil, assinale a opção correta. 

a)  Historicamente, no Brasil, o Ministério da Saúde 
responsabilizou-se totalmente pelos problemas de 
saúde, tanto sob o aspecto preventivo quanto de 
assistência médica. 

b)  Na virada dos anos 70 para os anos 80 do século 
passado, com o fim do regime militar, observa-se uma 
alteração nas políticas sociais com o objetivo de 
garantir o apoio das classes médias que passaram a ser 
atendidas pelas instituições de saúde do Estado. 

c)  O movimento sanitário, que deu origem à reforma 
sanitária brasileira, iniciou-se nos anos 70 do século 
passado, por um grupo de trabalhadores, na época, 
ligados às comunidades eclesiais de base e ao Partido 
dos Trabalhadores. 

d)  Implantado no Brasil em 1964, o regime burocrático-
autoritário determinou um modelo de assistência à 
saúde que privilegiava as ações de saúde comunitária e 
pública. 

e)  Na Constituição de 1988, no campo das políticas 
sociais, a saúde foi a área que mais sofreu 
transformações, como a democratização do poder 
local que, por meio dos conselhos de saúde, 
estabeleceu novos mecanismos de gestão. 

 
2. (AOCP/2015) Assinale a alternativa correta.  
a)  Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de 

ações e serviços de sau ́de, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da Administrac ̧a ̃o direta e indireta e das fundac ̧ões 

mantidas pelo Poder Pu ́blico. 

b)  A iniciativa privada podera ́ participar do Sistema 

U ́nico de Sau ́de, em caráter concorrente com a 

iniciativa pu ́blica. 

c)  Na ̃o esta ̃o inclui ́das no Sistema U ́nico de Sau ́de as 

instituic ̧ões pu ́blicas de controle de qualidade, pesquisa 

e produça ̃o de insumos, medicamentos, inclusive de 
sangue e hemoderivados, e de equipamentos para 

sau ́de. 

d)  Na ̃o sa ̃o objetivos do Sistema U ́nico de Saúde (SUS) 
as atividades preventivas. 

e)  O desenvolvimento de poli ́ticas econo ̂micas na ̃o tem 

relaça ̃o com os objetivos do SUS.  
  

3. (AOCP/2015) Com base na Constituic ̧a ̃o Federal 
Brasileira de 05 de outubro de 1998, sobre o 

Sistema U ́nico de Sau ́de (SUS), e ́ correto afirmar 
que 

a)  e ́ livre o tráfico de órga ̃os, tecidos e substa ̂ncias 

humanas no território brasileiro. 

b)  a assiste ̂ncia a ̀ sau ́de é expressamente proibida a ̀ 
iniciativa privada.  

c)  a sau ́de é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo mediante poli ́ticas sociais e econo ̂micas 

que visem a ̀ reduça ̃o do risco de doenc ̧a e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualita ́rio a ̀s ações e 

servic ̧os para sua promoc ̧ão, protec ̧a ̃o e recuperac ̧ão. 

d)  na ̃o te ̂m relevância pu ́blica as ac ̧ões e servic ̧os de 

sau ́de.  

e)  as ações e serviços pu ́blicos de sau ́de integram uma 
rede municipal e sem hierarquia.  

 
4. (AOCP/2017) A Constituição Federal determina 

que a União aplique, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde, recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados 
sobre a receita corrente líquida do respectivo 
exercício financeiro, não podendo ser inferior a  

a) 30%.  
b) 15%.  
c) 45%.  
d) 20%.  
e) 25%. 
 

5. (AOCP/2015) Assinale a alternativa que NA ̃O 

apresenta um princi ́pio ou diretrizes do Sistema 

Único de Sau ́de. 

a)  Direito a ̀ informac ̧a ̃o, a ̀s pessoas assistidas, sobre sua 

sau ́de, exceto em casos de doenc ̧a terminal.  

b)  Divulgac ̧a ̃o de informac ̧ões quanto ao potencial dos 

servic ̧os de sau ́de e a sua utilizac ̧a ̃o pelo usua ́rio.  

c)  Descentralizac ̧ão poli ́tico-administrativa, com direc ̧a ̃o 

u ́nica em cada esfera de governo. 

d)  Integrac ̧a ̃o em ni ́vel executivo das ac ̧ões de sau ́de, 

meio ambiente e saneamento ba ́sico. 

e)  Preservaça ̃o da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral.  
 
