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1. (IBFC - 2013 - SEPLAG-MG – Psicologia) Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS Sistema 
Único de Saúde foi norteada pelos princípios da:  

a)  Universalidade que dá garantia de atenção à saúde mental ao usuário do serviço que necessitar;  
b)  Equidade apontando que todo usuário do serviço de saúde deve ser tratado diferencialmente perante o SUS;  
c)  Indivisibilidade das unidades de prestação de serviços que formam um todo capaz de prestar atenção básica a 

saúde;  
d)  Integralidade que demonstra que a atenção a saúde deve considerar as necessidades específicas da pessoa e 

grupos, ainda que minoritário em relação ao total da população.  
 

2. (IBFC - 2016 - EBSERH - Enfermeiro (HUAP-UFF) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):  

a)  Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.  
b)  Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral  
c)  Integralidade de assistência.  
d)  Igualdade da assistência à saúde.  
e)  Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.  
 

3. (IBFC - 2013 - ILSL - Auxiliar de Saúde) Entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, não se 
inclui:  

a)  Igualdade da assistência à saúde.  
b)  Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  
c)  Distribuição de renda  
d)  Descentralização político-administrativa.  
 

4. (IBFC - 2016 - EBSERH - Enfermeiro (HUPEST-UFSC) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o 
acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:  

a)  Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família  
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde  
c)  Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas  
d)  Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial  
e)  Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto  
 

5. (IBFC - 2013 - HEMOMINAS - Auxiliar Administrativo) Um dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde-SUS, de:  

a)  Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  
b) Humanização da Assistência, em todos os níveis.  
c)  Saúde da família, como estratégia de organização da Atenção básica.  
d)  Gratuidade  
 

6. (IBFC - 2013 - HEMOMINAS - Técnico de Enfermagem) Os transplantes de medula óssea são procedimentos de 
alta complexidade e custo e que consomem importante montante dos recursos do SUS, beneficiando um 
número relativamente pequeno de pessoas. Ao assumir o financiamento desses procedimentos o setor 
público age de acordo com um princípio do SUS , que é a:  

a)  Integralidade.  
b)  Universalidade.  
c)  Equidade.  
d)  Hierarquização.  
 

7. (IBFC - 2013 - HEMOMINAS - Psicólogo Clínico) O Sistema único de Saúde (SUS), criado pela Lei 8.080 de 1990, 
disponibilizou a partir de sua criação, atendimento em saúde para todo e qualquer cidadão brasileiro. Com 
relação ao SUS, considere as afirmações abaixo e responda:  

I.  Está incluída no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária.  
II.  O princípio da universalidade é entendido como um 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 
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sistema.  
III.  As ações e serviços de saúde executados pelo SUS são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em 

níveis de complexidade crescente.  
IV. A iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter complementar. 
a)  Todas as afirmações estão incorretas.  
b)  Estão incorretas as afirmações II e III.  
c)  Estão corretas apenas as afirmações I,III e IV.  
d)  Estão corretas as afirmações I,II,III e IV.  
 

8. (IBFC - 2013 - HEMOMINAS - Assistente Social) A lei 8080/90 define os princípios e diretrizes do SUS (Sistema 
Único de Saúde). A esse respeito é incorreto afirmar que:  

a) Devem-se organizar os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.  
b)  Deve-se dar ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.  
c)  O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um dos princípios do SUS.  
d)  A universalidade de acesso é entendida como um 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 
sistema.  

 
9. (IBFC - 2017 - EBSERH - Advogado (HUGG-UNIRIO) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao 
acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.  

a)  Integralidade  
b)  Igualdade  
c)  Universalidade  
d)  Equidade  
e)  Autonomia  
 

10. (IBFC - 2017 - EBSERH - Enfermeiro - (HUGG-UNIRIO) A Constituição de 1988 incorpora um conceito mais 
abrangente de saúde. Assinale a alternativa correta que contempla um exemplo de fator determinante e 
condicionante de saúde relacionado ao meio físico.  

a)  Educação  
b)  Ocupação 
c)  Água  
d)  Idade  
e)  Sexo 


