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Nº de Inscrição do Candidato:    

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Identifique sua prova APENAS com o número de inscrição, fornecido pela 

plataforma SIGALS, no ato da sua inscrição no processo seletivo. 

2. Certifique-se de ter preenchido todas as folhas com o número da sua inscrição, 

pois esta é a sua única identificação. 

3. Será desclassificado o candidato que identificar sua prova de modo distinto do 

indicado acima. 

4. Não será permitida qualquer forma de consulta a materiais ou a outras pessoas 

durante a realização da prova. O candidato que desrespeitar essa condição estará 

automaticamente eliminado da seleção. 

5. Utilize exclusivamente o espaço disponibilizado para a resposta a cada questão, 

pois nada escrito fora deste espaço será considerado na correção. 

6. Este caderno é composto pelas provas de conhecimentos Gerais sobre o SUS e 

conhecimentos específicos sobre a Atenção Básica, com questões objetivas. 

6.1. PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O SUS 

6.1.1. A prova é composta por 20 questões objetivas de conhecimentos gerais sobre o 

SUS com valor de 0,50 pontos cada. 

6.1.2. Escolha a melhor alternativa para cada questão objetiva e preencha a célula 

equivalente à letra correspondente na tabela de respostas. 

 7. Ao terminar, chame o responsável pela aplicação da prova e entregue-lhe 

sua folha de respostas e este caderno de questões completo. Não será permitido ao 

candidato levar consigo qualquer parte deste caderno de questões. 

 

 

Boa sorte! 
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PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Questão 01) De acordo com o texto “Organização de redes regionalizadas e integradas 

de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil)”, é INCORRETO 

afirmar: 

a) A preocupação com a fragmentação na atenção à saúde não é recente. Iniciativas 

de expansão no acesso e na redução da segmentação entre serviços assistenciais e da 

fragmentação no cuidado à saúde podem ser identificadas, por exemplo, no relatório 

Dawson; 

b) Na América Latina, de acordo com Conill e Fausto, a segmentação e a 

fragmentação têm como causa importante a concepção universalista para o acesso aos 

serviços, que acarreta importantes lacunas na assistência devido a crescente demanda da 

população que sobrecarrega as funções destes sistemas; 

c) Reformas que substituem a concepção seletiva no acesso por sistemas nacionais 

de saúde com acessibilidade universal representam uma condição que oferece condições 

mais favoráveis para a organização de redes assistenciais integradas; 

d) No Brasil, a construção do Sistema Único de Saúde reduziu a segmentação na 

saúde ao unir os serviços de União, estados, municípios e os da assistência médica 

previdenciária do antigo Inamps; 

e) A consolidação do SUS na Constituição Federal de 1988, além de estabelecer a 

universalização do acesso, promoveu a descentralização/ regionalização e integração 

com formação de redes assistenciais como diretrizes fundamentais. 

 
Questão 02) De acordo com o texto “Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de 

Saúde: notas sobre contextos e autores” é INCORRETO afirmar: 

a) No contexto de busca de implantação de um estado de bem-estar social, a nova 

carta constitucional transformava a saúde em direito de cidadania e dava origem ao 

processo de criação de um sistema público, universal e descentralizado de saúde.  

b) Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 velhos problemas, como a 

tradicional duplicidade que envolvia a separação do sistema entre saúde pública e 

previdenciária, permaneceram sem ser estruturalmente enfrentados; 

c) Em outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, 

completa-se o processo de retorno do país ao regime democrático. 

d) A possibilidade de financiamento de um sistema de corte universal, ainda 

representam dificuldades que parecem intransponíveis; 

e) Com a Constituição Federal de 1988 transformava-se, então, profundamente a 

organização da saúde pública no Brasil. 

 

Questão 03) De acordo com o texto “Organização de redes regionalizadas e integradas 

de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil)”,a Organização Pan-

Americana da Saúde destacava um conjunto de causas para intensidade da fragmentação 

na atenção à saúde, dentre elas é INCORRETO afirmar: 

a) A descentralização que fragmenta os níveis de atenção;  

b) A separação dos serviços de saúde pública dos serviços de atenção às pessoas;  

c) A ausência de programas focalizados em enfermidades, riscos e populações 

específicas;  
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d) O modelo de atenção centrado na enfermidade, nos casos agudos e com ênfase 

na atenção hospitalar;  

e) As debilidades na coordenação pela autoridade sanitária; insuficiência e má 

distribuição dos recursos disponíveis e culturas organizacionais contrárias à integração 

