
 
 

PROVA DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

CANDIDATA: FRANCISCA LEIDIVÂNIA ALVES BATISTA 

INSCRIÇÃO: 65 

SOLICITA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 13 DOS CONHECIMENTOS GERAIS (SUS): 

13) As diretrizes básicas para operacionalizar o SUS são: 
 

a) Financiamento dos serviços e participação social. 
b) Equidade e consciência. 
c) Descentralização, e financiamento dos serviços. 
d) Regionalização, hierarquização e descentralização. 
e) Integralidade e participação popular. 

 
Resposta correta do gabarito: D 

TRANSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA DO CANDIDATO 

“Solicito a anulação da questão 13 (treze) pois nela contem mais de uma opção correta, de 

acordo com o gabarito oficial a opção correta é a letra D. No entanto, a letra E, também está 

correta de acordo com os incisos II e VIII, integralidade e participação da comunidade 

respectivamente, do artigo 7º da Lei 8080/90. Contando também nos incisos do artigo 198 da 

constituição Federal de 1988.” 

PARECER DA COMISSÃO: DEFERIDA A SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 13 DOS 

CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 

JUSTIFICATIVA:  

Mesmo a questão 13 tenha sido elaborada considerando o conteúdo do Capítulo III Da 

Organização, da Direção e da Gestão Art.8º - As ações e serviços de saúde, executados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da 

iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. Complementada pelo Decreto 7508 que pressupõe a importância 

da descentralização das ações.  

Considerando que a candidata fez sua argumentação pautada no Capítulo II Dos Princípios e 

Diretrizes Art.7º - 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 aos seguintes 

princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

II - 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; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 



 
 
privilégios de qualquer espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde; VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; VIII - participação da 

comunidade; IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera 

de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; regionalização e 

hierarquização da rede de serviços de saúde; X - integração em nível executivo das ações de 

saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI - 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; XII - capacidade de resolução 

dos serviços em todos os níveis de assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de 

modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

A comissão organizadora da seleção, por compreender que a questão possa ter gerado um 

possível confundimento aos candidatos resolve por ANULAR a questão 13. 

 


