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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JLAY )

Direito Constitucional

Questão 1: IBADE - Aux (IAPEN AC)/IAPEN AC/Farmácia/2020
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, no Capítulo II, da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, Artº 198, são diretrizes do SUS:

 a)  descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais e participação da comunidade.

 b)  conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.

 c)  organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral.
 d)  utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
 e)  integralidade de assistência, entendida como 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1209125

Questão 2: VUNESP - Med (Pref Cananéia)/Pref Cananéia/20h/2020
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Em relação à remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, a Constituição Federal determina

 a)  impossibilidade de comercialização.
 b)  que, para viabilizar o uso adequado de órgãos, toda pessoa é um doador.
 c)  uma fila de receptores organizada por ordem de inscrição.
 d)  impossibilidade de recusa por parte do receptor por motivos religiosos ou filosóficos.
 e)  que casos muito graves devem ficar fora da fila de receptores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1256629

Questão 3: Instituto AOCP - RMSC (ESPBA)/ESPBA/Concentração em Planejamento e Gestão em Saúde Bacharel em Saúde Pública/2020
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única em cada esfera de governo. Nesse sentido, assinale a
alternativa correta que apresenta o órgão representativo no âmbito dos Estados e do Distrito Federal.

 a)  Ministério da Saúde.
 b)  Ministério da Assistência Social.
 c)  Respectiva Secretaria de Saúde ou órgão de equivalente.
 d)  Respectiva Secretaria da Educação e Assistência Social.
 e)  Ministério da Previdência Social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1270118

Questão 4: IBFC - Enf (EBSERH)/EBSERH/Saúde do Trabalhador/2020
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 é conferida ao SUS a atribuição da execução das ações voltadas à saúde do trabalhador. Não é diretriz da política nacional
traçada a partir de 2003:

 a) Atenção Integral à saúde dos trabalhadores
 b) Estruturação de uma Rede de Informações em Saúde do Trabalhador
 c) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas
 d) Desarticulação sindical garantindo sigilo das informações
 e) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos na área de saúde do trabalhador

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1281130

Questão 5: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

LC federal deve fixar os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, não
podendo norma de Constituição estadual ou lei orgânica prever esses percentuais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1311370

Questão 6: VUNESP - Med (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/Cardiologista/2020
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal,

 a)  os profissionais que desempenham as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias devem ser todos concursados.
 b)  a participação da comunidade acadêmica no Sistema Único de Saúde (SUS) faz parte de uma de suas diretrizes.
 c)  o SUS será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social.
 d)  as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal dependem de lei complementar.
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 e)  a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações de serviços públicos de saúde, o montante definido pelo Poder Legislativo
a cada ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1345534

Questão 7: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Pablo, cidadão espanhol, decide passar férias no litoral do Nordeste brasileiro. Durante sua estadia, de modo acidental, corta-se gravemente com o facão que manuseava
para abrir um coco verde, necessitando de imediato e urgente atendimento hospitalar. Ocorre que o hospital de emergência da localidade se recusa a atender Pablo, ao
argumento de que, por ser estrangeiro, ele não faria jus aos serviços do Sistema Único de Saúde, devendo procurar um hospital particular.
 
Com base na situação fictícia narrada, assinale a afirmativa correta.

 a)  A Constituição da República, no caput do Art. 5º, assegura a igualdade de todos os brasileiros natos e naturalizados perante a lei, sem distinções de qualquer
natureza, de modo que Pablo, por ser estrangeiro, não faz jus ao direito social à saúde.

 b)  A saúde, na qualidade de direito social, apenas pode ser prestada àqueles que contribuem para a manutenção da seguridade social; diante da impossibilidade de
Pablo fazê-lo, por ser estrangeiro, não pode ser atendido pelos hospitais que integram o Sistema Único de Saúde.

 c)  O Sistema Único de Saúde rege-se pelo princípio da universalidade da tutela à saúde, direito fundamental do ser humano; logo, ao ingressar no território
brasileiro, urgência.

 d)  Pablo, apenas pode ser atendido em hospital público que integre o Sistema Único de Saúde caso se comprometa a custear todas as despesas com seu
tratamento, salvo comprovação de ser hipossuficiente econômico, circunstância excepcional na qual terá direito ao atendimento gratuito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817789

Questão 8: IAUPE - Fisio (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Considerando a sessão II da Constituição Federal, que trata da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  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, com direção única na esfera federal de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e assistenciais; e
participação da comunidade.

 b)  O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da assistência social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de
outras fontes.

 c)  As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

 d)  É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, sob quaisquer circunstâncias.
 e)  Compete ao Sistema Único de Saúde executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, excluindo-se as de saúde do trabalhador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/838880

Questão 9: VUNESP - EnfJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um
sistema único, que deve ser organizado de acordo com diretrizes, entre elas,

 a)  a centralização, com protagonismo do município, por meio das unidades básicas de saúde (UBS).
 b)  a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
 c)  a centralização, com protagonismo da esfera federal representada pelo Ministério da Saúde.
 d)  o atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços de atenção primária à saúde.
 e)  a implantação do programa de Saúde da Família como estratégia para a efetivação da atenção básica à saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839905

Questão 10: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acerca das disposições constitucionais que tratam da saúde, assinale a alternativa
correta.

 a)  As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: centralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais; participação da comunidade.

 b)  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, exclusivamente.

 c)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

 d)  É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 e)  É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, mesmo se houver previsão legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841561

Questão 11: VUNESP - Med (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/Clínico UBS/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A relação entre as instituições públicas e privadas sempre foi uma das questões polêmicas do SUS. A Constituição Federal

 a)  estimula as parcerias público-privadas por meio de organizações sociais.
 b)  determina que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência entre as que recebem recursos públicos para auxílios ou subvenções.
 c)  permite a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que justificada.
 d)  veda a participação da iniciativa privada no sistema de assistência à saúde.
 e)  veda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/861352
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Questão 12: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Um dos pilares da seguridade social no Brasil é a saúde, considerada pela Constituição da República um direito de todos e dever do Estado. Sobre o assunto, assinale a
alternativa correta.

 a)  Uma das diretrizes de organização das ações e serviços públicos de saúde, que constituem um sistema único, é o atendimento com prioridade para os serviços
assistenciais.

 b)  Os serviços do sistema único de saúde, ainda que prestados pelos municípios e pelos Estados, devem ser financiados com recursos da União.
 c)  Estão entre os princípios das ações e serviços públicos de saúde (que também regem os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema

Único de Saúde): a universalidade de acesso em todos os níveis de assistência e a descentralização político administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
 d)  Lei municipal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional, e as diretrizes para os planos de carreira do agente comunitário de saúde, competindo

aos estados prestar assistência financeira complementar aos municípios.
 e)  Segundo o texto constitucional expresso, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos deve ser

prevista e regulada por lei complementar da União.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872527

Questão 13: FUNDEP - DP MG/DPE MG/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Quanto ao tema saúde, é correto afirmar:

 a)  O Poder Público está obrigado a fornecer medicamentos fora da lista do SUS, desde que haja apenas e tão-somente a comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

 b)  Considerando a estrutura legal do SUS, o interessado poderá propor medida judicial contra União, estado e município, observando-se, no entanto, a divisão de
responsabilidades administrativas de cada ente para assegurar a regularidade da legitimidade passiva.

 c)  É possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamento para
portadores de doença grave, desde que comprovada a desídia do ente público e o risco à vida do paciente, podendo, ainda, haver cumulação referente a aplicação de
astreintes.

 d)  O dever do Estado de garantir a saúde exclui, por se tratar de direito constitucional, o das pessoas, da família, das empresas e sociedade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/873288

Questão 14: Instituto Excelência - Farm (Barra Velha)/Pref Barra Velha/NASF/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Na constituição federal de 1988 existem artigos que tratam especificamente da saúde. Sobre os artigos 196 a 200 da constituição, marque a alternativa INCORRETA.

 a)  São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

 b)  É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, na condição de estatais, na assistência à saúde no país.
 c)  Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo

público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
 d)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/880502

Questão 15: OBJETIVA CONCURSOS - ACS (Bom Progresso)/Pref Bom Progresso/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal, em relação ao que dispõe sobre a saúde, analisar a sentença abaixo:
 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação (1ª parte). As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e sem hierarquia (2ª parte).
 
A sentença está:

 a)  Totalmente correta.
 b)  Correta somente em sua 1ª parte.
 c)  Correta somente em sua 2ª parte.
 d)  Totalmente incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/915867

Questão 16: CONTEMAX - ACS (Pref Conceição)/Pref Conceição/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, e a lei 8080/90, o direito que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação e para reduzir o risco de doença e de outros agravos é o direito à:

 a)  Educação.
 b)  Cultura.
 c)  Esportes e lazer.
 d)  Seguridade social.
 e)  Saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/930721

Questão 17: CONTEMAX - ACS (Pref Conceição)/Pref Conceição/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O artigo 198 da Constituição define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e devem constituir um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
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 a)  Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
 b)  Descentralização, equidade e autonomia do usuário.
 c)  Universalidade, atendimento integral e longitudinalidade.
 d)  Universalidade, coordenação de redes e amplo acesso à saúde.
 e)  Tecnologias assistenciais, descentralização regional e municipalização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/930723

Questão 18: CONTEMAX - ACS (Pref Lucena)/Pref Lucena/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
É correto afirmar que a saúde é um direito de todos, esse direito deve ser garantido mediante políticas:

 a)  Sociais e econômicas.
 b)  Sociais e populares.
 c)  Comunitárias e participativas.
 d)  Complementares e humanitárias.
 e)  Econômicas e culturais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/931540

Questão 19: CONTEMAX - ACS (Pref Lucena)/Pref Lucena/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O artigo 198 da Constituição define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede ___________ e devem constituir um sistema único, organizado de
acordo com diretrizes.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:

 a)  Comunitária e solidária.
 b)  Cidadã e civil.
 c)  Regionalizada e hierarquizada.
 d)  Descentralizada e participativa.
 e)  Municipalizada e cultural.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/931541

Questão 20: CONTEMAX - Ass Soc (Lucena)/Pref Lucena/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a CF/1988, no 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 popular.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativas

 a)  I, II e III.
 b)  I e II, apenas.
 c)  II, apenas.
 d)  II e III, apenas.
 e)  I e III, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/932016

Questão 21: VUNESP - Med Per (IPREMM)/IPREMM/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que

 a)  o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias não poderá perder o cargo em hipótese
alguma.

 b)  é atribuição do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano e para irrigação de hortaliças.

 c)  ela estabelece rígida e detalhadamente as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.
 d)  as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,

devendo sua execução ser feita preferencialmente de forma direta ou por meio de pessoa física.
 e)  os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo

público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/935978

Questão 22: VUNESP - Med Per (IPREMM)/IPREMM/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
“Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” são atribuições de competência do SUS – Sistema Único de Saúde
descritas na

 a)  Constituição Federal do Brasil de 1988.
 b)  Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no capítulo V, na seção II.
 c)  Convenção no 81 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil.
 d)  Declaração de Alma Ata da Organização Mundial da Saúde.
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 e)  Portaria no 142/1997 do Ministério da Saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/936029

Questão 23: FGV - APIOPM (Salvador)/Pref Salvador/Arquitetura/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com forte atuação junto às camadas mais carentes da população, consultou sua assessoria jurídica sobre (1) a
forma de organização do serviço público de saúde e (2) a possibilidade de as pessoas com as quais interage participarem da gestão do serviço.
 
