
Seleção Pública – Prefeitura Municipal de Entre Rios

ASSISTENTE SOCIAL (010)  

Realização: Prefeitura Municipal de Entre Rios e Fundação CEFETBAHIA

       
CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04. 

TEXTO I: 

As angústias dos brasileiros em relação ao português são de duas ordens. Para uma parte da 
população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu galgar posições, o 
problema é sobretudo com a gramática. É esse o público que consome avidamente os fascículos e 
livros do professor Pasquale, em que as regras básicas do idioma são apresentadas de forma clara e 
bem-humorada. Para o segmento que teve oportunidade de estudar em bons colégios, a principal 5

dificuldade é com clareza. É para satisfazer a essa demanda que um novo tipo de profissional surgiu: o 
professor de português especializado em adestrar funcionários de empresas. Antigamente, os cursos 
dados no escritório eram de gramática básica e se destinavam principalmente a secretárias. De uns 
tempos para cá, eles passaram a atender primordialmente gente de nível superior. Em geral, os 
professores que atuam em firmas são acadêmicos que fazem esse tipo de trabalho esporadicamente 10

para ganhar um dinheiro extra. “É fascinante, porque deixamos de viver a teoria para enfrentar a língua 
do mundo real”, diz Antônio Suárez Abreu, livre-docente pela Universidade de São Paulo. 

LIMA, João Gabriel de. Falar e escrever, eis a questão. Isto É. São Paulo: Três, [2005 ?]. p. 8. 

Questão 01  (Peso 1)

Quanto à compreensão e linguagem do texto, pode-se afirmar:  

A) Há excesso de conotação no uso de uma linguagem bastante objetiva. 
B) O conteúdo do texto é a expressão de um estado subjetivo do autor. 
C) O texto evidencia sensibilidade e apelo através da criação artística. 
D) O assunto do texto é apresentado subjetivamente, sendo, em sua essência, uma poesia em prosa 

que traz valores de uma sociedade. 
E) A mensagem do texto, através do emprego denotativo da linguagem, está relacionada com a 

realidade atual. 

Questão 02  (Peso 3)

“Para uma parte da população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu 
aspirar a certas posições, o problema é sobretudo com a gramática.” (linhas de 1 a 3) 

Sobre o verbo destacado, é correto afirmar: 

I. Pode ser substituído por almejar, sem causar prejuízos à semântica contextual. 
II. Exige complementação indireta. 
III. Foi empregado fora dos padrões da norma culta.
IV. Apresenta o emprego da preposição “a” de forma incorreta, pela ausência de termo regente.  

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas são verdadeiras é a 

A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) I, III e IV. 
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Questão 03  (Peso 2) 

“Antigamente, os cursos dados no escritório eram de gramática básica e se destinavam principalmente a 
secretárias.” (linhas 7 e 8) 

A forma verbal “se destinavam”, nesse fragmento, 
  

A) é impessoal. 
B) não admite complemento. 
C) apresenta regência indevida. 
D) equivale a testemunhavam.
E) pode ser substituído por se ofereciam.

Questão 04  (Peso 1)

“De uns tempos para cá, eles passaram a atender primordialmente gente de nível superior.” (linhas 8 e 9) 

O termo em destaque equivale, semanticamente, a 

A) pretensamente. 
B) inerentemente. 
C) simultaneamente. 
D) essencialmente. 
E) de vez em quando. 

Leia os textos a seguir para responder às questões de 05 a 12. 

TEXTO II:  

  
Água Clara, Mato Grosso do Sul. Chão negro, fumaça,
Calor: lembra a cratera de um vulcão. Aí trabalha este 
Menino de 11 anos. Com dois irmãos, barreia fornos,
Serviço que queima as mãos. O garfo serve para ensacar 
O carvão. 

HUZAK, Iolanda: AZEVEDO, Jô. Criança de fibra. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 23. 

