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Avaliação jornada laboral 

 

1 –  Assinale  a  alternativa  CORRETA  e  MAIS  COMPLETA.  A SUCEN  foi  criada  

em 1975, reunindo os serviços de controle de: 

A)  Malária, Doença de Chagas e Febre Amarela 

B)  Malária, Doença de Chagas e Esquistossomose 

C)  Esquistossomose e Malária 

D)  Esquistossomose, Doença de Chagas e Febre Amarela 

 

2 – Assinale a alternativa CORRETA. 

A)  No organograma da SES/SP a SUCEN está ligada à CCD 

B)  A SUCEN não é uma instituição própria do Estado de São Paulo 

C)  A SUCEN é a instituição responsável pelo controle das doenças transmitidas por  

vetor somente 

D)  No organograma da SES/SP, a SUCEN é uma Autarquia. 

 

3 – Assinale a alternativa INCORRETA. 

A)  A SUCEN atua de forma complementar nos programas de vigilância e controle  

das doenças transmitidas por vetor e HI 

B)  Como ação suplementar, a SUCEN  executa o controle químico de vetores 

C)  Assessoria e Supervisão são algumas das ações complementares da SUCEN 

D)  Nas ações de vigilância entomológica, de carrapatos e de caramujos, a SUCEN  

atua de modo suplementar aos municípios 

 

4 – Assinale a alternativa INCORRETA. 

A)  A maioria dos servidores da SUCEN pertence às equipes de campo 

B)  A  SUCEN  possui  sedes  regionais  nas  13  regiões  administrativas  do  estado,  

incluindo o Vale do Ribeira, o Litoral Norte e a região de Bauru. 

C)  A  SUCEN  é  considerada  instituição  de  controle  e  de  pesquisa  na  área  de  

doenças transmitidas por vetor. 

D)  A  SUCEN  atua  também  na  área  de  Educação  em  Saúde,  orientando  e  

capacitando equipes municipais 

 

5 – Em relação aos acumuladores, assinale o INCORRETO. 

A)  Não são objeto de preocupação da área de controle de vetores 



B)  Possibilitam a proliferação de vetores e animais nocivos e incômodos 

C)  Devem ser objeto de atuação da Vigilância Sanitária 

D)  Requerem atenção de equipes multiprofissionais de saúde 

 

6 – Assinale a alternativa INCORRETA. Os acumuladores... 

A)  Favorecem a infestação por ratos, baratas e escorpiões 

B)  Podem facilitar a ocorrência de diversas doenças e acidentes 

C)  Representam um problema de saúde pública 

D)  São um problema de solução simples e fácil 

 

7  -    A lei que regulamenta, em todo o território nacional as ações e serviços de saúde  

de direito público ou privado, conhecida como Lei 8080 foi publicada no ano: 

A)  2010 

B)  1990 

C)  1970 

D)  2000 

 

8  -  Em relação à universalidade, uma das diretrizes do SUS,  assinale a afirmativa que  

podemos considerar CORRETA.  

A)  A  universalidade  diz  respeito  ao  atendimento,  somente  na  prevenção  e  

reabilitação. 

B)  A universalidade só diz respeito ao acesso à alta complexidade, como hospitais  

especializados. 

C)  A universalidade só atende aquele que necessita da atenção primária de saúde. 

D)  A  universalidade  diz  respeito  ao  acesso  aos  serviços  de  saúde  em  todos  os  

níveis de assistência. 

 

9  –  Princípios  doutrinários  do  SUS.  Relacione  as  2  colunas  abaixo  e  assinale  a  

alternativa CORRETA. 

A)  Equidade 1) Garante a atenção à saúde a todo cidadão 

B)  Universalidade 2) Trata diferente, pessoas diferentes  

C)  Integralidade 3) Cuida do indivíduo como um todo 

A)  A2, B1 e C3 

B)  A1, B2 e C3 

C)  A1, B3 e C2 

D)  A3, B2 e C1 

 

10 - Saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde – OMS, como sendo: 

A) Bem estar físico e mental 

B) Ausência de doenças 

C) Bem estar físico, mental e social 

D) Bem estar físico 



 

11 - São responsáveis pelo SUS: 

A) Os profissionais de saúde 

B) Os gestores 

C) O governo 

D) O governo, os gestores, os profissionais de saúde e os cidadãos 

 

12 – Assinale a alternativa CORRETA. A gestão do SUS é responsabilidade... 

A)  Da União, dos estados e dos municípios 

B)  Da União e dos estados 

C)  Dos estados e dos municípios 

D)  Da União 

 

13 – Assinale a alternativa CORRETA. A SES/SP é responsável... 

A)  Pela formulação da política nacional de saúde 

B)  Pela formulação da política estadual de saúde 

C)  Pela formulação das políticas estadual e municipal de saúde 

D)  Pela formulação da política municipal de saúde 

 

14 – A partir da VIII Conferência Nacional de Saúde, é/são criado/as: 

A)  Os IAPs 

B)  O INSS 

C)  O SUS 

D)  As Ações Integradas de Saúde 

 

15 - A participação social e o controle social são diretrizes do SUS. Assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) a participação social é a garantia de que a população participará do processo de 

formulação e controle das políticas públicas de saúde. 

B) o controle social é a participação da comunidade no processo decisório sobre 

políticas públicas. 

C) a participação popular é um movimento que surgiu recentemente, a partir do ano de 

2015, com a população participando mais ativamente das políticas públicas,  inclusive a 

da saúde. 

D) a participação da comunidade na saúde se dá em conselhos e conferências de 

saúde. 

 