 

Questão 04) De acordo com o texto “Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de 

Saúde: notas sobre contextos e autores”, é INCORRETO afirmar: 

a) A oitava CNS foi convocada pela sociedade civil organizada, em julho de 1985, 

e realizada a partir de março do ano seguinte, reunindo diferentes setores da sociedade; 

b) Na oitava CNS, em 1986, em seus grupos e assembleias foram discutidas e 

aprovadas as principais demandas do movimento sanitarista: fortalecer o setor público 

de saúde, expandir a cobertura a todos os cidadãos e integrar a medicina previdenciária 

à saúde pública, constituindo assim um sistema único; 

c) Após a aprovação do SUS e da Lei Orgânica da Saúde (1990), profundas 

mudanças econômicas, políticas e na esfera pública viriam a ocorrer; 

d) Se o contexto de crise econômica e democratização nos anos 1980 havia 

contribuído para o debate político da saúde no período de consolidação dos princípios 

do SUS – equidade, integralidade e universalidade –, nos anos 1990 a concretização 

desses princípios gerou tensões contínuas em um momento em que a concepção de 

Estado mínimo, ditada pelo neoliberalismo em ascensão na Europa e nos EUA, 

propunha restringir a ação do Estado na regulação da vida social. 

e) Em meio à crise econômica do governo Sarney e dos que o sucederam, desfez-se 

o otimismo de uma rápida e radical transformação do sistema de saúde, então expresso 

em nossa carta constitucional. 

 

Questão 05) De acordo com o texto “Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos”, é 

INCORRETO afirmar: 

a) O golpe do capital, urdido desde 2014 através da mídia, de segmentos da classe 

média e do Parlamento, com a chancela do Judiciário, rompeu o pacto social 

estabelecido no final da ditadura, atacou a democracia e suprimiu um conjunto de 

direitos civis, sociais e políticos; 

b) A prioridade com o SUS e a necessidade de ajuste das contas públicas 

necessárias devido à crise econômica, demandaram por políticas de austeridade fiscal e, 

especialmente, pela Emenda Constitucional 95 (EC-95/2016) que congela o orçamento 

público durante vinte anos; 

c) Os projetos Democrático-popular e Esperança e Mudança, formulados na 

transição democrática, não foram privilegiados pelas forças políticas que tiveram a 

oportunidade histórica de ocupar o governo federal após a promulgação da Constituição 

Cidadã; 

d) O fato concreto é que o SUS foi implantado, mas não se encontra consolidado. 

e) Inspirado em valores como igualdade, democracia e emancipação, o SUS está 

inserido na Constituição, na legislação ordinária e em normas técnicas e administrativas. 

 

Questão 06) De acordo com o texto “Necessidade e dinâmica da força de trabalho na 

atenção básica de saúde no Brasil”, é INCORRETO afirmar: 

a) Ao longo da década de 80, todas as categorias profissionais de nível superior da 

saúde tiveram um crescimento no número de empregos no setor, embora não na mesma 

proporção; 
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b) Os farmacêuticos cresceram apenas 34,37% no mesmo período, possivelmente 

em função dos avanços tecnológicos e da industrialização, o que resultou na redução 

percentual da sua participação na composição da Força de Trabalho em Saúde (FTS); 

c) O SUS está organizado em três níveis de atenção à saúde. A Atenção Básica 

(AB) se caracteriza por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, 

realizadas por equipes multiprofissionais, que visam à promoção e proteção da saúde, à 

prevenção de agravos, ao diagnóstico, ao tratamento, à reabilitação e à manutenção da 

saúde. 

d) Nas duas últimas décadas também não foi observado significativo crescimento 

dos profissionais e dos empregos em saúde no Brasil, que é um país de dimensões 

continentais com inúmeras desigualdades regionais e sociais; 

e) A rede de estabelecimentos do SUS é o principal empregador do país (52% dos 

enfermeiros, 44% dos médicos, 27% dos dentistas, 11% dos farmacêuticos e 10% dos 

psicólogos são funcionários públicos). 

