
 

 

GABARITO COMENTADO – PROVA EBSERH (NÍVEL SUPERIOR): 
 

No que se refere ao controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) e ao disposto na Resolução 

453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, julgue os itens a seguir. 

 
 
31. Errado - … a recomendação mínima são de 30% de suas entidades representativas e não de 50%. 

(Resolução 453 Terceira Diretriz inciso V) 

 

32. Errado - … Os conselhos devem configurar-se como espaços de discussões sociais, contudo, não de “con-

flitos de interesse”, visto que, as decisões não podem ser tomadas apenas por uma das partes envolvidas, 

por o conselho ser um órgão colegiado, as decisões serão aprovadas mantendo metade mais um. 

 

33. Errado - … são consideradas instâncias colegiadas “Conferências e Conselhos de Saúde” e não comissões 

intergestores (CIT e CIB). (Lei 8.142 art. 1° inciso I e II) 

 

34. Cero -… os conselheiros não poderão ser remunerados. (Resolução 453 terceira diretriz inciso X) 

 

35. Errado - … o prazo são de 30 dias … podendo buscar a validação das resoluções, recorrendo à justiça e ao 

Ministério Público, quando necessário. (Resolução 453 quarta diretriz inciso XII) 

 

36. Certo - … acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio 

na área de saúde (Resolução 453 quinta diretriz inciso XIII) 

 

37. Errado - Em 1982 foi implementado o PAIS (programa de ações integradas em saúde, que estabeleceu 

como princípios norteadores das AIS: universalidade, integralidade, equidade… descaracterizando o “as-

sistencialismo exclusivista e hegemônico”.  

 

38. Errado - O PIASS em 1976 criado no nordeste foi com ênfase na atenção primária como porta de entrada, 

atendimento hierarquizado por áreas de complexidade, com áreas regionalizadas e com a participação da 

comunidade e não exclusivamente população rural. 

 

39. Certo - … o SUDS adotou diretrizes como a universalizacã̧o, equidade, integralidade, regionalizacã̧o, 

implementacã̧o de distritos sanitários, a descentralizacã̧o, o desenvolvimento de instituicõ̧es colegiadas 

gestoras e o desenvolvimento de uma política de recursos humanos. 

 



 

 

41. Errado - … O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, estruturou-

se nas universidades, no movimento sindical, em experiências regionais de organização de serviços. (Sergio 

Arouca, 1998) 

 
 

42. Certo … o Ministeŕio da Saúde antes da criação do SUS trabalhava com acõ̧es de promocã̧o da saúde e 

prevencã̧o de doenças, com destaque para as campanhas de vacinacã̧o e controle de endemias (CONASS, 

2003) 

 

43. Certo … As conferências estaduais e municipais realizaram suas pré-conferencias em 1991 com objetivo 

de preparem a 9ª Conferência Nacional de Saúde que foi em 1992. 

 

44. Certo… Conferências a cada 4 anos, podendo ser convocadas de forma extraordinária… (Lei 8.142 art. 1° 

§ 1°) 

 

45. Errado … Primeira conferência em 1941 (década de 40 e não 30), a segunda só em 1952. (CONASS, 2009) 

 

46. Certo … desde que, os municípios sejam limítrofes e que tenha articulação dos estados e municípios. 

(Art. 4o  §1o) 

 

47. Errado … é necessário que tenha também além de todos citados, “atenção psicossocial”. (Art. 5o) 

 

48. Errado… compete à Comissão Intergestores Bipartite - CIB pactuar as etapas do processo e os prazos do 

planejamento municipal… (Art. 19) 

 

49. Certo… CIT, ministério da saúde, disporá sobre RENASES e RENAME, com atualização a cada 2 anos. (art. 

22 e 26) 

 

50. Errado… as Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes 

federativos. (Art. 6o) 

 

52. Certo … esse é o conceito certo de nascido vivo pelo SINASC. 

 

55. Errado… SIAB - ficha B é a ficha dos programas, ficha do cadastramento é a ficha A. 

 



 

 

57. Errado… a participação complementar da iniciativa privada acontecerá mediante contrato ou convênio 

(art. 24), … “após aprovação do conselho nacional”, quem realiza as aprovações (deliberações) são os con-

selhos de cada esfera de governo. 

 

* Resolução 453 Quinta diretriz XII (competência de todos os conselhos de saúde) - avaliar e deliberar sobre 

contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do 

Distrito Federal e Municipais; XIII - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante 

contrato ou convênio na área de saúde; 

 

* O conselho nacional é só responsável pelos critérios e valores para a remuneração de serviços e os 

parâmetros de cobertura assistencial. (8.080 art. 26) 

 

58. Errado… hierarquização está relacionado a níveis de complexidade crescente em relação a necessidade 

do paciente, contudo, não está relacionado ao grau tecnológico das ações, visto que, em todos os níveis 

podemos trabalhar com tecnologias diversificadas.  

 

 

 

 

Graduada em Enfermagem, especialista em saúde pública, PSF, docên-

cia do ensino superior e mestranda em educação. Professora de 

cursinhos, preparatórios para concursos há mais de 14 anos em Brasília 

e em outros estados. Professora de cursos online da disciplina Políticas 

Públicas de Saúde, com ênfase na legislação do SUS (Sistema Único de 

Saúde). Coordenadora do curso de pós-graduação online e coor-

denadora de cursinho presencial. Experiência de 13 anos no Serviço Público, em hospital 

materno infantil, na área de pediatria cardiológica e pneumologia. 

 

 

 

 

 

 

 