TEXTO III: 

Os meninos carvoeiros 
Passam a caminho da cidade. 
― Eh, carvoero! 
E vão tocando os animais com um relho enorme. 
Os burros são magrinhos e velhos. 5
Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. 
A aniagem é toda remendada. 
Os carvões caem. 
(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, do- 
                                                [brando-se com um gemido.) 

― Eh, carvoero!  10
Só mesmo estas crianças raquíticas  
Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 
A madrugada ingênua parece feita para eles... 
Pequenina, ingênua miséria! 
Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis! 15

― Eh, carvoero!  
Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas alimárias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos 20
                                                                      [desamparados! 

BANDEIRA, Manuel. Poesia e prosa completa. Rio de Janeiro: 
Aguilar, 1987. p. 192. 
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Questão 05  (Peso 3) 

Ao comparar o Texto II e o Texto III, é impossível estabelecer a seguinte referência: 

A) A temática é a mesma nos dois textos. 
B) Os dois textos mostram predomínio da objetividade sobre a subjetividade. 
C) A tônica desses textos é mostrar a falta de perspectiva de vida das crianças sem infância. 
D) Ambos abordam a triste constatação do fato de crianças trabalharem, despertando fundamentalmente 

emoções. 
E) A diferença essencial entre os dois textos reside apenas na sua estrutura: o II é essencialmente 

não-verbal e III é verbal.    

Questão 06  (Peso 2) 

O verso extraído do Texto III que se aplica também à realidade do Texto II é 

A) “Passam a caminho da cidade.” (verso 2). 
B) “E vão tocando os animais com um relho enorme.” (verso 4). 
C) “A aniagem é toda remendada.” (verso 7). 
D) “Pequenina, ingênua miséria!” (verso 14). 
E) “Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado” (verso 17).   

Questão 07  (Peso 3) 

Sobre o Texto III, é verdadeiro o que se afirma em 

A) O diminutivo “magrinhos”, no verso 5, indica desprezo e ironia.  
B) A declaração “A aniagem é toda remendada.” (verso 7) traz um pormenor que acentua o ambiente de 

pobreza. 
C) O sujeito poético se dirige aos carvoeirinhos, no verso 15, tratando-os por “vocês”. 
D) Esse é um poema predominantemente narrativo-argumentativo. 
E) Manuel Bandeira, além de comparar os meninos com “espantalhos”, ainda emprega o termo 

“desamparados” em analogia com os meninos abastados. 

Questão 08  (Peso 1) 

Em “E vão tocando os animais com um relho enorme.” (verso 4), a expressão em negrito tem o mesmo 
sentido que  

A) vão gritando. 
B) vão cantando. 
C) vão tangendo. 
D) vão segurando. 
E) vão apalpando. 

Questão 09  (Peso 3) 

Com relação ao verso 9, é coerente afirmar que 

A) quebra, momentaneamente, a seriedade do texto, acrescentando um pormenor engraçado.  
B) insinua que a velhinha podia ser mãe daqueles meninos. 
C) pode ser tirado do poema, por ser pouco significativo. 
D) é esclarecedor no contexto do poema. 
E) reforça a idéia de miséria. 
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Questão 10  (Peso 1) 

“raquíticas” (verso 11) é o mesmo que 

A) trabalhadeiras. 
B) brincalhonas. 
C) levadas. 
D) franzinas. 
E) alegres. 

Questão 11  (Peso 3) 

O sujeito poético se refere aos meninos carvoeiros, chamando-os de “Adoráveis carvoeirinhos” (verso15), 
porque 

A) ainda conseguem brincar, apesar da miséria,  
B) tudo o que fazem é engraçado, sendo crianças. 
C) as crianças ficam cômicas sujas de carvão.  
D) eles não levam o trabalho a sério e, por isso, não sofrem. 
E) o trabalho deles faz com que os passantes fiquem agradecidos. 

Questão 12  (Peso 3) 

A figura de linguagem presente em “Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos 
desamparados!” (verso 20) é 

A) símile. 
B) antítese. 
C) hipérbole. 
D) metonímia. 
E) personificação. 