 

Questão 07) De acordo com o texto “Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos”, é 

INCORRETO afirmar: 

a) O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) que sustenta o SUS é 

composto por entidades com mais de quatro décadas de história e de compromisso com 

a defesa do direito universal à saúde, a exemplo do Centro Brasileiro de Estudos de 

Saúde (Cebes) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco); 

b) O SUS dispõe de uma rede de instituições de ensino e pesquisa como 

universidades, institutos e escolas de saúde pública que interage com as secretarias 

estaduais e municipais, Ministério da Saúde, agências e fundações; 

c) A formação de sanitaristas e de outros trabalhadores em universidades e escolas 

assegura a reprodução e disseminação de informações e conhecimentos, além da 

apropriação de poder técnico; 

d) O Brasil empreendeu a centralização de atribuições e de recursos no Ministério 

da Saúde, ampliando a oferta e o acesso aos serviços e ações, com impacto nos níveis de 

saúde; 

e) A descentralização como processo de construção do SUS tem gerado entusiasmo 

e compromisso de trabalhadores da saúde vinculados às secretarias e ao Ministério, 

apesar das limitações impostas pela gestão do trabalho nas três esferas de governo que 

geram insatisfações nos serviços públicos. 

 

Questão 08) De acordo com o texto “Necessidade e dinâmica da força de trabalho na 

atenção básica de saúde no Brasil”, é INCORRETO afirmar: 

a) Além do mercado de trabalho global, a expansão da média e alta complexidade, 

com a incorporação de um maior número de especialistas, e o aumento dos postos de 

trabalho nos estabelecimentos de saúde podem ter impacto direto no crescimento e 

distribuição regional das profissões de nível superior, conforme demonstram os dados 

do estudo; 

b) Um dos princípios da atenção básica é a descentralização e, assim, as equipes de 

Saúde da Família devem estar o mais perto possível dos usuários dos serviços e as UBS 

consistem no tipo de estabelecimento de saúde predominante nesse nível de atenção; 

c) Entre 1981 e 2008, o número de pessoas que buscou atendimento na Atenção 

Básica aumentou cerca de 450%, fato que se deve ao crescimento do número de UBS e 

na ampliação da FTS; 
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d) O Ministério da Saúde recomenda que, nos grandes centros urbanos, as UBS 

sem ESF atendam no máximo 18 mil habitantes e com a ESF, até 12 mil habitantes; 

e) Dados do Ministério da Saúde mostram que 63% da população brasileira está 

coberta pela estratégia Saúde da Família. 

 

Questão 09 De acordo com o texto “Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos”, é 

INCORRETO afirmar: 

a)  Em termos ideológicos, os valores dominantes na sociedade brasileira tendem 

mais para a diferenciação, o individualismo e a distinção do que para a solidariedade, a 

coletividade e a igualdade. 

b) Além da crítica sistemática e oposição da mídia, o SUS enfrenta grandes 

interesses econômicos e financeiros ligados as operadoras de planos de saúde, a 

empresas de publicidade e a indústrias farmacêuticas e de equipamentos médico-

hospitalares; 

c) O predomínio da doutrina do neoliberalismo justamente no período de 

implantação do SUS, com as limitações do Welfare State nos países europeus e a crise 

econômica de 2008, representam um sério obstáculo para o desenvolvimento de 

sistemas universais de saúde; 

d) Apesar de a Constituição proclamar a saúde como direito de todos e dever do 

Estado, o Estado brasileiro através dos poderes executivo, legislativo e judiciário, não 

tem assegurado as condições objetivas para a sustentabilidade econômica e científico-

tecnológica do SUS; 

e) Aspectos positivos na construção do SUS podem ser identificados nas políticas 

de medicamentos e de assistência farmacêutica, no controle do Aedes e na segurança e 

qualidade do cuidado. 

 

Questão 10) De acordo com o texto “Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de 

Saúde: notas sobre contextos e autores” é INCORRETO afirmar: 

a) Os anos 1960 iniciam-se sob o signo da intensificação da Guerra Fria. Em um 

mundo dividido entre as potências capitalistas e socialistas e sob uma constante 

instabilidade política, diversos países da América Latina passariam por golpes de 

Estado e instauração de regimes autoritários.  

b) O estabelecimento de um regime socialista em Cuba, a partir de um processo 

revolucionário, iniciado em 1959, incentivou o surgimento de vários movimentos 

nacionais com objetivos semelhantes; 

c) Em 1964, menos de duas décadas depois de o país voltar a um regime 

democrático, um golpe militar deu início a um novo regime de exceção no país; 

d) No campo econômico, o período foi marcado pelo fechamento da economia ao 

capital estrangeiro, acompanhada da contenção de salários e proibição de greves. 

e) No que tange propriamente ao sistema público de saúde, o país vivia sob a 

duplicidade de um sistema cindido entre a medicina previdenciária e a saúde pública. 