6. (AOCP/2015) De acordo com a Lei no 8.142/1990, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

a)  A Confere ̂ncia de Saúde reunir-se-a ́ a cada quatro anos 

com a representac ̧a ̃o dos va ́rios segmentos sociais, 

para avaliar a situac ̧a ̃o de saúde e propor as diretrizes 

para a formulaça ̃o da poli ́tica de saúde nos ni ́veis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 

Sau ́de. 

b)  O Conselho de Saúde, em cara ́ter permanente e 

deliberativo, o ́rga ̃o colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de servic ̧o, 

profissionais de sau ́de e usua ́rios, atua na formulac ̧a ̃o 

deestratégias e no controle da execuc ̧a ̃o da política de 

sau ́de na insta ̂ncia correspondente, inclusive nos 

aspectos econo ̂micos e financeiros cujas deciso ̃es 

sera ̃o homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

c)  O ConselhoNacional de Secreta ́rios de Sau ́de (Conass) 

e o Conselho Nacional de Secreta ́rios Municipais de 

Sau ́de (Conasems) tera ̃o representac ̧a ̃o noConselho 

Nacional de Sau ́de. 

d)  A representac ̧a ̃o dos usua ́rios nos Conselhos de Sau ́de 

e Confere ̂ncias na ̃o sera ́ parita ́ria em relaça ̃o ao 
conjunto dos demais segmentos. 

e)  As Confere ̂ncias de Sau ́de e os Conselhos deSau ́de 

tera ̃o sua organizac ̧a ̃o e normas de funcionamento 

definidas em regimento pro ́prio, aprovadas pelo 
respectivo conselho.  
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7. (AOCP/2017) Para receberem recursos do Fundo 
Nacional de Saúde, a Lei nº 8.080/1990 impõe aos 
Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal que 
contem com certos requisitos. Assinale a 
alternativa que NÃO representa um desses 
requisitos.  

a) Fundo de Saúde.  
b) Conselho de Saúde, com composição paritária.  
c) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento.  
d) Secretário profissional da área da saúde.  
e) Plano de saúde. 
 

8. (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. 

 

9. (AOCP/2015) De acordo com as definições do 
Decreto Presidencial no 7.508/2011, assinale a 
alternativa correta. 

a)  Portas de Entrada sa ̃o insta ̂ncias de pactuac ̧a ̃o 

consensual entre os entes federativos para definic ̧a ̃o 

das regras da gesta ̃o compartilhada do SUS. 

b)  A Relac ̧a ̃o Nacional de Ac ̧ões e Servic ̧os de Sau ́de 

(RENASES) compreende todas as ac ̧ões e servic ̧os 

que o SUS oferece ao usua ́rio para atendimento da 

integralidade da assiste ̂ncia a ̀ sau ́de. 

c)  A Confere ̂ncia Nacional de Sau ́de, em conjunto com o 
Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaborac ̧a ̃o dos planos de sau ́de, de 

acordo com as caracteri ́sticas epidemiolo ́gicas e da 

organizac ̧a ̃o de servic ̧os nos entes federativos e nas 

Regiões de Saúde. 

d)  O processo de planejamento da sau ́de será 

descendente e independente, desde o ni ́vel federal até 
o local, devendo, no entanto, ser ouvidas as 

respectivas Confere ̂ncias de Sau ́de, compatibilizando-

se as necessidades das poli ́ticas de sau ́de com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 

e)  O Conselho de Sau ́de é o órga ̃o competente para 

dispor sobre a Relac ̧a ̃o Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) e os Protocolos Cli ́nicos e 

Diretrizes Terape ̂uticas em a ̂mbito nacional. 
 
10. (AOCP/2014) Assinale a alternativa considerada 

INCORRETA. De acordo com o art. 5o do 
Decreto Presidencial n° 7.508, de 28 de junho de 

2011, para a instituic ̧a ̃o da Regia ̃o de Sau ́de, esta 

deve conter, no mi ́nimo, ac ̧ões e servic ̧os de 

a)  urge ̂ncia e emergência  

b)  atenc ̧a ̃o secunda ́ria.  

c)  atenc ̧a ̃o psicossocial  

d)  atenc ̧a ̃o ambulatorial especializada e hospitalar  

e)  vigila ̂ncia em sau ́de  
 
11. (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. 

 
12. (COPERVE/2018) Por meio da Portaria MS no 

2.436/2017, o Ministério da Saúde aprovou a 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) com 

vistas a ̀ revisão da regulamentação de 
implantação e operacionalização vigentes, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
estabelecendo- se as diretrizes para a organização 
do componente atenção básica na Rede de 

Atenção a ̀ Saúde (RAS). De acordo com essa 
portaria analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.  

I.  A atenção básica e ́ a principal porta de entrada e 
centro de comunicação da RAS, coordenadora do 
cuidado e ordenadora das ações e serviços 
disponibilizados na rede.  
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II.  A PNAB tem na saúde da família sua estratégia 
prioritária, considerada a única opção de modelo para 
expansão e consolidação da atenção básica.  

