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LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSUUSS  CCOOMM  DDEEMMEETTRRIIOO  DDAANNTTAASS  

1. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro, na assistência à saúde nos casos de  

a) pessoas físicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento 
familiar.  

b) serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus 
empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.  

c) prestação de serviços públicos de assistência à saúde, observados os princípios éticos e as normas 
expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento.  

d) doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.  

e) pessoas físicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, 
hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada.  

 
2. De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica  
a)                                                                                                       

para a saúde e a participação na sua produção  
b) a participação na formulação da politica e na execução de ações de saneamento básico.  
c) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.  

d)                                                                                                         
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde.  

e) o controle de bens de cons                                                                           
todas as etapas e processos, da produção ao consumo.  

 
3.  De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa 

correta.  
a) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 

mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  

b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos.  

c) Entende-se por vigilância epidemiológica um 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.  

d) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao 
trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, 
não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

e) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais 
o princípio da direção única. 

 
4. Conforme estabelece a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, a participação na formulação da 

política e na execução de ações de saneamento básico  

a) é atribuição dos Comitês Intergestores da Assistência Social e não está incluída no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

b) é atribuição da Vigilância Sanitária relacionada à Saúde, mas não se inclui no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

c) é atribuição exclusiva do Município, relacionada à vigilância epidemiológica, e está excluída do campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

d) está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma subsidiária, quando não 
houver Comitê Intergestores da Assistência Social no Município.  

e) está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
5. Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas.  

I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.  

II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.  
III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos 
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responsáveis pela Política Indígena do País.  

IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar 
complementarmente no custeio e execução das ações.  
a) Apenas I, II e III.  
b) Apenas I, III e IV.  
c) Apenas II e III.  
d) Apenas I e IV.  
e) I, II, III e IV. 