Questão 13  (Peso 2) 

Não foi o brasileiro o inventor da corrupção. A corrupção começou no Princípio dos Princípios, justamente 
no Jardim do Éden. Quando os dois Proto-Safados, corrompidos pela Serpente, desrespeitaram a Lei do 
Senhor e comeram o Fruto da Ciência do Bem e do Mal. Mas não passou assim pelo Todo (como era 
conhecido o Todo-Poderoso), que condenou os três culpados por uso indevido de bem público e formação 
de quadrilha. Mas a Serpente, misteriosamente, nunca foi punida.  

FERNANDES, Millôr. O inventor. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 nov. [2007?]. 
                                               
O trecho destacado corresponde à função sintática indicada em 

A) “Não foi o brasileiro o inventor da corrupção” ― Complemento nominal. 
B) “A corrupção começou no Princípio dos Princípios” ― Complemento verbal. 
C) “Os dois Proto-Safados desrespeitaram a Lei do Senhor” ― Predicativo do objeto. 
D) “O Todo condenou os três culpados” ― Predicativo do sujeito. 
E) “Mas a Serpente, misteriosamente, nunca foi punida” ― Modificador do verbo. 
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Questão 14  (Peso 1) 

“ Calcula-se que os pecuaristas brasileiros tenham prejuízos de 30 milhões de reais com picadas de cobra, 
que mata cerca de 75 000 bois e vacas a cada ano.”  

Nesse fragmento, “que” exerce a função de 

A) complemento nominal. 
B) agente da passiva. 
C) adjunto adverbial. 
D) objeto direto. 
E) sujeito. 

Questão 15  (Peso 2) 

TEXTO IV: 

Homem-Aranha 3 chegou aos cinemas brasileiros no dia 4 
de maio e já bateu alguns recordes: é o longa-metragem 
mais caro da história ― com um orçamento de US$ 300 
milhões (R$ 600 milhões) ―, é o filme da série que mais 
vendeu ingressos antecipadamente nos Estados Unidos e 5

promete ter a maior bilheteria de 2007. 

Homem - Aranha. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/arteelazer/cinema/noticias/2007/abr/27/215.htm>. 
Acesso em: 03 fev. 2008. Adaptado. 

A partir da leitura do texto, pode-se afirmar: 

A) O termo "aos" (linha 1) é uma combinação em que está presente um artigo definido, masculino, plural. 
B) Os termos "o" (linha 2) e "o" (linha 4) são artigos com diferentes características de gênero e de 

número. 
C) O substantivo “longa-metragem” (linha 2) não possui forma diversa no plural. 
D) O termo "nos" (linha 5) possui artigo indefinido, masculino, plural, em sua composição. 
E) O artigo "a" (linha 6) modifica "maior" (linha 7). 

Questão 16  (Peso 2)

A ocupação de cargos relevantes pela mulher na sociedade contemporânea ocidental foi recentemente ampliada  
pela ocupação de postos eletivos na direção máxima dos governos 

A) da Grã-Bretanha, da França e da Holanda. 
B) da Argentina, do Chile e da Alemanha. 
C) da Suécia, da Inglaterra e da Bélgica.  
D) do México, do Canadá e da Suécia. 
E) de Portugal, da Itália e do Uruguai. 

Questão 17  (Peso 1)  

O Brasil foi surpreendido por medidas unilaterais consideradas, a princípio, como prejudiciais aos interesses 
nacionais, tomadas pela Bolívia.  
A alternativa que apresenta o governante boliviano e a decisão por ele tomada é a 

A) Evo Morales e nacionalização de refinarias de petrolíferas. 
B) Nestor Kichner e a quebra do protocolo de tarifas do Mercosul. 
C) Álvaro Uribe  e invasão do espaço territorial brasileiro no combate a guerrilha de seu país. 
D) Hugo Chaves e a proibição de exibição de programas importados de canais de televisão aberta. 
E) Ângela Merkel e a criação de barreiras rigorosas fiscais e sanitárias para importação de carne bovina. 
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Questão 18  (Peso 2)

O futuro das economias mundiais depende de fontes de energias limpas e renováveis.  
A aposta da atualidade é 

A) a fusão do hidrogênio liberando água. 
B) a energia eólica. 
C) a captação solar. 
D) o biodiesel. 
E) o gás natural. 