III. Os Agentes Comunitários da Saúde (ACS) são 
essenciais na composição da equipe de atenção básica, 

sendo recomendadas ate ́ 750 pessoas por ACS em 
áreas de grande dispersão territorial, risco e 
vulnerabilidade social.  

IV. São atribuições específicas do(a) enfermeiro(a) na 
atenção básica a realização de consultas de 
enfermagem, procedimentos, solicitação de exames 
complementares, prescrição de medicações 
conforme protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas ou outras normativas técnicas, 
observadas as disposições legais da profissão. 

V.  Na organização do processo de trabalho da atenção 

básica, e ́ possível, de acordo com a necessidade e 
conformação do território, através de pactuação e 
negociação entre gestão e equipes, que o usuário seja 
atendido fora de sua área de cobertura, mantendo o 
diálogo e a informação com a equipe de referência.  

 
 Assinale a alternativa que aponta as corretas:  
a) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.  
c) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
 
13. Assinale a alternativa que indica o significado da 

sigla SINAN. 
a) Sistema Informação de Nascidos Vivos 
b) Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
c) Sistema de Informação Nacional de Notificação 
d) Sistema de Informação sobre os Nascidos Notificados 
e) Sistema de Informação de Notificação Referente à 

Agência Nacional de Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIS DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PROFESSORES: ABNER MANSUR E  
EMMANOEL THADEU 

 

1.  Acerca das disposições que tratam da duração do 
trabalho, previstas no Capítulo I, do Título IV da 
Lei n° 6.123/68, Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Pernambuco, é 
correto afirmar 

a)  a duração normal do trabalho será de seis horas por 
dia ou trinta horas por semana, podendo , 
extraordinariamente, ser prorrogada ou antecipada. 

b)  considera-se noturno o trabalho executado entre as 
vinte horas deumdia e às dez horas do dia seguinte. 

c)  é expressamente vedado o estabelecimento de escala 
de revezamento. 

d)  a duração normal do trabalho do funcionário que 
ocupar cargo do Serviço Técnico Científico será de 
dez horas por dia, ou quarenta horas semanais. 

e)  é vedada a criação de regimes de tempo complementar 
e integral com dedicação exclusiva. 

 

2. No que tange às regras que dispõem sobre as 
férias, assinale a alternativa INCORRETA. 

a)  Somente e depois do primeiro ano de exercício o 
funcionário adquirirá direito a férias. 

b)  É vedado o fracionamento do período de férias, salvo 
por necessidade do serviço. 

c)  Durante as férias, o servidor perderá o direito às 
vantagens do seu cargo e função. 

d)  As férias dos membros do magistério corresponderão 
às férias escolares, obedecidas as restrições legais e 
regulamentares. 

e)  É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa 
necessidade do serviço de até o máximo de dois 
períodos, justificada em cada caso. 

 

3. Acerca das regras que tratam da nomeação, 
previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado de Pernambuco, Lei n° 6.123/68, 
assinale a alternativa correta. 

a)  A nomeação será feita em caráter efetivo, para o cargo 
de Conselheiro do Tribunal de Contas. 

b)  É permitida a nomeação em caráter interino. 
c)  Os cargos de provimento efetivo serão providos por 

livre escolha do Governador, respeitados os requisitos 
e as qualificações estabelecidas por lei em cada caso. 

d)  Mediante seleção e concurso adequados poderão ser 
admitidos servidores públicos de capacidade física 
reduzida, para cargos especificados em lei e 
regulamento. 

e)  Em igualdade de classificação em concurso dar-se-á 
preferência para nomeação, sucessivamente, ao 
deficiente físico e ao servidor contratado do Estado 
sob o regime da legislação trabalhista. 

 
4. Sobre a disciplina normativa da posse, prevista no 

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de Pernambuco, Lei n° 6.123/68, é correto 
afirmar que: 

a)  a diplomação é o ato que completa a investidura em 
cargo público e órgão colegiado. 

b)  não se admite a posse por procuração, ainda que o 
nomeado esteja ausente do Estado. 
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c)  não haverá posse nos casos de promoção e 
reintegração. 

d)  é facultado ao servidor público ocupante de cargo de 
provimento efetivo apresentar declaração dos bens e 
valores que constituem seu patrimônio e de que não 
exerce função pública de acumulação proibida. 

e)  cabe ao Presidente da República dar posse aos 
membros dos órgãos colegiados. 