À luz da sistemática constitucional, a assessoria respondeu corretamente que deve ser

 a)  adotada a descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo, sendo assegurada a participação da comunidade.
 b)  adotada a centralização, não sendo permitida a participação da comunidade.
 c)  adotada a descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo, não sendo permitida a participação da comunidade.
 d)  adotada a centralização, sendo assegurada a participação da comunidade.
 e)  a forma seguirá a centralização ou a descentralização conforme a opção de cada governo, sendo assegurada a participação popular na definição desse modelo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/944024

Questão 24: FUNDATEC - TEnf (S Cecília Sul)/Pref Sta Cecília Sul/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
As ações dos serviços de saúde que integram o SUS estão previstas na Constituição Federal de 1988 e devem obedecer aos seguintes princípios, EXCETO:

 a)  Centralização político-administrativa.
 b)  Universalidade.
 c)  Integralidade.
 d)  Equidade.
 e)  Participação da comunidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/952478

Questão 25: COPERVE-UFSC - Farm (UFSC)/UFSC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988, na Seção II – Da Saúde, assinale a alternativa correta.

 a) Uma das diretrizes de organização das ações e serviços públicos de saúde é o atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais.
 b) A saúde é um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos.
 c) A participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde representa uma forma complementar para o Sistema Único de Saúde.
 d) Cabe aos gestores locais do Sistema Único de Saúde a admissão de agentes comunitários de saúde por meio do exercício de cargo comissionado.
 e) Ao Sistema Único de Saúde competem o controle e a fiscalização em todas as fases do medicamento, ou seja, na produção, no transporte, no armazenamento, na

distribuição e na utilização.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/959337

Questão 26: Unifil - TGA (Pref Jd Alegre)/Pref Jardim Alegre/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com o Art. 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com algumas diretrizes. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta diretrizes contidas no artigo mencionado.
 

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.
 
IV. Preservação do meio ambiente.

 

 a)  Apenas I e II estão corretas.
 b)  Apenas I, II e III estão corretas.
 c)  Apenas II, III e IV estão corretas.
 d)  Apenas III e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/966473

Questão 27: IBFC - Enf (SESACRE)/SESACRE/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O SUS foi instituído pela Constituição Federal de            . Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

 a)  1986
 b)  1990
 c)  1988
 d)  1987

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976558

Questão 28: CEFETMINAS - ASoc (Bela Vista MG)/Pref B Vista MG/Departamento de Saúde/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo o Art. 198, da Constituição Federal, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único
que é organizado segundo a diretriz da/o

 a)  centralização, com direção única em cada esfera de governo.
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 b)  atendimento imediato, com prioridade para as atividades curativas.
 c)  participação da comunidade.
 d)  financiamento exclusivo da união.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989427

Questão 29: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  É constitucional a regra que veda, no âmbito do SUS, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio
SUS, ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes.

 b)  Ao enunciar o direito à saúde, o art. 196 da Constituição de 1988 traz norma de caráter programático pertinente à realização de políticas públicas. Traça para o
futuro um programa ao legislador, um programa de Governo, passível de ser ou não cumprido, cuja efetividade dependeria de uma instrumentalização infraconstitucional.

 c)  Pela interpretação sistemática dos dispositivos da Constituição Federal, os serviços de assistência à saúde, financiados pelo SUS, deverão ser prestados
diretamente pelo Poder Público, podendo este, excepcionalmente, e de forma complementar, apenas, contar com a ajuda da iniciativa privada, sendo vedada a
destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

 d)  O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível, que legitima o Ministério Público para a propositura
de ação em defesa desse direito por meio da ação civil pública, que lhe permite invocar a tutela jurisdicional do Estado com o objetivo de fazer com que os Poderes
Públicos respeitem, em favor da coletividade, os serviços de relevância pública.

 e)  Ao disciplinar o sistema público de saúde, a Constituição Federal fincou o princípio da universalidade, no sentido de que os serviços públicos de saúde são
destinados a todos, independentemente de situação jurídica, econômica, ou social, e o princípio da igualdade, segundo o qual situações clínicas iguais reclamam
tratamentos iguais, expurgando a possibilidade de tratamento diferenciado com critério no pagamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004957

Questão 30: FCC - PJ (MPE MT)/MPE MT/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com o ordenamento jurídico e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a disciplina da Ordem Social na Constituição Federal,

 a)  o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras não pode ter natureza confessional, de modo que não pode ser vinculado a nenhuma religião específica.
 b)  somente as universidades particulares gozam de autonomia didático- científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, subordinando-se as públicas,

sob tais aspectos, ao Ministério competente para a matéria no âmbito da Administração federal.
 c)  a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo, contudo, vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas

com fins lucrativos.
 d)  é admissível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação.
 e)  tendo em vista o direito universal à saúde, o Estado, em regra, poderá ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais por decisão judicial, ainda que

ausente o seu registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1005267

Questão 31: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Em decorrência de um surto de dengue, o Município Alfa, após regular procedimento licitatório, firmou ajuste com a sociedade empresária Mata Mosquitos Ltda., pessoa
jurídica de direito privado com fins lucrativos, visando à prestação de serviços relacionados ao combate à proliferação de mosquitos e à realização de campanhas de
conscientização da população local. Nos termos do ajuste celebrado, a sociedade empresarial passaria a integrar, de forma complementar, o Sistema Único de Saúde
(SUS).

Diante da situação narrada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta.

 a)  O ajuste firmado entre o ente municipal e a sociedade empresária é inconstitucional, eis que a Constituição de 1988 veda a participação de entidades privadas
com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde, ainda que de forma complementar.

 b)  A participação complementar de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde é admitida, sendo apenas vedada a destinação de recursos
públicos para fins de auxílio ou subvenção às atividades que desempenhem.

 c)  O ajuste firmado entre o Município Alfa e a sociedade empresária Mata Mosquito Ltda. encontra-se em perfeita consonância com o texto constitucional, que
autoriza a participação de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde e o posterior repasse de recursos públicos.

 d)  As ações de vigilância sanitária e epidemiológica, conforme explicita a Constituição de 1988, não se encontram no âmbito de atribuições do Sistema Único de
Saúde, razão pela qual devem ser prestadas exclusivamente pelo poder público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1017686

Questão 32: FUNDATEC - Tec (Pref Maçambará)/Pref Maçambará/Enfermagem/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 200, além de outras atribuições, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS):

 a) Organizar produtos e substâncias de interesse para a saúde, a produção de medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
 b) Inspecionar alimentos, executando o controle da data de validade.
 c) Ordenar a formação de recursos técnicos na área de saúde.
 d) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 e) Organizar a guarda e a utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020484

Questão 33: VUNESP - Fisio (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O texto constitucional de 1988, com relação à Saúde, após vários acordos políticos e pressão popular, atende, em grande parte, às reivindicações do movimento sanitário,
prejudica os interesses empresariais do setor hospitalar e não altera a situação da indústria farmacêutica. Entre os principais aspectos aprovados na Constituição de 1988,
tem-se:

 a)  o direito universal à Saúde e o dever do Estado, acabando com discriminações existentes entre segurado/ não segurado, rural/urbano.
 b)  a constituição do Sistema Único de Saúde, mas sem integrar todos os serviços públicos em uma rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada e de

atendimento integral.
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 c)  a participação do setor privado no sistema de saúde foi incentivada, não sendo vedada a destinação de recursos públicos para subvenção às instituições com fins
lucrativos.

 d)  a autorização da comercialização de sangue e seus derivados.
 e)  os contratos com entidades privadas prestadoras de serviços far-se-ão mediante contrato de direito público, garantindo que o Estado não possa intervir nas

entidades que não estiverem seguindo os termos contratuais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030651

Questão 34: SMA-RJ (antiga FJG) - Farma (Pref RJ)/Pref RJ/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS é a integralidade, que implica em:

 a) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
 b) direção única em cada esfera de governo
 c) acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde
 d) participação complementar das instituições privadas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1038345

Questão 35: SMA-RJ (antiga FJG) - Farma (Pref RJ)/Pref RJ/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo as diretrizes da Constituição Federal de 1988, compete ao SUS:

 a) proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário
 b) amparar crianças e adolescentes carentes
 c) colaborar na proteção do meio ambiente
 d) garantir auxílio do poder público às entidades de previdência privada

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1038347

Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/"Sem Área"/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A respeito das dimensões dos direitos fundamentais e de seus destinatários, julgue o item a seguir.
 