Questão 19  (Peso 3)

A agenda internacional sobre o futuro do planeta identificou um problema sério: o aquecimento global, sobre o 
qual é correto o que se afirma em 

A) Os Estados Unidos da América lideraram a assinatura do protocolo de Kyoto. 
B) A solução mais visada para esse problema é a redução da emissão de  gases na atmosfera. 
C) O Brasil agrava mais essa situação, principalmente, pela incapacidade de eliminar as crescentes áreas 

desérticas no Nordeste. 
D) O modelo chinês de crescimento econômico é exemplo mundial de elevação de renda com baixíssima 

interferência no aumento do efeito estufa.  
E) As populações do mundo tenderão a se concentrar em torno da linha do Equador, caso não haja reversão 

desse problema.   

Questão 20 (Peso 1)

O esporte é uma forma de integração entre os povos. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos  são exemplos 
típicos de eventos em que todos retornam uma comunidade mundial.  
Suas próximas realizações serão, respectivamente,  

A) na Áustria e em Paris. 
B) no Brasil e em Londres. 
C) na França e em Nanquim. 
D) na China e em Joanesburgo. 
E) na África do Sul e em Pequim. 

    
                                                    CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21  (Peso 1) 

Na seção destinada à  saúde, a Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, aduz ao Sistema Único de 
Saúde, além de outras atribuições, a seguinte competência: 

A) Participar do controle e da fiscalização da produção, do transporte, da guarda e da utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

B) Participar da habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, bem como da promoção de 
sua integração à vida comunitária. 

C) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador. 
D) Fiscalizar, apenas, as ações de saneamento básico em implantação em todo o país. 
E) Ordenar a formação de recursos humanos, na área de saúde, em âmbito federal. 
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Questão 22  (Peso 3) 

A Lei nº. 8.662, de 7 de junho de 1993, assegura as competências e atribuições privativas do Assistente Social e 
essa legislação provocou também alterações na denominação dos órgãos de fiscalização do exercício 
profissional dessa categoria.  
Sobre essa Lei, pode-se afirmar: 

A) Ao colar o grau de bacharel em Serviço Social, o recém-formado está habilitado a atuar como Assistente 
Social em instituições públicas ou privadas em todo o território nacional.  

B) Compete aos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) normatizar a função do exercício profissional 
do Assistente Social em seu âmbito de jurisdição administrativa. 

C) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) prestar assessoria técnico-consultiva aos 
organismos públicos ou privados de serviço social. 

D) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) aplicar as sanções previstas no código de ética 
profissional do Assistente Social. 

E) O fórum máximo de deliberação  da profissão para o cumprimento da Lei nº. 8.662, 93 é o Conselho Federal 
de Serviço Social (CFESS).   

Questão 23  (Peso 3)

O Estatuto da Criança e do Adolescente expressa uma conquista da sociedade civil brasileira, assegurando às  
crianças e aos adolescentes do Brasil a condição de sujeitos de direitos, e a sua promulgação ocorreu em 13 de 
julho de 1990, com a Lei nº  8.069.  
Acerca desse Estatuto jurídico, pode-se afirmar: 

A) A internação constitui medida privativa da liberdade, cujo período máximo, em nenhuma hipótese, poderá 
exceder a cinco anos.  

B) Acerca da adoção, pode-se afirmar que, no caso de maiores de dez anos de idade, será também necessário 
o seu consentimento. 

