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Conhecimentos Gerais/SESA/Paraná – LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

(Comentários baseados na prova - versão B) 

 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS  –

SESA/PARANÁ 

 

 

Questão - 11 - Cabe recurso – Não tem gabarito (pedir 

anulação) 

Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam 

da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. 

A seguir assinale a alternativa correta:  

I. A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 

repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos 

municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não 

compete à direção do SUS. (ERRADO) 

 II. A participação na formulação das políticas de saneamento básico e 

ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção 

do SUS. (CERTO) 

III. A participação na execução de ações de proteção do ambiente e 

defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS. 

(CERTO) 

a) apenas I e III estão corretas  

b) I, II e III estão corretas 

c) apenas I e II estão corretas 

d) apenas II está correta 
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Lei 13.331/01 

Art. 32. Compete à direção do SUS a execução de ações de saúde 

ambiental abrangendo:  

I - a participação na execução de ações de proteção do ambiente e 

defesa do desenvolvimento sustentado.  

II - a fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 

repercussão sobre a saúde humana, e atuação, junto aos órgãos 

municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las.  

III - a participação na formulação das políticas de saneamento básico 

e ambiental, juntamente com os setores específicos.  

IV - a participação na execução e na destinação de recursos, quando 

de interesse epidemiológico para o desenvolvimento de ações de 

saneamento básico e ambiental agindo de forma integrada com os 

órgãos competentes. 

 

Questão - 12 Tomando por base a Constituição da República 

Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:  

a) O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com 

recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  

b) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.  

c) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.  

d) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, 

atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade. 

Gabarito – D 
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Constituição Federal 1988 – art.198 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  

 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;  

III - participação da comunidade. 

 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 

195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

 

Questão - 13 - Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e 

a seguir, assinale a alternativa correta: 

I. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os 

serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior  

II. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 

cobertura assistencial à população de uma determinada área, o 

Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados 

pela iniciativa privada.  
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III. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos 

poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do 

Sistema Único de Saúde-SUS. 

a) I, II e III estão corretas.  

b) Apenas I e II estão corretas.  

c) Apenas II está correta.  

d) Apenas I e III estão corretas. 

 

Assertiva I - CORRETA – LOS 8.080/90 - “Art. 14. Deverão ser criadas 

Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior. ” 

Assertiva II – CORRETA – LOS 8.080/90 –“ Art. 24. Quando as suas 

disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 

privada. ” 

Assertiva III – CORRETA – LOS 8.080/90  - “Art.28, § 1° Os servidores 

que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer 

suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS).” 

 

Gabarito – A 

 

Questão - 14 - O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 

regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 

sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento 

da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá 

outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a 

Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os 

quais não se inclui: 

a) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.  

b) Atenção psicossocial.  

c) Estruturas especializadas em reabilitação.  
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d) Vigilância em saúde. 

 

“Art. 5o  Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, 

ações e serviços de: 

I - Atenção primária; 

II - urgência E emergência; 

III - atenção psicossocial; 

IV - Atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e 

V - Vigilância em saúde.  

 

Gabarito – C 

 

Questão- 15 - Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto 

da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale 

a alternativa correta:  

I. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão 

condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de 

mães submetidas a medida privativa de liberdade.  

II. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 

condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou 

responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio 

período nos casos de internação de adolescente.  

III. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que 

necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos 

ao tratamento, habilitação ou reabilitação.  

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas.  

c) Apenas II está correta.  

d) I, II e III estão corretas 
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Assertiva I – Correta. De acordo com o ECA, em seu “Art. 9º O poder 

público, as instituições e os empregadores propiciarão condições 

adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães 

submetidas a medida privativa de liberdade. ” 

Assertiva II - Errada.  - Art. 12.  Os estabelecimentos de atendimento 

à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de 

cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a 

permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, 

nos casos de internação de criança ou 

adolescente.          (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

Assertiva III – Correta. De acordo com art.11, “§ 2o Incumbe ao poder 

público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, 

medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas 

relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e 

adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas 

necessidades específicas.          (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 

2016).” 

 

Gabarito: B 

 

Sucesso! 

Natale Souza  

Mestre em Saúde Coletiva; Especialista em Gestão em Saúde, Urgência e Emergência, 
Saúde da Família e Auditoria de Sistemas; Docente em pós-graduação e preparatórios 
para concursos; Enfermeira na Prefeitura Municipal de Salvado; Consultora em 
Concursos e Residências. 
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