O ônus da prova para a negativa de prestação de serviço de saúde vincula os órgãos estatais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043299

Questão 37: IESES - Enf (Pref Palhoça)/Pref Palhoça/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
 

I. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 
II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
 
III. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
 
IV. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

 a)  Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
 b)  Apenas a assertiva I está correta.
 c)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 d)  Apenas as assertivas II e III estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045509

Questão 38: IESES - Psic (Pref Palhoça)/Pref Palhoça/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao sistema único de saúde algumas atribuições. Assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

 b)  É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
 c)  É permitida a destinação de recursos públicos para auxilio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 d)  A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1048775

Questão 39: IDIB - Aud Int (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, 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. centralização, com direção coordenada pela União.
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II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

III. participação da comunidade.

Assinale:

 a)  se apenas a afirmativa I estiver correta.
 b)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
 c)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
 d)  se todas as afirmativas estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049100

Questão 40: IDIB - Aud Int (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Com base nas disposições constitucionais sobre a Saúde, assinale a alternativa incorreta:

 a)  É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a quaisquer instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, atuantes na área de saúde.
 b)  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
 c)  São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 d)  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049102

Questão 41: IDIB - Aud Int (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Assinale abaixo a única competência constitucional prevista para o Sistema Único de Saúde (SUS):

 a)  Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
 b)  Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a saúde.
 c)  Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
 d)  Regulamentação dos encargos sociais dos Conselhos de Medicina.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049109

Questão 42: PRÓ-MUNICÍPIO - Psic (Pref Massapê)/Pref Massapê/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com Art. 200 da Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, exceto:

 a)  Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
 b)  Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
 c)  Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
 d) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e educação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049174

Questão 43: OBJETIVA CONCURSOS - Enf (Pref Jaú)/Pref Jaú/PSF I/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com algumas diretrizes. Sobre essas diretrizes, analisar os itens abaixo:
 

I. Participação da comunidade.
II. Atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
III. A centralização, com direção única em esfera Federal.

 
Está(ão) CORRETO(S):

 a)  Somente o item I.
 b)  Somente o item III.
 c)  Somente os itens I e II.
 d)  Somente os itens II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052253

Questão 44: OBJETIVA CONCURSOS - Farm (Pref Jaú)/Pref Jaú/I/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição Federal, analisar os itens abaixo:
 

I. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita apenas diretamente.
 
II. É permitida, em alguns casos, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

 

 a)  Os itens I e II estão corretos.
 b)  Somente o item I está correto.
 c)  Somente o item II está correto.
 d)  Os itens I e II estão incorretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052316
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Questão 45: NEC UFMA - Med (UFMA)/UFMA/Medicina do Trabalho/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na sua seção II, que fala da Saúde, afirma que:

 a)  São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente por entidades públicas.

 b)  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

 c)  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 - centralização, com direções variadas em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais; III – não conta com a participação da comunidade.

 d)  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, não sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos.

 e)  Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para
a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos, exceto de hemoderivados e outros insumos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053932

Questão 46: VUNESP - ASoc (M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 concebe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com relação à assistência à saúde, a Constituição prevê a
presença da iniciativa privada, que poderá participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Conforme determinações expressas no artigo 199, § 2º, é vedada a destinação de
recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas

 a)  com menos de dois anos.
 b)  com fins lucrativos.
 c)  com propósitos classistas.
 d)  de caráter patronal.
 e)  de interesses parciais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1068442

Questão 47: FAUEL - CDen (Pref H Serpa)/Pref Honório Serpa/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição da República de 1988 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único. Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  A descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade são diretrizes constitucionais do sistema único de saúde.
 b)  É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo os casos proibidos em lei.
 c)  São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,

devendo sua execução ser feita sempre indiretamente, por meio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
 d)  O sistema único de saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1069239

Questão 48: FAUEL - Nutr (Pref H Serpa)/Pref Honório Serpa/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Com base nisso, assinale a alternativa
CORRETA.

 a)  A assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.
 b)  A participação da comunidade nas políticas de saúde pública é proibida.
 c)  Compete ao Sistema Único de Saúde participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
 d)  Apenas aqueles que possuírem carteira assinada têm acesso aos atendimentos do Sistema Único de Saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1070661

Questão 49: IBFC - Enf (Pref C S Agost)/Pref C Sto Agostinho/Diarista e Plantonista/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 – Seção II, ao sistema de saúde compete algumas atribuições. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(   ) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
(   ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
(   ) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
(   ) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  F, V, V, F
 b)  V, F, V, F
 c)  V, F, F, V
 d)  V, V, V, V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073741

Questão 50: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
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A respeito da saúde, conforme a Constituição Federal, é CORRETO afirmar que:

 a)  É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 b)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 c)  É lícita a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo os casos proibidos em lei.
 d)  A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo admitido todo tipo de comercialização.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076612

Questão 51: IBFC - TEnf (Pref C S Agos)/Pref C Sto Agostinho/Diarista/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 – Seção II, ao sistema de saúde compete algumas atribuições. Sobre as atribuições, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(   ) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
(   ) Não colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
(   ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  F, V, V
 b)  V, F, F
 c)  V, F, V
 d)  F, V, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1079399

Questão 52: GUALIMP - AFTM (Pref B Guandu)/Pref Baixo Guandu/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Princípio normatizado com a Emenda Constitucional nº 42/2003, que estabelece que é proibido instituir ou aumentar contribuições sociais antes de noventa dias da
publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Essa definição refere-se ao princípio:

 a)  Da legalidade.
 b)  Da anterioridade nonagesimal.
 c)  Da capacidade contributiva.
 d)  Da isonomia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1093409

Questão 53: EDUCA PB - ASoc (Pref Várzea)/Pref Várzea/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal na Seção II em seu Art. 198 diz que 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:
 
Assinale a alternativa CORRETA
 

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.

IV. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.

V. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

 
Estão CORRETAS:

 a)  I, II e III, apenas.
 b)  II, III e V, apenas.
 c)  I, II, IV e V, apenas.
 d)  I, III e V, apenas.
 e)  I, II, III, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1102982

Questão 54: GUALIMP - Dent (Vila Valério)/Pref Vila Valério/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no:

 a)  Artigo 196 da Constituição Federal.
 b)  Artigo 198 da Constituição Federal.
 c)  Artigo 200 da Constituição Federal.
 d)  Artigo 202 da Constituição Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1105068

Questão 55: FAUEL - Med (Mandaguari)/Pref Mandaguari/Clínico Geral 20H/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
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Assinale a alternativa CORRETA a respeito da possibilidade de participação de instituições privadas no sistema único de saúde.

 a)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

 b)  As instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, no sistema único de saúde.
 c)  As instituições privadas poderão participar de

forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não se admitindo a participação direta ou
indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em nenhuma hipótese.

 d)  As instituições privadas poderão participar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, desde que
sejam entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1109319

Questão 56: FAUEL - Nutri (Mandaguari)/Pref Mandaguari/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo algumas diretrizes. Com base nisso, analise as assertivas abaixo.
 

I. A descentralização, com direção única em cada esfera de governo é uma diretriz do SUS.
 
II. O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas é uma diretriz do SUS.
 
III. A participação da comunidade não é uma diretriz do SUS que depende de políticas técnicas e oficiais apenas.

 
Com base nessas afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Apenas a afirmativa I está correta.
 b)  Apenas as afirmativas II, III estão corretas.
 c)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 d)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1109947

Questão 57: IBFC - Enf (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Na descrição contida na Constituição Federal, Seção II, Da Saúde no 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”. Considere o disposto na legislação supracitada, analise as afirmativas abaixo e dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

( ) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
 
( ) Atendimento fragmentado, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 
( ) Participação da comunidade.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  V, V, V
 b)  V, V, F
 c)  F, F, V
 d)  V, F, V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1113530

Questão 58: IBFC - Enf (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Considere o disposto na Constituição Federal de 1988, Seção II, Da Saúde, Art 196 ao 200, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
 
( ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 
( ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  V, V, F 
 b)  F, F, V
 c)  V, V, V

 
 d)  V, F, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1113531

Questão 59: COC UFAC - Med (UFAC)/UFAC/Medicina do Trabalho/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
 As ações da política de saúde no Brasil  podem ser  desenvolvidas segundo Constituição Federal em seu artigo 199

 a)  Com a participação de Planos de Saúde conveniados com o SUS.
 b)  Com a participação de entidades filantrópicas conveniadas com o SUS.
 c)  Com  entidades filantrópicas que constituem a saúde suplementar.
 d)  Com  as Operadoras e Planos de Saúde que constituem a saúde complementar.
 e)  Com atendimento em clínicas de baixo custo devido à demanda reprimida no setor público.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1124638

Questão 60: Instituto Consulplan - TEnf (Pref Orlândia)/Pref Orlândia/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade:

 a)  Conjunta dos Municípios, Estados, Distrito Federal e União.
 b)  Apenas do Município, podendo receber ajuda estadual e federal mediante pactuação.
 c)  Apenas da União, cabendo aos Estados, Distrito Federal e Municípios direcionarem os recursos para o setor da saúde.
 d)  Apenas do Município, do Estado e do Distrito Federal, cabendo à União a responsabilidade pela fiscalização dos investimentos em saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1132664

Questão 61: COVEST-COPSET - Sanit (UFPE)/UFPE/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Emenda Constitucional 29 (EC 29/2000), publicada no ano 2000, acerca do financiamento do Sistema Único Saúde (SUS), definiu:
 

1) que compete à União, alocar no primeiro ano o aporte de pelo menos 5% em relação ao orçamento empenhado do período anterior e, nos períodos seguintes,
o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB.
2) que compete aos estados e municípios, alocar, no primeiro ano, pelo menos 7% do total das receitas dos impostos, de maneira crescente anualmente até
atingir, para os estados, 12% e, para os municípios, 15%.
3) o que constitui despesas com as Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).
4) que o rateio dos recursos dos estados aos municípios deverá considerar as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade
de oferta de ações e de serviços de saúde.
5) a divisão proporcional do Orçamento da Seguridade Social (OSS), entre Previdência, Saúde e Assistência Social.