C) A prática de um ato infracional por um adolescente exige a aplicação de uma das  medidas sócioeducativas 
previstas no ECA, como, por exemplo, a liberdade assistida.  

D) O serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos não 
constitui uma das linhas de ação da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

E) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo , jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei 8.069/90.  

Questão 24  (Peso 1)   

A Constituição Federal de 1988 considera a assistência social como política pública componente do sistema de 
seguridade social brasileiro e a promulgação da Lei 8.742/93 (LOAS) assegura essa política como  direito do 
cidadão e dever do Estado.  
Acerca da LOAS, pode-se afirmar: 

A) A Lei estabelece como um dos princípios fundamentais da assistência social  a universalização dos direitos 
sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas.  

B) O pagamento dos auxílios natalidade e funeral, no que tange à organização e à gestão, compete ao Estado, 
bem como atender, em conjunto com os municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência.  

C) A supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, 
dentre as diretrizes da política de assistência social, está também prevista na LOAS. 

D) A fiscalização das entidades e organizações de assistência social em todo o território nacional compete ao 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

E) O Município tem a competência de estimular e apoiar técnica e, financeiramente, as associações e os 
consócios municipais na prestação de serviços de assistência social.  
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Questão 25  (Peso 3)

O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais ( Resolução CFESS nº. 273/93) em vigor  contribui 
efetivamente para a melhoria da instrumentalização desses profissionais no seu processo de trabalho cotidiano, 
além de fundamentar, de forma adequada, os parâmetros éticos necessários para a relação entre assistentes 
sociais, população, instituições, organizações da sociedade, de forma geral, e os usuários dos serviços sociais, 
de forma particular. 
Sobre esse instrumento jurídico, pode-se afirmar:  

A) Com relação ao sigilo profissional, o Código de Ética Profissional, no seu capítulo V, assegura que o mesmo 
deve ser preservado em qualquer que seja a situação e sua gravidade, envolvendo ou não fato delituoso.

B) Das penalidades previstas no Código de Ética Profissional, a pena de advertência pública acarreta ao 
Assistente Social a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30  ( trinta) 
a 90 (noventa) dias.  

C) Como um dos princípios fundamentais previstos nesse Código de Ética Profissional, pode-se identificar a 
opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem 
dominação-exploração de classe, etnia e gênero. 

D) Das relações com assistentes sociais e outros profissionais, são deveres do Assistente Social intervir na 
prestação de serviço que outro  profissional  esteja  fazendo, sem que haja pedido desse profissional .   

E) No Art. 22 do Código de Ética Profissional, está previsto, como infração disciplinar o fato de o profissional  
prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de autoridade.  

   
Questão 26 (Peso 2) 

O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (Resolução CFESS nº. 273/93) em vigor pensa a questão 
ética como pressuposto teórico-político que remete para o enfrentamento das contradições postas à profissão, a 
partir de uma visão crítica e fundamentada, teoricamente, nas derivações ético–políticas do agir profissional. 
Sobre esse instrumento jurídico, pode-se afirmar:  

A) A ampliação e a consolidação da cidadania constitui tarefa privativa dos assistentes sociais, conforme 
preceitua o Código de Ética Profissional.   

B) Os assistentes sociais possuem como um dos seus deveres apoiar as legítimas demandas de interesses dos 
usuários, desde que sejam de acordo com a instituição em que estão exercendo as suas funções laborativas.    

C) O Assistente Social docente de Instituição de Ensino Superior pode exercer a supervisão de estágio em 
qualquer instituição que, em seu quadro, não tenha Assistente Social, compreendendo que a sua atividade é 
meramente acadêmica e que a contratação do profissional é de responsabilidade exclusiva da Instituição. 

D) Um dos princípios contidos no referido instrumento jurídico é a garantia do pluralismo, através do respeito às 
correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e o compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual.  