 

Questão 11) De acordo com o texto “Organização de redes regionalizadas e integradas 

de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil)” o autor aponta 

condições para a consolidação de sistemas universais de saúde. Dentre as condições 

apontadas pelo autor está INCORRETA: 

a) Gasto público superior a 6% do PIB, como condição necessária, mas não 

suficiente;  
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b) Eficiência dos gastos e das instituições componentes;  

c) Profissionalização da gestão dos serviços, com a incorporação de modelo 

gerencialista e voltado a gestão por desempenho;  

d) Aliança público-privada subordinada às necessidades do sistema nacional de 

saúde; 

e) Sistemas baseados na atenção primária à saúde. 

 

Questão 12) De acordo com o texto “Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos”, é 

INCORRETO afirmar: 

a)  A defesa do SUS constitucional e do SUS proposto pela Reforma Sanitária 

Brasileira (RSB) indica alternativas contrárias à segmentação e à americanização do 

sistema de saúde brasileiro; 

b) As eleições sempre representam uma oportunidade de discutir as alternativas nos 

programas dos candidatos, a despeito das circunstâncias adversas, seja no âmbito 

federal, seja no nível das unidades federadas; 

c) A institucionalidade do SUS pode ser realçada pelos seus gestores, pelo 

Ministério Público, conselhos de saúde e trabalhadores, favorecendo a resistência contra 

o seu desmonte; 

d) A ausência política do Conass e pelo Cosasems a partir da década de noventa, 

junto à instalação dos conselhos estaduais e municipais, fragilizou ainda mais a base de 

apoio ao SUS; 

e) Considerando as peculiaridades da revolução passiva no Brasil que invadiu o 

processo da RSB, torna-se fundamental constituir sujeitos da práxis (sujeitos da 

resistência, novos servidores públicos, sujeitos transformadores), individuais e 

coletivos, capazes de defender o SUS, e sujeitos da antítese aptos em desequilibrar o 

binômio da conservação-mudança a favor das transformações, radicalizando a 

democracia e a RSB. 

 

Questão 13) De acordo com o texto “Organização de redes regionalizadas e integradas 

de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil)”, é INCORRETO 

afirmar: 

a) As redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde oferecem condição 

estruturalmente mais adequada para efetivação da integralidade da atenção e reduzem os 

custos dos serviços por imprimir uma maior racionalidade sistêmica na utilização dos 

recursos; 

b) Quanto à otimização dos recursos, as redes de atenção à saúde têm sido 

consideradas um importante fator de racionalização de gastos e melhor aproveitamento 

da oferta assistencial disponível; 

c) Economia de escopo se obtém ampliando a gama de serviços oferecidos pela 

unidade assistencial, com isso reduzindo também os custos fixos pelo fato de eles se 

diluírem em tipos diferentes de procedimentos como ocorre, por exemplo, com unidades 

de APS de maior porte, que agregam alguns serviços ambulatoriais especializados e de 

diagnose-terapia; 

d) A modelagem para articular esses níveis, na rede de atenção, deve observar a 

forma piramidal, que hierarquiza os níveis de atenção, tendo os serviços de APS na base 

da pirâmide e os demais, em complexidade crescente, da base para o topo; 



Seleção para o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica 

 

Nº de Inscrição do Candidato:    

 

e) Um princípio importante a ser adotado é o do sistema em redes usuário-centrado, 

no qual devem estar instituídas linhas de cuidado levando em conta a singularidade de 

suas demandas e necessidades. 

 

Questão 14) De acordo com o texto “Organização de redes regionalizadas e integradas 

de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil)”, é INCORRETO 

afirmar: 

a) A grande rotatividade e a pouca disponibilidade de profissionais para as 

demandas da APS, com destaque para o médico, constituem duas dificuldades 

importantes; 

b) Outro desafio considerável é consolidar as características hegemônicas do 

modelo de saúde, ampliando o acesso procedimentos, com a organização da produção 

do cuidado a partir das necessidades do usuário, instituindo um modelo usuário-

centrado, conforme enfatizado por diversos autores; 

c) Os obstáculos estruturais e conjunturais que dificultam a efetivação plena dos 

princípios da reforma sanitária brasileira; 

d) A integração da saúde, com constituição de redes regionalizadas e integradas de 

atenção, é condição indispensável para a qualificação e a continuidade do cuidado à 

saúde e tem grande importância na superação de lacunas assistenciais e racionalização e 

otimização dos recursos assistenciais disponíveis; 

e) Os Colegiados de Gestão Regional (CGR), segundo o Pacto pela Saúde, têm a 

responsabilidade de elaborar diagnósticos e propor e implementar planos de intervenção 

visando qualificar o cuidado e integrar serviços nas regiões de saúde 

 