 
Estão corretas, apenas:

 a)  1, 2 e 3.
 b)  3 e 5.
 c)  2, 3 e 4.
 d)  2 e 3.
 e)  1 e 2.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1137535

Questão 62: COVEST-COPSET - Sanit (UFPE)/UFPE/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A criação do Sistema Único de Saúde, em 1988, representou a reorganização da política de saúde no Brasil, assegurando o direito à saúde como dever do Estado na
Constituição Federal. Em relação aos artigos constitucionais relacionados à Seguridade Social e ao SUS, assinale a alternativa incorreta.

 a)  Compete ao Sistema Único de Saúde participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
 b)  Cabe ao Estado o desenvolvimento de políticas públicas sociais para efetivar a garantia do direito à saúde.
 c)  Através do orçamento da Seguridade Social (OSS), que integra o orçamento da União, serão financiadas as políticas de Previdência, Assistência Social e Saúde.
 d)  É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em Lei.
 e)  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1137549

Questão 63: COVEST-COPSET - Sanit (UFPE)/UFPE/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Qual Norma Jurídica representou retrocesso no tocante ao financiamento do Sistema Único de Saúde, determinado pelo “congelamento dos gastos”, através da alteração
do texto constitucional, com a estagnação do teto orçamentário da saúde, pelo montante gasto no ano anterior, corrigido pela inflação, pelos próximos 20 anos?

 a)  Projeto de Emenda Constitucional – PEC 55/2016.
 b)  Emenda Constitucional – EC 95/2016.
 c)  Emenda Constitucional – EC 86/2015.
 d)  Lei Complementar – LC 141/2012.
 e)  Lei 13.097/2015.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1137585

Questão 64: GUALIMP - Tec (Porciúncula)/Pref Porciúncula/Enfermagem/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Com relação aos artigos da constituição federal, da seção II, da saúde, considere a alternativa correta:

 a) O artigo 198 da constituição federal descreve a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos como uma das diretrizes do SUS.
 b) O artigo 198 determina aos gestores locais do sistema único de saúde, que estes só poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às

endemias por meio de concurso público municipal.
 c) O artigo 200 discorre que compete ao SUS a formação de recursos humanos na área de saúde.
 d) O artigo 197 determina que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1139865

Questão 65: GUALIMP - Tec (Porciúncula)/Pref Porciúncula/Enfermagem/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, EXCETO:

 a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos.
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 b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 c) Participar da formulação da política, com exceção às ações de saneamento básico.
 d) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1139869

Questão 66: MetroCapital - Med (Pref Conchas)/Pref Conchas/AUDITOR/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
No que se refere ao tema da saúde na Constituição Federal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: 

 
I – Tem um matiz assistencial que acaba induzindo a preferência de políticas voltadas para a recuperação da saúde, em detrimento da prevenção. 
 
II – Expressa a compreensão de que a saúde da população resulta da forma como a sociedade se organiza. 
 
III – Está em desacordo com a definição da Organização Mundial da Saúde. 

 

 a)  Apenas o item I é verdadeiro.
 b)  Apenas o item II é verdadeiro. 
 c)  Apenas o item III é verdadeiro.
 d)  Apenas os itens I e III são verdadeiros. 
 e)  Todos os itens são verdadeiros.  

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141171

Questão 67: MetroCapital - ACE (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Considere as afirmativas abaixo e responda ao seguinte.

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.

 a)  Apenas o item I é verdadeiro. 
 b)  Apenas o item II é verdadeiro. 
 c)  Apenas o item III é verdadeiro. 
 d)  Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
 e)  Todos os itens são verdadeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147897

Questão 68: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O sistema único de saúde, como o conjunto de ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada, é regido, dentre outras, pela
seguinte diretriz: 

 a)  participação da comunidade. 
 b)  atendimento integral, com prioridade para as atividades repressivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
 c)  descentralização, com direção fragmentada em cada esfera de governo. 
 d)  proteção à maternidade, especialmente à gestante. 
 e)  cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150807

Questão 69: FUNDEP - Psic (Uberlândia)/Pref Uberlândia/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Tendo em vista o SUS, analise o texto a seguir.
 
A saúde como direito de todos deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sendo assim, as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único devem ser organizados de acordo com as seguintes diretrizes:                        ,                           e           
              .
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto anterior.

 a)  descentralização / atendimento integral / participação da comunidade
 b)  recursos financeiros / recursos tecnológicos / recursos materiais e humanos da União
 c)  recursos humanos / ciência e tecnologia / saúde do trabalhador
 d)  avaliação e divulgação do nível de saúde da população / atendimento integral / saúde do trabalhador

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163255

Questão 70: Unifil - ALab (Pref Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
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No Art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, afirma-se que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com a(s) seguinte(s) diretriz(es):
 

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 nas ações educativas preventivas em instituições públicas e privadas.

 a) Apenas II e III estão corretas.
 b) Apenas I e III estão corretas.
 c) Apenas I e II estão corretas.
 d) Apenas III está correta.
 e) Apenas II está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183351

Questão 71: CONTEMAX - ACS (Pref Damião)/Pref Damião/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por uma rede regionalizada e hierarquizada, sendo organizado em conformidade com as seguintes diretrizes, EXCETO:

 a)  centralização
 b)  descentralização
 c)  atendimento integral
 d)  direção única em cada esfera de governo;
 e)  participação da comunidade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1188792

Questão 72: QUADRIX - Ass Adm (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, sua fiscalização e seu controle
e devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 
Considerando a disposição constitucional, julgue o item, relativos à saúde.
 
As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200757

Questão 73: QUADRIX - Ass Adm (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, sua fiscalização e seu controle
e devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 
Considerando a disposição constitucional, julgue o item, relativos à saúde.
 
Caso o gestor público necessite de agentes de combate às endemias, ele poderá admitir os referidos agentes por meio de processo seletivo público, mas a mesma
hipótese de admissão não é possível para agentes comunitários de saúde.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200758

Questão 74: QUADRIX - Ass Adm (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, sua fiscalização e seu controle
e devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 
Considerando a disposição constitucional, julgue o item, relativos à saúde.
 
Compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200759

Questão 75: QUADRIX - Ass Adm (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, sua fiscalização e seu controle
e devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 
Considerando a disposição constitucional, julgue o item, relativos à saúde.
 
Nos casos previstos em lei, é possível a participação direta de empresas estrangeiras na assistência à saúde do País.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200760
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Questão 76: QUADRIX - Ass Adm (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, sua fiscalização e seu controle
e devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 
Considerando a disposição constitucional, julgue o item, relativos à saúde.
 
Os serviços públicos de saúde devem priorizar o atendimento integral para as atividades preventivas, com exceção dos serviços assistenciais. Além disso, o dever é do
Poder Público, não sendo admitida a diretriz de participação da comunidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200761

Questão 77: QUADRIX - Ag Fisc (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando essa informação, julgue o item.
 
Cabe ao Poder Público e ao terceiro setor, nos termos da lei, dispor sobre a regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201767

Questão 78: QUADRIX - Ag Fisc (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando essa informação, julgue o item.
 
As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal serão estabelecidas por lei complementar, que
será reavaliada, pelo menos, a cada cinco anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201769

Questão 79: QUADRIX - Ag Fisc (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando essa informação, julgue o item.
 
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Dessa forma, é permitida a destinação de recursos públicos para auxílio às instituições privadas com fins lucrativos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201771

Questão 80: QUADRIX - Ag Fisc (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando essa informação, julgue o item.
 
É possível a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitida a sua comercialização.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201772

Questão 81: QUADRIX - Ag Fisc (COREN AC)/COREN AC/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando essa informação, julgue o item.
 
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou
convênio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201773

Questão 82: QUADRIX - Ass Soc (Pref Jataí)/Pref Jataí/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
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A Constituição Federal de 1988 redefiniu o conceito de saúde ao dizer que, para ter saúde, é preciso ter acesso a um conjunto de fatores, como, por exemplo:
alimentação; educação; moradia; emprego; e lazer. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

 a) É priorizado o tratamento de doenças ao invés de ações preventivas.
 b) A participação na produção de medicamentos e equipamentos não é atribuição do SUS.
 c) O SUS tem sua direção centralizada no governo federal.
 d) As instituições privadas não podem participar do SUS.
 e) O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 define a universalidade da cobertura do SUS.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1212529

Questão 83: NC-UFPR - Prof NU Pl (ITAIPU)/ITAIPU/Médico Perito/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Com relação à Constituição Federal de 1988, são competências do sistema único de saúde. EXCETO: 

 a)  destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
 b)  fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 
 c)  participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
 d)  participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 e)  colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220301

Questão 84: IESES - Med (Pref Gaspar)/Pref Gaspar/Clínico Geral/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Em relação aos Artigos 196 a 200 da Constituição Federal é correto afirmar que:

 a)  São de responsabilidade exclusivamente pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Governo Federal dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução ser exercida através de representantes eleitos do Poder Executivo.

 b)  Os gestores centralizadores do sistema único de saúde somente poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de
concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

 c)  É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prestem serviços imprescindíveis
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

 d)  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1228797

Questão 85: IBGP - Dent (Andrelândia)/Pref Andrelândia/2019
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Brasileira de 1988 define a saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido por políticas sociais e econômicas.
 
São avanços históricos obtidos pela saúde no Brasil após a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

 a)  Descentralização político-administrativo.
 b)  Saúde como ausência de doença.
 c)  Universalidade de acesso.
 d)  Participação popular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1332669

Questão 86: FUNDATEC - Ana Tec ((DPE SC)/DPE SC/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Analise as assertivas abaixo sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação em matéria de saúde pública e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) A falta de regulamentação para o custeio e/ou distribuição em qualquer das esferas da federação impede que se determine judicialmente sua responsabilidade
pelo fornecimento de medicamentos ou tratamentos excepcionais.

(  ) A competência comum entre os entes federativos resulta na responsabilidade solidária da União, estados, Distrito Federal e municípios para responder pelas
demandas de saúde.