 
5. Acerca das regras que tratam do exercício, 

assinale a alternativa correta. 
a)  O exercício do cargo terá início no prazo 

improrrogável de dez dias a contar da data da posse. 
b)  A promoção não interrompe o exercício do cargo. 
c)  O servidor público preso preventivamente, 

pronunciado por crime comum ou denunciado por 
crime funcional, ou ainda, condenado por crime 
inafiançável em processo no qual não haja pronúncia 
será exonerado do exercício do cargo. 

d)  O servidor público poderá ser posto à disposição de 
órgãos da administração direta ou indireta, federal, 
estadual e municipal a critério do Governador, por 
prazo indeterminado. 

e)  O servidor público que não entrar em exercício, no 
prazo legal, sempre perderá o cargo, ainda que 
comprove a existência de motivo de força maior. 

  
PORTUGUÊS 

PROFESSORES: FABIANA FERREIRA E  
TIAGO XAVIER 

 
Texto I: Desemprego burro 

 
Pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), divulgada ontem, informa que inúmeros 
setores da economia estão desesperados à procura de 
mão-de-obra qualificada. Não estamos falando aqui de 
doutores, mas de qualificações simples. 
A burrice ocorre, entre outros motivos, porque se dá 
mais atenção aos cursos superiores tradicionais, os 
quais, muitas vezes, são de péssima qualidade e cuja 
empregabilidade é baixíssima. Isso com estímulo 
oficial que dá bolsas a alunos mais pobres cursarem 
faculdades medíocres. 
Para reduzir esse problema, bastaria conhecer as 
vocações econômicas locais e preparar mão-de-obra 
para elas, acrescentando ensino profissionalizante ao 
ensino regular. Tudo isso pode ser feito com a ajuda 
dos recursos de educação à distância. Nada disso é 
novidade e já temos, no Brasil, vários casos de 
sucesso. 
É muito mais barato um curso superior para 
tecnólogo do que a graduação normal. Mas muitos 
jovens não sabem disso na hora de prestar o 
vestibular. 
O melhor que se pode fazer pela inclusão de verdade 
dos jovens é ampliar a oferta de ensino 
profissionalizante, transformando as escolas de ensino 
médio numa porta de saída para o mercado de 
trabalho. 

 
Fonte: Folha Online -Pensata - Gilberto Dimenstein - Desemprego 

burro - 08/11/2007. 
 

1. Sobre os verbos do primeiro parágrafo do texto, é 
correto afirmar que 

a) Pertencem ao gerúndio. 
b) Pertencem ao particípio. 
c) Pertencem à segunda conjugação. 
d) Pertencem à terceira conjugação. 
e) Pertencem à primeira conjugação. 

 

2. Em: "É muito mais barato um curso superior 
para tecnólogo, mas muitos jovens não sabem 
disso..." o vocábulo destacado pode ser 
substituído, sem prejuízo semântico à sentença 
por 

a) Embora. 
b) Entretanto. 
c) Pois. 
d) Logo. 
e) Porque. 

 

3. Assinale a opção que apresenta somente 
vocábulos paroxítonos: 

a) /novidade / ensino / faculdades / 
b) /novidade / ensino / vestibular / 
c) /novidade / ensino / melhor / 
d) /novidade / ensino /aqui / 
e) /novidade / ensino / não / 

 
4. A opção em que o verbo da oração está no Futuro 

do Pretérito do Indicativo é 
a) ... "porque se dá mais atenção aos cursos superiores"... 
b) "É muito mais barato um curso superior para 

tecnólogo"... 
c) ... "bastaria conhecer as vocações econômicas 

locais."... 
d) "O melhor que se pode fazer pela inclusão"... 
e) ..."nada disso é novidade e já temos no Brasil"... 
 
5. Em "Segundo os produtores, uma empresa do setor 

financeiro avaliou que NÃO ERA O MOMENTO 
DE SE ENVOLVER EM UMA FESTA."  
 
A oração grifada pode ser classifica como oração 
subordinada 

a) substantiva completiva nominal. 
b) substantiva objetiva direta. 
c) adverbial temporal. 
d) adjetiva explicativa. 
e) substantiva subjetiva. 

 
6. Quanto ao uso das vírgulas em "A queima de 

fogos de Copacabana, uma das festas de final de 
ano mais famosas do mundo, perdeu R$1,6 
milhão de patrocínio.", assinale a alternativa 
correta. 

a) Eis um caso de uso de vírgulas para separar uma 
oração intercalada. 

b) Eis um caso em que a retirada das vírgulas não altera a 
correção gramatical da oração. 

c) Eis um caso de aposto colocado entre vírgulas. 
d) Eis um caso em que, se forem retiradas as 

informações que estão entre as vírgulas, o excerto 
muda de sentido. 

e) Eis um caso que contém erro quanto ao uso correto 
de vírgulas, excetuando-se o caso em que a vírgula foi 
usada para compor o número.  