Questão 15) De acordo com o texto “Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de 

Saúde: notas sobre contextos e autores”, referente aos anos 1970 e as políticas de saúde, 

é INCORRETO afirmar: 

a) Em termos globais, a década de 1970 registra uma relativa ascensão do ciclo de 

prosperidade econômica e social que se iniciou no pós-guerra; 

b) No Ocidente capitalista, desfazia-se progressivamente um relativo consenso 

acerca dos papéis desempenhados pelo Estado como ente produtivo, promotor do 

desenvolvimento e da solidariedade social e provedor direto de serviços considerados 

básicos, como a previdência social, a saúde, a educação e a assistência social; 

c)  No que tange especificamente à saúde, os diagnósticos realizados em escala 

continental, sobretudo acerca do patrocínio da Organização Pan-americana da Saúde 

(Opas), apontavam para um quadro sanitário preocupante que combinava baixa 

cobertura assistencial e disseminação de doenças marcadamente da pobreza, como as 

verminoses e aquelas de veiculação hídrica; 

d) No que concerne diretamente à saúde, o período atestou maior articulação no 

âmbito do MS, que ampliou o repasse de verbas para os estados e passou a desenvolver 

projetos verticais direcionados ao controle de algumas doenças, como a hanseníase, a 

tuberculose e o câncer; 

e) A falta de coordenação e sintonia entre sistema de formação de recursos 

humanos no país e as necessidades epidemiológicas e de atenção à população, sentida 

nos serviços de saúde, constituir-se-á em uma das problemáticas mais urgentes a ser 

enfrentadas para o bom funcionamento do sistema de saúde brasileiro contemporâneo 
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Questão 16) De acordo com o texto “Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB)” é INCORRETO afirmar: 

a) A atual composição do federalismo no Brasil apresenta características que 

merecem destaque por suas implicações para a área da saúde. Dentre elas à importância 

atribuída aos municípios, considerados como entes federativos com elevado grau de 

responsabilidade na implementação de políticas públicas; 

b) Ao final da década de 1980, como resultado das lutas pela redemocratização do 

País e pela conquista de direitos políticos e sociais, o sistema de saúde brasileiro passou 

por uma reforma estrutural: a mudança de um modelo bismarckiano de seguro social 

que cobria menos de 50% da população para um modelo beveridgeano de National 

Health Service com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS); 

c) Até constituinte de 88, o direito à assistência à saúde estava restrito à parcela da 

população vinculada ao mercado de trabalho formal urbano, que contribuía 

compulsoriamente para a previdência social com uma taxa proporcional ao seu salário; 

d) Decorrente da elevada informalidade do mercado de trabalho, a cobertura desse 

seguro social alcançava menos de 50% da população.  

e) Nas últimas três décadas, os princípios fundamentais que norteiam a atenção à 

saúde (universalidade, equidade e integralidade), expressos inicialmente nos 

movimentos de Reforma Sanitária e incorporados na Constituição Brasileira de 1988 e 

na legislação do Sistema Único de Saúde não foram respeitados e com isso não 

promoveram mudanças no paradigma da prática em saúde, em particular na atenção 

básica à saúde; 

 

Questão 17) De acordo com o texto “Organização de redes regionalizadas e integradas 

de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil)”, é INCORRETO 

afirmar: 

a) Apesar de a cobertura assistencial no SUS, especialmente na área ambulatorial, 

ter aumentado nestas duas últimas décadas, a oferta de recursos ainda é insuficiente para 

atender às necessidades da população; 

b) O crescimento na oferta assistencial ambulatorial se mostrou inexpressivo ao 

longo das últimas décadas; 

c) O número de agentes comunitários de saúde (ACS), 29.000 em 1994, supera 

235.000 em 2010, e as 2758 equipes de Saúde da Família, 300 em 1994, ultrapassam 

35.000 em 2010; 

d) Apesar de, evidentemente, positiva para ampliar o acesso, a expansão de 

cobertura não tem se mostrado suficiente para atender na plenitude às necessidades 

assistenciais dos usuários do SUS; 

e) A indução federal para os municípios assumirem responsabilidades crescentes na 

assistência à saúde desconsiderando restrições do pacto federativo brasileiro, 

especialmente após a década de 1990, tem sido motivo de preocupação dos gestores 

municipais há algum tempo, especialmente pelo impacto na folha de pagamento. 