(  ) As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda direitos, constituem promessas situadas na esfera insindicável pelo Poder Judiciário.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

 a)  V – F – V.
 b)  F – V – F.
 c)  V – V – V.
 d)  F – F – F.
 e)  V – V – F.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576326

Questão 87: Instituto AOCP - Med (SES DF)/SES DF/Anestesiologia/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Até a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a assistência a saúde no Brasil tinha caráter

 a)  igualitário.
 b)  integral.
 c)  meritocrático.
 d)  universal.
 e)  equânime.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583988

Questão 88: Instituto AOCP - Med (SES DF)/SES DF/Anestesiologia/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 constitui-se como marco histórico da proteção constitucional à saúde e, no  seu artigo 198, traz que as ações e serviços constituem um
sistema  único, organizado de acordo com as diretrizes:

 a)  descentralização, atendimento integral, participação da comunidade.
 b)  equidade, integralidade, igualdade.
 c)  universalidade, controle social, equidade.
 d)  resolutividade, igualdade, integralidade.
 e)  hierarquização, igualdade, universalidade.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583991

Questão 89: FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Determinado Estado da Federação extinguiu órgão público que prestava serviços de saúde diretamente a uma parcela da população, decidindo, por razões de
economicidade, atribuir a execução dessa atividade à entidade privada. Trata-se de medida que se revela, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal,

 a)  inconstitucional, uma vez que os serviços públicos de saúde não podem ser prestados diretamente ao cidadão por entidade privada.
 b)  constitucional, desde que o acordo seja firmado com entidade filantrópica ou sem fins lucrativos, que poderá participar do Sistema Único de Saúde de forma

complementar, podendo o Ministério Público fiscalizar a aplicação dos recursos públicos recebidos pelo parceiro privado.
 c)  constitucional, devendo, no entanto, a entidade privada contratar seus empregados mediante concurso público realizado pelo ente federado e submeter suas

contratações ao procedimento licitatório estabelecido em lei para a Administração pública, sempre que as respectivas despesas forem pagas com recursos financeiros
públicos.

 d)  constitucional, devendo, no entanto, as contratações da entidade privada ser submetidas ao procedimento licitatório estabelecido em lei para a Administração
Pública, sempre que as respectivas despesas forem pagas com recursos financeiros públicos, não cabendo, todavia, ao Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos recebidos pela entidade privada.

 e)  constitucional, não se aplicando à entidade privada a exigência de concurso público para a contratação de seus empregados, nem a lei que disciplina o
procedimento licitatório para as contratações firmadas pela Administração Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/592810

Questão 90: CS UFG - Ana (SANEAGO)/SANEAGO/Saúde/Medicina do Trabalho/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a respeito de saúde, ambiente e trabalho, estabelece que

 a)  é um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais a eliminação dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
 b)  compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
 c)  é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde.
 d)  incumbe ao poder público e à iniciativa privada controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco

para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/604195

Questão 91: FCC - Ana JD (DPE AM)/DPE AM/Ciências Jurídicas/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Ao dispor sobre as ações voltadas para a seguridade social, a Constituição Federal prevê a 

 a)  participação do Sistema Único de Saúde na produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
 b)  possibilidade de destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com ou sem fins lucrativos que prestem assistência à saúde. 
 c)  criação, pelo Poder Público, de programas de apoio à inclusão e promoção social, vedando aos Estados e ao Distrito Federal, todavia, a destinação de parte de

sua receita tributária líquida para custeá-los. 
 d)  gratuidade da celebração do casamento civil, salvo se um dos cônjuges puder arcar com o pagamento do respectivo custo. 
 e)  gratuidade para a obtenção de certidões em repartições públicas, quando contenham informações de interesse coletivo ou geral. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605400

Questão 92: VUNESP - Méd (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal determina que 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:

 a)  assistência clínica, programas de prevenção e apoio medicamentoso.
 b)  descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
 c)  unicidade de ações, planejamento centralizado e gestão descentralizada.
 d)  descentralização, unicidade de ações e controle social.
 e)  integralidade, universalidade e participação social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/621882

Questão 93: CONSULPLAN - Tec ST (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 no Título VIII, Capítulo II, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
 

I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
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II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
III. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
IV. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

 
Estão corretas apenas as afirmativas

 a)  I e II.   
 b)  I e IV.   
 c)  I, II e III.   
 d)  I, II, III e IV. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/624146

Questão 94: FAUEL - Esp Reg (AGEPAR)/AGEPAR/Advogado/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Sobre a saúde, de acordo com a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que:

 a)  A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais, e a participação da comunidade constituem diretrizes do sistema único de saúde.

 b)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

 c)  A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção e a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.

 d)  É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634594

Questão 95: FAUEL - Esp Reg (AGEPAR)/AGEPAR/Contador/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal. 

 a)  A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, no qual se garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país uma série
de direitos fundamentais, primando-se pelo respeito à vida e à liberdade, motivos pelos quais é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico a imposição da pena de
morte. 

 b)  Sobre o sistema tributário nacional é correto afirmar que se faculta aos Estados instituir empréstimos compulsórios no caso de investimento público de caráter
urgente e de relevante interesse nacional. 

 c)  No que diz respeito à aposentadoria dos servidores públicos é correto afirmar que a aposentadoria voluntária exige tempo mínimo de quinze anos de efetivo
exercício no serviço público e dez anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

 d)  Compete ao sistema único de saúde, além de outras atribuições, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo humano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634649

Questão 96: FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Para assegurar a garantia do direito social à saúde, a Constituição da República de 1988 criou um Sistema Único de Saúde integrado por uma rede pública regionalizada e
hierarquizada, descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, que deve oferecer atendimento de qualidade a toda a população e priorizar as atividades
preventivas, sem que haja prejuízo dos serviços assistenciais.
 
Ao Sistema Único de Saúde compete, segundo o que dispõe a CF no Art. 200, além de outras atribuições, nos termos da lei:
 

I. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 
II. participar do controle e da fiscalização da produção, do transporte, da guarda e da utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
 
III. promover a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
 
IV. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

 
Estão CORRETAS as assertivas:

 a)  I, II e III, apenas.
 b)  I, II e IV, apenas.
 c)  I, II, III e IV.
 d)  I, III e IV, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638036

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - Ass Adm (EBSERH)/EBSERH/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, a respeito da ordem social prevista na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, considere que a sigla SUS, sempre que empregada, se refere
ao Sistema Único de Saúde.
 
A iniciativa privada participa direta ou indiretamente do SUS, mas sempre de forma complementar, podendo inclusive utilizar-se de capital estrangeiro na assistência à
saúde.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647796

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - Ass Adm (EBSERH)/EBSERH/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
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Julgue o item seguinte, a respeito da ordem social prevista na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, considere que a sigla SUS, sempre que empregada, se refere
ao Sistema Único de Saúde.
 
A execução das ações de vigilância sanitária e de saúde do trabalhador é atribuição do SUS.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647797

Questão 99: CEBRASPE (CESPE) - JE TJCE/TJ CE/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Acerca do direito constitucional à saúde e à seguridade social, assinale a opção correta, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial.

 a) A seguridade social compreende saúde, previdência e assistência social, todas prestadas independentemente de contribuição dos usuários.
 b) De acordo com o STF, desde que seguidos os padrões regulamentados pela ANVISA, não é proibido o uso industrial e comercial do amianto.
 c) Os objetivos da seguridade social não incluem equidade dos benefícios entre as populações urbana e rural.
 d) De acordo com o STF, não ofende a CF a internação hospitalar em acomodações superiores, no âmbito do SUS, mediante pagamento da diferença de valor

correspondente.
 e) O polo passivo de ações que versem sobre responsabilidade nos tratamentos médicos pode ser ocupado por qualquer dos entes federados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/655969

Questão 100: FCC - Ana Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/Administrativa Previdenciária/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos
derivados da aplicação de percentuais, calculados, no caso

 a)  da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 5%.
 b)  da União, sobre a receita corrente líquida do exercício financeiro anterior, não podendo ser inferior a 20%.
 c)  dos Estados e do Distrito Federal, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 5%.
 d)  dos Estados e do Distrito Federal, sobre a receita corrente líquida do exercício financeiro anterior, não podendo ser inferior a 20%.
 e)  da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/655994

Questão 101: FCC - Tec Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A respeito do tratamento conferido à saúde pelo ordenamento constitucional, considere:

I. As ações e serviços públicos de saúde regem-se pelos princípios da centralização, que são competência da União Federal, e pela participação da comunidade.

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público
ou convênio, desde que pratiquem a filantropia, ou não possuam fins lucrativos.

III. No caso da União, o investimento em saúde corresponderá sempre a um mínimo de 10% da receita corrente bruta do respectivo exercício financeiro.

IV. É da competência do Sistema Único de Saúde fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano.

Está correto o que consta APENAS em

 a)  I e III.
 b)  IV.
 c)  I e II.
 d)  II e IV.
 e)  III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656893

Questão 102: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O Direito universal à saúde deve ser garantido pelo Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, com
base, dentre outros, na previsão constitucional segundo a qual

 a)  as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes próprias, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

 b)  o financiamento do Sistema Único de Saúde será efetivado integralmente com recursos do orçamento da seguridade social da União, responsável em assegurar o
acesso universal e igualitário.

 c)  as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com vistas ao atendimento
integral, excluídos os serviços assistenciais.

 d)  é vedado às instituições privadas com fins lucrativos participarem do Sistema Único de Saúde.
 e)  são de relevância pública as ações e serviços de saúde, devendo sua execução ser feita diretamente pelo Poder Público ou por meio de terceiros e, também, por

pessoa física ou jurídica de direito privado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/666115

Questão 103: CEV UECE - Enf (Pref Sobral)/Pref Sobral/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O Sistema Único de Saúde, aprovado em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, nos termos do Art. 196 da CF 88, estabelece que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, assegurado mediante

 a)  políticas públicas, prioritariamente voltadas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de prevenção.
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 b)  políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

 c)  políticas sociais e econômicas, prioritariamente direcionadas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços de medicina preventiva.

 d)  políticas sociais e econômicas, prioritariamente direcionadas ao controle de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671425

Questão 104: OBJETIVA CONCURSOS - Coord (V. Graeff)/Pref Victor Graeff/CRAS/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as diretrizes dispostas na Constituição. No que diz respeito às diretrizes, analisar os itens abaixo:
 

I - O sistema é centralizado, mas tem uma direção única em cada esfera de governo.
 
II - Embora o atendimento seja integral, o serviço assistencial será a prioridade no sistema único.
 
III - A participação da comunidade é condicionada às atividades preventivas promovidas pelo governo.