E) Os profissionais, nas relações com os usuários, devem garantir a plena informação e a discussão sobre as 
possibilidades e a conseqüências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões 
dos usuários, mesmo que sejam contrárias às crenças e aos valores dos profissionais, independente do 
Código de Ética Profissional do Assistente Social.   

Questão 27  (Peso 1)  

O Estatuto do Idoso ( Lei 10.741/03) expressa uma conquista da sociedade brasileira e representa um 
reconhecimento formal e jurídico dos direitos individuais, políticos, sociais, civis, culturais  e econômicos de todos 
os cidadãos  idosos do Brasil.  
Com base nessa informação, é verdadeiro o que se afirma em 

A) É obrigação do Estado e da sociedade garantir ao idoso a liberdade, compreendida, dentre outros, como o 
direito de ir e vir e liberdade de opinião e expressão, desde que com a devida  autorização familiar. 

B) É dever do Estado zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, devendo, para tanto, consultar os familiares ou responsáveis.    

C) Está previsto o pagamento mensal do Benefício de Prestação Continuada (BPC) aos idosos, a partir de 65 
(sessenta e cinco) anos no item que trata da assistência social. 

D) É facultada aos planos de saúde a cobrança de valores diferenciados em razão da idade, e, nas ações do 
SUS, está previsto o atendimento prioritário do idoso.  

E) É assegurado ao idoso, internado ou em observação, o direito a acompanhante, em tempo integral,  durante 
a internação hospitalar. 
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ASSISTENTE SOCIAL (010)  

Realização: Prefeitura Municipal de Entre Rios e Fundação CEFETBAHIA 

Questão 28 (Peso 2)

O Sistema  Único de Saúde ( SUS), preceituado na Lei nº. 8.080/90,  é constituído  por um conjunto de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, sendo esse marco legal, o que 
regula todas as ações e os serviços de saúde em todo o território nacional.  
Com base no estabelecido nessa Lei, pode-se afirmar:   

A) O SUS é estruturado pela regionalização, ou seja, suas diversas instâncias operacionais  devem ser 
organizadas segundo o grau das respectivas responsabilidades sob o comando único.  

B) Os princípios do SUS são universalidade, integralidade, descentralização, igualdade de assistência à saúde, 
sem preconceito ou privilégios de qualquer espécie, e participação da comunidade.  

C) As ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade decrescente.  

D) Os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de Direção da Unidade de Saúde Privada, quanto às 
condições para o funcionamento dos seus serviços, são observados na prestação de serviços privados de 
assistência à saúde.  

E) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter suplementar, e sua participação será formalizada 
mediante contrato ou convênio, observadas a esse respeito as normas de direito público.  

Questão 29  (Peso 2)  

A Lei nº.  8.142/90 foi criada com o objetivo de regular a participação da comunidade na gestão do SUS e as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.  
Acerca dessa Lei, pode-se afirmar:  

A) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e consultivo, órgão colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e 
no controle da execução da política de saúde.   

B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde.  

C) O SUS, de acordo com a Lei 8080/90, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Executivo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, instâncias colegiadas.   

D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde não será paritária  em relação ao segmento dos 
representantes do governo.  

E) Os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar apenas com o fundo de saúde para receberem  
os recursos de que trata o Art. 3º da Lei supracitada. 

Questão 30 (Peso 2) 

A Lei 8.142/90 regulamenta a Lei 8.080/90, no tocante à  participação da comunidade na gestão do SUS. 
Com base nessa informação, é verdadeiro o que se afirma em 

A) As Conferências de Saúde são convocadas exclusivamente pelos Conselhos de Saúde, não sendo permitido 
ao poder público essa atividade, sob pena de interferir na autonomia dos Conselhos. 

B) O Conselho de Saúde, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo presidente do Conselho de Saúde da esfera competente (Nacional, Estadual e 
Municipal). 

C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 

D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo chefe do poder executivo.  

E) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados  apenas como despesas de custeio e de 
capital do Ministério da Saúde e seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. 

9