 

Questão 18) De acordo com o texto “Necessidade e dinâmica da força de trabalho na 

atenção básica de saúde no Brasil”, é INCORRETO afirmar: 

a) O setor saúde no Brasil é dinâmico, com alta rotatividade de trabalhadores e 

absorve com rapidez as mudanças do mercado de trabalho; 
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b) Segundo Machado13, a classificação de estabelecimentos tem-se mostrado uma 

tarefa difícil pela falta de consenso, nacional e internacional, sobre definições e pontos 

de clivagem das atividades exercidas pelas diferentes categorias profissionais e pela 

própria natureza das mudanças tecnológicas nos serviços de saúde;  

c) Entre os profissionais que apresentaram os maiores crescimentoS no período 

estudado foram os Médicos e Dentistas.  

d) Estudo realizado no período de 1991 a 2010 aponta que o maior aumento de 

postos de trabalho se deu na categoria Enfermeiro, com crescimento de 14,6% ao ano, 

passando de 91.211 para 355.383 profissionais; 

e) Os Nutricionistas e Farmacêuticos cresceram com aumentos significativos, de 

11,5% e 9,5%, respectivamente; os Veterinários (8%), Fisioterapeutas (7,6%), 

Assistentes Sociais (6,7%), Psicólogos (6,1%) e Biólogos (5,2%); 

 

Questão 19) De acordo com o texto “Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de 

Saúde: notas sobre contextos e autores”, é INCORRETO afirmar: 

a) O que chamamos de reforma sanitária brasileira, a rigor, envolve, portanto, 

posições e perspectivas bastante distintas a respeito da organização setorial da saúde, 

como também das relações desse setor com a sociedade e da própria sociedade como 

um empreendimento e um dado objetivo; 

b) De uma forma ou de outra, a maneira como construímos a experiência pretérita 

da reforma e do SUS não deixa de produzir constrangimentos ou mesmo potencializar 

foco em problemas que não estão dados; 

c) Faz parte do processo político de construção da reforma a constituição de um 

imaginário e de um ambiente cognitivo que organiza a atuação dos seus atores e, em 

uma rica ação de retroalimentação, do próprio processo político da reforma; 

d) A história da reforma sanitária brasileira, e de suas diferentes narrativas, não 

deixa de ser, portanto, a matriz de sua experiência presente e futura; 

e) Os principais liberais da Reforma Sanitária, alinhados ao movimento político e 

econômico mundial, principalmente com a Inglaterra, possibilitou a construção de 

caminhos possíveis para a consolidação do SUS. 

 

Questão 20) De acordo com o texto “Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos”, é 

INCORRETO afirmar: 

a) O Programa Nacional de Imunizações do SUS é o maior do mundo, induzindo a 

autossuficiência de imunobiológicos; 

b) Uma engenharia político-institucional criativa possibilitou a elaboração de 

normas operacionais básicas, pactos, programação pactuada integrada, plano de 

desenvolvimento da regionalização e plano diretor de investimentos que contribuíram 

para a sustentabilidade institucional do SUS e para a sua materialidade expressa em 

estabelecimentos, equipes, equipamentos e tecnologias; 

c) O país avançou no desenvolvimento de sistemas de informação em saúde, a 

exemplo dos referentes à mortalidade, às internações hospitalares e aos agravos de 

notificação, importantes para o monitoramento e avaliação de políticas, planos e 

programas; 

d) O reconhecimento formal do direito à saúde tem possibilitado a difusão dessa 

conquista na sociedade, seja nas manifestações da cidadania e na mídia, seja nos 

processos de judicialização relevantes do ponto de vista cultural, pois podem evoluir 

para uma consciência sanitária crítica. 
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e) A descentralização, com comando único em cada esfera de governo, ainda não 

foi implementada nas 27 unidades da federação e muito menos nos 5.600 municípios, 

dificultando a participação da comunidade através de conferências e conselhos. 

 

 