 
Está CORRETO:

 a)  Somente o item I.
 b)  Somente o item II.
 c)  Somente o item III.
 d)  Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672670

Questão 105: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Administração Pública ou de Empresas/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de
percentuais calculados sobre:

 a)  no caso da União, na forma definida nos termos da lei ordinária que regulamenta o Sistema Único de Saúde.
 b)  no caso do Distrito Federal, o produto da arrecadação com os impostos de sua competência estadual e municipal e dos recursos provenientes da respectiva

participação na repartição das receitas tributárias, segundo definida na Constituição da República.
 c)  no caso dos Estados, o produto da arrecadação dos impostos sobre transmissão causa mortis  e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCD), sobre operações

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) e sobre propriedade de
veículos automotores (IPVA), não deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

 d)  no caso dos Municípios, o produto da arrecadação dos impostos sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e sobre transmissão inter vivos, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI), excluído o produto da arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS).

 e)  no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 20%.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/674825

Questão 106: IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A noção de “mínimo existencial” compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização se revela capaz de garantir condições adequadas de existência digna,
assegurando, à pessoa humana, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas do Estado, tais como o direito à educação, à saúde, à
moradia, à alimentação, à segurança, dentre outros. Nesse cenário, analise os itens abaixo:
 

I. Mesmo nas demandas de saúde com risco de morte, a cláusula da reserva do possível deve ser aplicada pelo Poder Judiciário, já que os recursos orçamentários
são limitados.
 
II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário, diante de situações graves, que demandem o reconhecimento
do mínimo existencial, ordenar, em favor do paciente, o fornecimento gratuito de medicamento pelo Sistema Único de Saúde.
 
III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não estão obrigados a executar as políticas públicas decorrentes de normas constitucionais de eficácia
plena, limitada ou de conteúdo programático.

 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e II.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676507

Questão 107: IAUPE - Med (Paulista PE)/Pref Paulista PE/Clínico Geral/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, no artigo 196: “Saúde é direito de todos e dever do estado”.
 
Sobre o dever do estado, pode-se inferir que será garantido mediante políticas que visem
 

I.  à produção e à distribuição de riquezas

II.  ao acesso à terra para plantar e para morar

III.  ao acesso à educação

IV.  ao acesso à cultura



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19385946/imprimir 21/31

V.  ao acesso ao esporte e ao lazer
 
Assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Todos estão corretos.
 b)  Apenas III está correto.
 c)  Apenas I está incorreto.
 d)  Apenas II está incorreto.
 e)  Existem dois incorretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/677732

Questão 108: IAUPE - Med (Paulista PE)/Pref Paulista PE/Clínico Geral/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Considerando a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

 b)  A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
 c)  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
 d)  Ao Sistema Único de Saúde compete participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
 e)  Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para

a saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/677735

Questão 109: IAUPE - Fono (Paulista PE)/Pref Paulista PE/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 88, artigo 198, que trata da saúde, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único.
 
Sobre as diretrizes que tratam desse artigo, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

(  ) Centralização, com direção única em cada esfera de governo.

(  ) Atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

(  ) Participação da comunidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

 a)  V - V - F
 b)  V - F - V
 c)  F - F - V
 d)  F - V - F
 e)  F - F - F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/678745

Questão 110: IAUPE - Ag (Paulista PE)/Pref Paulista PE/Combate às Endemias/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Considerando a Constituição Federal de 1988, analise os itens abaixo:

I.  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
 
II.  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
 
III.  É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 
IV.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
 
VI.  É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em Lei.
 
V.  Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse
para a saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Todos estão corretos.
 b)  Apenas 5 estão corretos.
 c)  Apenas 4 estão corretos.
 d)  Apenas 3 estão corretos.
 e)  Apenas 2 estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/678936

Questão 111: VUNESP - AJ (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal determina que 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:

 a) participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico.
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 b) mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 c) colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, e formação de recursos humanos na área de saúde.
 d) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
 e) fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/690239

Questão 112: IBFC - JF TRF2/TRF 2/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Após analisar as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta:

I - Como a Constituição Federal afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabe ao Poder Judiciário determinar que o Estado forneça
medicamentos, ainda não registrados na ANVISA ou de eficácia não demonstrada, desde que demonstradas a urgência e a gravidade do estado de saúde do
paciente.

II - Devido ao princípio da separação dos poderes, não é lícito ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao
direito constitucional à saúde.

III - No que tange à legitimidade passiva dos entes políticos envolvidos, referente às ações cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos, tratamentos e
congêneres imprescindíveis à saúde de pessoa carente, há solidariedade entre a União Federal, Estados e Municípios, considerando a unicidade do Sistema Único
de Saúde.

IV - o STF entende ser constitucional atos normativos que, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), vedam a internação
em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio SUS ou conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores
correspondentes.
 

 a) Todas as alternativas estão corretas.
 b) Somente a alternativa III está correta.
 c) As alternativas II e III estão corretas.
 d) As alternativas III e IV estão corretas.
 e) As alternativas II e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692936

Questão 113: IBFC - JF TRF2/TRF 2/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
No que se refere ao direito à saúde na ordem constitucional brasileira, assinale a alternativa correta:

 a) A existência de atribuição própria para cada ente federativo em normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente a
todos eles.

 b) O Sistema Único de Saúde é gerido pelo princípio da descentralização e a obrigação de fornecer e custear medicamentos ordinários é de incumbência exclusiva
dos Estados e Municípios.

 c) As ações e serviços de saúde são integrantes de uma rede regionalizada e descentralizada que compõe o Sistema Único de Saúde. Nesse sistema cada ente
público assume sua responsabilidade constitucional de forma autônoma e exclusiva.

 d) O art. 200, da Constituição Federal, estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde e é regulamentado nas Leis ns. 8.080/90 e 8.142/90 que
descentralizam o sistema e a prestação dos serviços de saúde. Assim, compete à União apenas a formulação de diretrizes políticas e planejamento do setor de saúde.

 e) Não é cabível a judicialização de demandas envolvendo internações e tratamentos médicos no âmbito do SUS, por se tratarem de questões no âmbito de
discricionariedade técnica do gestor público, não passível de controle judicial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693465

Questão 114: CS UFG - Ass Tec Leg (CM GYN)/CM GYN/Médico do Trabalho/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A respeito de saúde e trabalho, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece que: 

 a)  é um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo da Previdência Social. 
 b)  é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 
 c)  compete à Previdência Social a proteção ao trabalhador em situação de desemprego. 
 d)  compete ao Sistema Único de Saúde executar ações de Saúde do Trabalhador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/701961

Questão 115: CONSULPAM - Ass Tec Leg (CM JF)/CM Juiz de Fora/Analista na Área de Saúde Pública/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
“(...) fazer a memória da construção e conquista do SUS é importante e necessária, pois mostra como ele se edificou por meio de um processo de construção a partir das
bases populares, resultado da organização e da luta política social. Nesse sentido, a estruturação conceitual do SUS foi elaborada a partir dos anseios da comunidade, em
conjunto com a sociedade, tomando por base experiências exitosas de outros países, e não em quatro paredes, a partir de análises e conclusões de alguns técnicos(...)”.
IN: O SUS e a efetivação do Direito Humano à Saúde. 2017.

 
Disponível em: https://www.formacontrolesocial.org.br/cartilha.

 
Com base no Art. 200 da Constituição Federal (Seção II DA SAÚDE) que fala das competências do Sistema Único de Saúde (SUS) AFIRMA-SE:

 
I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
 
II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto aquelas relacionadas à saúde do trabalhador.
 
III. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 
IV. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

 
Marque a opção CORRETA:
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 a)  Apenas o item I é verdadeiro.
 b)  Apenas os itens I e II são verdadeiros.
 c)  Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
 d)  Todos os itens são verdadeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/707815

Questão 116: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Sendo a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
 
À União caberá a aplicação de recursos da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, na ordem do mínimo de

 a)  20%.
 b)  15%.
 c)  12%.
 d)  10%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710645

Questão 117: IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a alguns princípios, dentre os quais a:

 a)  Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 b)  Utilização da epidemiologia exclusivamente para o estabelecimento de prioridades.
 c)  Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
 d)  Separação, no nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/722403

Questão 118: FUNDEP - Bioq (Pará de MG)/Pref Pará de MG/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
“A Constituição Federal de 1988 prevê a descentralização e regionalização da assistência à saúde.”
 
Relacione a COLUNA I com a COLUNA II, associando as instâncias gestoras às responsabilidades no processo de regionalização.
 
COLUNA I

 
1. União
 
2. Município
 
3. Estado

 
COLUNA II
 

( ) Apoiar e participar da constituição da regionalização, disponibilizando de forma cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme
pactuação estabelecida.
 
( ) Coordenar a regionalização em seu território, propondo e pactuando diretrizes e normas gerais sobre a regionalização, observando as normas vigentes e
pactuações na CIB.
 
( ) Coordenar o processo de organização, reconhecimento e atualização das regiões de saúde, conformando o plano diretor de regionalização.
 
( ) Executar as ações de referência regional sob sua responsabilidade em conformidade com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde acordada
nos colegiados de gestão regionais.

 
Assinale a sequência CORRETA.

 a)  1 3 3 2
 b)  3 2 1 2
 c)  2 1 1 3
 d)  1 3 2 1

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/723181

Questão 119: IADES - Adm (SES DF)/SES DF/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Considerando que, segundo o artigo 199 da Constituição Federal (1988), a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, assinale a alternativa correta.

 a)  A remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento deve ser autorizada mediante comercialização.
 b)  As entidades com fins lucrativos têm preferência.
 c)  A destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas é permitida.
 d)  A participação direta de qualquer empresa estrangeira na assistência à saúde no País é autorizada.
 e)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou

convênio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/735824

Questão 120: IADES - Med (SES DF)/SES DF/Biometria/Perícia Médica/2018
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Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Conforme o artigo 200 da Constituição Federal (1988), compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, nos termos da lei,

 a)  incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
 b)  simplesmente fiscalizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 c)  executar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 d)  ordenar a produção de alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
 e)  incrementar a produção, o transporte, a guarda e a utilização de substâncias e de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/737725

Questão 121: Instituto AOCP - Ass Sau (SES PE)/SES PE/Assistente Técnico de Administração/Diarista/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Qual artigo da constituição federal de 1988 trata das atribuições do Sistema Único de Saúde, incluindo sua participação na formulação da política e na execução das
ações de saneamento básico?

 a) Artigo 196.
 b) Artigo 197.
 c) Artigo 198.
 d) Artigo 199.
 e) Artigo 200.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/738403

Questão 122: COPEVE UFMG - Enf (UFMG)/UFMG/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Brasileira em seu Artigo 200, ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, EXCETO:

 a)  Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 b)  Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
 c)  Incentivar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 d)  Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/740595

Questão 123: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Assistente Social/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 institui o Sistema Único de Saúde como responsável pela oferta da atenção em saúde integral, universal e gratuita a todo cidadão
brasileiro. A Atenção Domiciliar é previsto pela Rede de Atenção à Saúde, e se caracteriza pelo atendimento domiciliar de promoção à saúde, além de evitar a
hospitalização desnecessária, bem como a diminuição do risco de infecção. A equipe multiprofissional deste serviço é composta, prioritariamente, por

 a)  nutricionista, educador físico e psicólogo.
 b)  fonoaudiólogo, enfermeiro e médico.
 c)  médico, fisioterapeuta e assistente social.
 d)  técnico em enfermagem, odontólogo e terapeuta ocupacional.
 e)  musicoterapeuta, fonoaudiólogo e enfermeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/750218

Questão 124: UFMT - Tec DES (Pref VG)/Pref VG (MT)/Gestor Municipal/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise as assertivas sobre as ações e serviços públicos de saúde.

I - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, que contempla todas as esferas de
governo.

II - O atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, é uma das diretrizes constitucionais para
organização do sistema único de saúde.

III - A participação da comunidade é fundamental para concretizar o caráter democrático e descentralizado da gestão do sistema único de saúde.

IV - O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
excluídas outras fontes.

Estão corretas as assertivas

 a)  I, II e IV, apenas
 b)  II e III, apenas.
 c)  I e III, apenas.
 d)  I, III e IV, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757055

Questão 125: IAUPE - Enf (Pref Recife)/Pref Recife/40 Horas/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a seção Saúde da Constituição Federal (CF), analise as assertivas abaixo:
 

I. As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, vedada a participação de entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.

II. Foi necessária a promulgação das Leis Orgânicas da Saúde para garantir a participação da comunidade nas diretrizes do Sistema de Saúde Brasileiro já que não
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foi prevista na CF.
 
III. Não é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

 a)  I, II e III estão corretas.
 b)  I, II e III estão incorretas..
 c)  Apenas III está correta.
 d)  Apenas II está incorreta
 e)  Apenas I e III estão incorretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759481

Questão 126: IAUPE - T Enf (Pref Recife)/Pref Recife/Policlínica, Maternidade Plantonista/Plantonista SAMU USB/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com algumas diretrizes. Sobre elas, analise os itens abaixo:

 
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.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

 a)  I, II e III estão corretos.
 b)  I, II e III estão incorretos.
 c)  Apenas III está correto.
 d)  Apenas I está incorreto.
 e)  Apenas I e II estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759753

Questão 127: IAUPE - T Enf (Pref Recife)/Pref Recife/Policlínica, Maternidade Plantonista/Plantonista SAMU USB/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O Artigo 199 da Constituição Federal descreve que assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre esse Artigo, analise as assertivas abaixo:

 
I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as com fins lucrativos.
 
II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
 
Assinale a alternativa CORRETA.

 a)  I, II e III estão corretas.
 b)  I, II e III estão incorretas.
 c)  Apenas III está correta.
 d)  Apenas I está incorreta.
 e)  Apenas I e II estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759754

Questão 128: VUNESP - Ana Sau (Pref SJC)/Pref SJC/Enfermeiro/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
 
Assinale a alternativa que contenha uma afirmação em sintonia com esse artigo da Constituição Federal.

 a)  É ilegal que alguém seja privado do acesso às ações e serviços de saúde dos quais necessite pelo simples fato de não ter renda.
 b)  Está implícito que a saúde é direito de todos que contribuam para que políticas sociais e econômicas sejam implementadas nesse sentido.
 c)  Está implícito que a saúde, apesar de ser dever do Estado, depende também dos cidadãos, que devem seguir orientações de proteção à saúde.
 d)  A saúde tem uma relação direta com a renda do cidadão, e portanto, o Estado deve prioritariamente ter políticas de desenvolvimento econômico.
 e)  A redução do risco de doença e de outros agravos depende principalmente da informação e educação em saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/764569

Questão 129: NC-UFPR - Enf Fisc (COREN PR)/COREN PR/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com o art. 198 da Constituição Federal do Brasil, “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com diretrizes”. A correspondência entre diretriz e sua aplicação é:

 a)  participação da comunidade, com enfoque das ouvidorias para verificação da satisfação do usuário do sistema.
 b)  descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
 c)  atendimento integral, com prioridade para consultas e programas de tratamento de doenças crônicas.
 d)  participação da comunidade integralmente, considerando as diferentes associações e órgãos representativos da comunidade.
 e)  descentralização, como enfoque para implantação do sistema e gestão fragmentada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/768554

Questão 130: FCC - 2º Ten (PM AP)/PM AP/QOMPS/Médico Clínico Geral/2018
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Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Na perspectiva de operacionalizar o conceito ampliado de saúde, diversas ações e serviços que transcendem a assistência direta ao paciente são realizações do Sistema
Único de Saúde, conforme disposto no Art. 200 da Constituição Federal. Nesse sentido, considera-se uma dessas atribuições:

 a)  Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 b)  Participar da formulação da política e da execução das ações de segurança pública.
 c)  Executar as edições de legislações sobre o direito ao trabalho e à saúde do trabalhador.
 d)  Fiscalizar e inspecionar alimentos e financiar as ações de propaganda antitabagismo.
 e)  Fiscalizar a produção de produtos psicoativos e reordenar a cadeia produtiva de drogas lícitas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/769859

Questão 131: SUGEP - Ass (UFRPE)/UFRPE/Social/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O marco para a discussão de direitos e proteção social no Brasil está ancorado na Constituição de 1988, com destaque para a mobilização social que possibilitou
relevantes avanços no social. Porém, esse momento histórico também revelou a disputas de projetos societários. Assinale a alternativa que representa a disputa de
projetos na Carta Magna:

 a)  saúde e assistência social são direitos universais e deveres do Estado, e a previdência social tem caráter focalizador.
 b)  a previdência social tem caráter contributivo e não contributivo, uma vez que também recebe recursos do orçamento, provenientes dos impostos pagos pela

população.
 c)  saúde e assistência social são norteadas pela ideia de direito universal, enquanto que a previdência social tem caráter restrito ao trabalho.
 d)  educação e saúde são deveres do Estado e da iniciativa privada, uma vez que também são mercadorias disponíveis no mercado, enquanto a assistência social e a

segurança pública são de responsabilidade do Estado.
 e)  saúde é direito de todos; assistência social é para quem dela necessitar; e a previdência social tem caráter contributivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/791073

Questão 132: QUADRIX - Tec Adm (CRN 10)/CRN 10/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Com relação à ordem social na CF, julgue o item que se segue.
 
Devido à sua relevância e à sua estatura constitucional, a saúde, embora possa ser prestada por particulares, se submete à regulamentação, ao controle e à fiscalização
do Poder Público, atividades essas que poderão ser delegadas às entidades de classe dos profissionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/798134

Questão 133: Instituto Excelência - ACS (Pref P Azevedo)/Pref Peixoto Azevedo/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988 o art. 196 descreve que:

 a)  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

 b)  São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

 c)  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as algumas
diretrizes.

 d)  Nenhuma das alternativas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804528

Questão 134: Instituto Excelência - Enf Tra (São Carlos)/Pref São Carlos/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Na Constituição Federal, se tratando do artigo 200, assinale V para verdadeiro e F para falso: Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei:
 

(  ) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
 
(  ) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
 
(  ) as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União
 
(  ) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 
(  ) proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

 a)  V-F-V-F-F.
 b)  V-F-F-V-F.
 c)  V-V-F-V-F.
 d)  V-F-F-F-V.
 e)  Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807506

Questão 135: FUNCERN - Aux SD (FUNDASE RN)/FUNDASE RN/Serviços Gerais/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
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O legislador constituinte determinou que compete ao Sistema Único de Saúde – SUS, além de outras atribuições, a:

 a)  fiscalização de alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, assim como de bebidas.
 b)  participação na política de urbanismo das cidades.
 c)  não ingerência no controle de produtos tóxicos e radioativos.
 d)  execução de ações de vigilância sanitária, exceto quando se tratar de questão epidemiológica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813614

Questão 136: DIRENS Aeronáutica - EAOAp (CIAAR)/CIAAR/Serviços Jurídicos/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 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: ______________________________, com direção única em cada esfera
de governo; ________________________________, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da
comunidade.

 a)  centralização / atendimento parcial
 b)  distribuição / atendimento imparcial
 c)  ramificação / atendimento semiparcial
 d)  descentralização / atendimento integral

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814819

Questão 137: PUC PR - Psico (Pref Faz RG)/Pref Faz RG/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre as diretrizes que organizam o sistema único de saúde. Nele lê-se: “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:” (BRASIL, 1988).
 

I. universalidade da cobertura e do atendimento.
 
II. descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
 
III. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 
IV. participação da comunidade.

 
As diretrizes dispostas pelo artigo 198 são aquelas expressas apenas nas asserções

 a) I, III e IV.
 b) I, II e III.
 c) II, III e IV.
 d) II e IV.
 e) I e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/818082

Questão 138: ITAME - TIO (B Vista Goiás)/Pref B Vista Goiás/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
“O que é definido como único na Constituição é um conjunto de elementos doutrinários e de organização do Sistema Único de Saúde, os
princípios da universalização, da equidade, da integralidade, da descentralização e da participação popular. Esses elementos se relacionam com as peculiaridades e
determinações locais, por meio de formas previstas de aproximação de gerência aos cidadãos, seja com descentralização políticoadministrativa, seja por meio do controle
social do sistema. O Sistema Único de Saúde pode, então, ser entendido a partir da seguinte imagem: um núcleo comum (único), que concentra os princípios
doutrinários, e uma forma de organização e operacionalização, os princípios organizativos”

(https://www.portaleducacao.com.br).

Leia as afirmativas abaixo.

I- A garantia a todas as pessoas, em igualdade de condições, ao acesso às ações e serviços dos diferentes níveis de complexidade do sistema.

II- Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos em uma área geográfica delimitada e com a definição da
população a ser atendida.

III- É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente
esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.

IV- É entendida como uma redistribuição de poder e responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de
que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, maior a possibilidade do acerto.

Os itensque se referem à Regionalização e Descentralização, respectivamente são:

 a)  I e IV
 b)  III e II
 c)  II e IV
 d)  I e III

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832206

Questão 139: VUNESP - Med (Pref Serrana)/Pref Serrana/Cardiologista/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza

 a)  social e assistencial.
 b)  social e econômica.
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 c)  individual e coletiva.
 d)  ambulatorial e hospitalar.
 e)  assistencial e preventiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/846096

Questão 140: VUNESP - Tec (Pref Serrana)/Pref Serrana/Enfermagem/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A definição de saúde, entendida e expressa na Constituição Federal Brasileira de 1988, apresenta-se como:

 a)  estado de perfeito bem-estar mental.
 b)  um bem a ser adquirido pela saúde privada.
 c)  a ausência total de doença aguda e crônica.
 d)  direito do cidadão garantido por políticas sociais e econômicas.
 e)  dever do cidadão em receber medicamentos de alto custo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/850644

Questão 141: IBGP - MSF (Pref Itabira)/Pref Itabira/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com
as diretrizes previstas no:

 a)  Artigo 196 da CF/1988.
 b)  Artigo 198 da CF/1988.
 c)  Artigo 199 da CF/1988.
 d)  Artigo 206 da CF/1988.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852137

Questão 142: FUNDEP - CDESF (Itatiaiuçu)/Pref Itatiaiuçu/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, como se dá a organização do sistema único de saúde?

 a)  As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a gratuidade
dos serviços.

 b)  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a
participação da comunidade.

 c)  As ações e serviços privados de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a centralização administrativa e o atendimento
integrado aos serviços de relevância pública.

 d)  As ações de saúde integram um mix público-privado, que é composto por uma rede de serviços que considera a disponibilidade de serviços público e privados,
além do risco de cada população adscrita. As diretrizes do sistema baseiam-se na descentralização e no atendimento integral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/884268

Questão 143: FUNDEP - CDESF (Itatiaiuçu)/Pref Itatiaiuçu/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
O texto constitucional que cria o Sistema Único de Saúde (SUS) demonstra que sua concepção estava baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as
necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado com o bem-estar social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando-o
como um dos direitos

 a)  almejados.
 b)  adquiridos.
 c)  da cidadania.
 d)  de formação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/884286

Questão 144: FUNDEP - Enf (BJ Amparo)/Pref Bom Jesus/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Analise, a seguir, o trecho da Constituição brasileira.
 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
 
O termo destacado pode ser substituído, sem alteração do sentido original do trecho, por:

 a) direito individual.
 b) direito de cidadania.
 c) construída a partir da participação popular.
 d) paga mediante impostos de toda a população.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910965

Questão 145: FUNDEP - Enf (BJ Amparo)/Pref Bom Jesus/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao Sistema Único de Saúde compete:

 a) participar somente da execução das ações de saneamento básico.
 b) participar somente da formulação da política de saneamento básico.
 c) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
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 d) participar da formulação da política e da execução e financiamento das ações de saneamento básico.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910967

Questão 146: FUNDEP - Enf (BJ Amparo)/Pref Bom Jesus/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Sobre os serviços de saúde, expressos na Constituição Federal de 1988, complete as lacunas do trecho a seguir.
 
“As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede _____________ e _____________ e constituem um sistema _____________.”
 
As palavras ou locuções que completam esse trecho são, respectivamente:

 a) regionalizada / hierarquizada / único
 b) ampliada / com poder único / inclusivo
 c) centralizada / hierarquizada / exclusivo
 d) organizada / com poder único / equitativo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910976

Questão 147: MS CONCURSOS - Ag Tec AS (SAP SP)/SAP SP/Assistente Social/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Com relação às alterações das políticas sociais na constituição federal vigente, é correto afirmar que:

 a)  Não houve nenhum tipo de conquista no campo dos direitos sociais, pois a classe política partidária dominou tudo.
 b)  Foi fruto do protagonismo da sociedade civil nos anos 1980, ampliou algumas conquistas no campo dos direitos sociais, previu a descentralização e

municipalização das políticas sociais, instituiu Conselhos de Políticas e de Direitos.
 c)  Foi fruto da atuação dos partidos políticos que visavam apenas a garantir interesses partidários na questão das políticas sociais.
 d)  Houve apenas a privatização dos direitos políticos partidários, onde somente o político tem voz ativa.
 e)  Foi uma conquista dos trabalhadores, ampliou várias conquistas no campo dos direitos trabalhistas, pois previu a municipalização das políticas públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/926961

Questão 148: MS CONCURSOS - Ag Tec AS (SAP SP)/SAP SP/Psicólogo/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Dos princípios e diretrizes dos serviços públicos e os serviços privados contratados ou conveniados que integram um sistema regido de acordo com as diretrizes previstas
no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: Integralidade, Universalidade, Igualdade, dentre outros. Qual seria esse sistema?

 a)  SUAS
 b)  NOB SUS
 c)  NOB SUAS
 d)  NOAS SUS
 e)  SUS

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927096

Questão 149: IBADE - ACS (Pref Ji-Paraná)/Pref Ji-Paraná/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, o atendimento integral à saúde deve priorizar as atividades:

 a)  curativas.
 b)  terapêuticas.
 c)  de alta complexidade.
 d)  preventivas.
 e)  de reabilitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/934601

Questão 150: OBJETIVA CONCURSOS - Dent (SR Sapucaí)/Pref SR do Sapucaí/"Sem Área"/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal, sobre o programa de assistência integral à saúde, pode-se afirmar que:

 a)  O programa de assistência integral promovido e apoiado por órgãos não governamentais será direcionado aos jovens, já o programa promovido pelo Estado será
específico para as crianças.

 b)  O programa de assistência integral será promovido e apoiado por órgãos não governamentais dirigidos às crianças e aos adolescentes.
 c)  O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde, direcionados especificamente às crianças, e será vedada a participação de entidades não

governamentais.
 d)  O Estado promoverá programas de assistência à saúde do adolescente e do jovem, e será admitida a participação de entidades não governamentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/968289

Questão 151: VUNESP - AssJur (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/I/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal determina que 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:

 a)  participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico.
 b)  mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 c)  colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, e formação de recursos humanos na área de saúde.
 d)  atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
 e)  fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995168
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Questão 152: INAZ do Pará - Adv (CRF PE)/CRF PE/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
“A Carta Magna é um conjunto de prescrições em que se discrimina os órgãos do poder, definindo a competência desses, estabelecendo a forma de governo,
proclamando os direitos individuais e sociais, e assegurando esses direitos num sistema definido, determinado, com clareza e precisão”.

Disponível em: http://www.educacao.cc/cidada/o-que-e-a-constituicao-brasileira-e-para-que-serve-a-carta-magna/ Acesso em: 01 de abril de 2018
 

Em seu art. 200, a Constituição Federal elenca as competências do Sistema Único de Saúde. Dentre elas. Qual a alternativa incorreta sobre a competência do SUS?

 a)  Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

 b)  Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, salvo as de saúde do trabalhador.
 c)  Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
 d)  Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
 e)  Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/999821

Questão 153: VUNESP - Med Per (IPSM SJC)/IPSM SJC/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
Todo cidadão tem direito à saúde e, segundo a Constituição Federal, esse direito deve ser garantido

 a)  pelos municípios.
 b)  pelos órgãos do Sistema Único de Saúde – SUS.
 c)  pelos serviços públicos de saúde e, complementarmente, pelos serviços privados.
 d)  pelos serviços públicos de saúde e, suplementarmente, pelos serviços privados.
 e)  pelo Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1050628

Questão 154: QUADRIX - Ana (COREN RS)/COREN RS/Comunicação Social/Jornalismo/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
De  acordo  com  a  Constituição  Federal  de  1988  (CF),  ao  Sistema Único de Saúde (SUS)  não compete 

 a)   colaborar  na  proteção  do  meio  ambiente,  nele  compreendido o do trabalho. 
 b)   destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções  às instituições privadas com fins lucrativos. 
 c)   executar  as  ações  de  vigilância  sanitária  e  epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
 d)   participar da formulação da política e da execução das  ações de saneamento básico. 
 e)   fiscalizar e inspecionar alimentos, incluindo o controle  de seu teor nutricional, bebidas e águas para consumo  humano. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1212593

Questão 155: AROEIRA - Tec (Palminópolis)/Pref Palminópolis/Higiene Bucal/2018
Assunto: Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 descreve princípios doutrinários e organizativos do SUS. Um dos princípios “refere-se à cobertura total das ações de saúde, independente
da natureza ou do nível de complexidade dos serviços de saúde. Significa oferecer atendimento ao usuário desde a Prevenção até a sua completa reabilitação”. Qual é
esse princípio?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1328103
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Gabarito
1) A  2) A  3) C  4) D  5) Certo  6) D  7) C
8) C  9) B  10) C  11) E  12) C  13) C  14) B
15) B  16) E  17) A  18) A  19) C  20) A  21) E
22) A  23) A  24) A  25) B  26) B  27) C  28) C
29) B  30) C  31) B  32) D  33) A  34) A  35) C
36) Certo  37) C  38) C  39) C  40) A  41) C  42) D
43) A  44) D  45) B  46) B  47) A  48) C  49) D
50) B  51) C  52) B  53) A  54) B  55) A  56) C
57) D  58) C  59) B  60) A  61) Anulada  62) C  63) B
64) D  65) C  66) B  67) E  68) A  69) A  70) C
71) A  72) Certo  73) Errado  74) Certo  75) Certo  76) Errado  77) Errado
78) Certo  79) Errado  80) Errado  81) Certo  82) E  83) A  84) D
85) B  86) B  87) C  88) A  89) E  90) B  91) A
92) B  93) D  94) C  95) D  96) B  97) Certo  98) Certo
99) E  100) E  101) B  102) E  103) B  104) D  105) B
106) B  107) A  108) B  109) C  110) A  111) D  112) D
113) A  114) D  115) Anulada  116) B  117) A  118) A  119) Anulada
120) A  121) E  122) C  123) C  124) C  125) B  126) A
127) D  128) A  129) B  130) A  131) E  132) Errado  133) A
134) B  135) A  136) D  137) C  138) C  139) B  140) D
141) B  142) B  143) C  144) B  145) C  146) A  147) B
148) E  149) D  150) D  151) D  152) B  153) E  154) B
155) B


