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CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as 
perguntas seguintes: 

QUE PAÍS... 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
economista descobriu barbaridades no Orçamento 
da União deste ano. Por exemplo: 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 
3.700. Ou R$ 1,3 milhão por ano. 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
custo individual diário pula para R$ 71.900. E o 
anual, acreditem, para R$ 26 milhões. 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 
com a saúde de cada brasileiro – apenas R$ 0,36 
por dia. 

E, com a educação, humilhantes R$ 0,20.  

(Ricardo Boechat, Jornal da Band, 6/11/01)

1. Segundo o texto, quando se trata em “gastos 
públicos” se refere exclusivamente a: 

A. Pagamentos com educação. 
B. Salários dos cargos comissionados. 
C. Gastos gerais do Governo. 
D. Investimentos no setor oficial da câmara. 
 
2. O chamado Orçamento da União é um 

documento que: 
A. Polariza os fatos e controvérsias. 
B. É consultado apenas nos momentos de crise.
C. Tem a função de relatar de forma transparente a 

movimentação financeira do Governo. 
D. Tem a função única e exclusiva de amenizar a 

situação do governo em momentos de falta de 
recursos. 

 
3. Os exemplos citados pelo jornalista: 
A. Atendem a seu interesse jornalístico. 
B. Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis.
C. Acobertam problemas do Governo. 
D. Mostram que os gastos com a classe menos 

favorecida são em demasia e desnecessários.
 
4. Considerando o sentido geral do texto, o 

adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é:

A. Autoritário 
B. Injusto 
C. Estranho 
D. Desigual 

 
5. O gerúndio da primeira frase pode ter como 

forma verbal desenvolvida adequada ao texto:
A. Entre tudo dissecasse. 
B. Porque já dissecou. 
C. Já que dissecou. 
D. Enquanto dissecava. 
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utilize para responder as 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
Orçamento 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
71.900. E o 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 

apenas R$ 0,36 

o Boechat, Jornal da Band, 6/11/01) 

 

Segundo o texto, quando se trata em “gastos 

O chamado Orçamento da União é um 

É consultado apenas nos momentos de crise. 
Tem a função de relatar de forma transparente a 

e exclusiva de amenizar a 
situação do governo em momentos de falta de 

Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis. 

Mostram que os gastos com a classe menos 
favorecida são em demasia e desnecessários. 

Considerando o sentido geral do texto, o 
adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é: 

O gerúndio da primeira frase pode ter como 
forma verbal desenvolvida adequada ao texto: 

MATEMÁTICA 

6. Em um processo de embalagem de 
10% das figurinhas possuem prêmios. As 
figurinhas são embaladas em envelopes com 5 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente:

A. 28% 
B. 30% 
C. 32% 
D. 34% 

 
7. Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 

gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 
mesmo percurso? 

A. 3h18min 
B. 3h33min 
C. 3h38min 
D. 3h43min 

 
8. Observe a sequência abaixo e 

o seu 8º elemento: 
2, 3, 5, 8, (...)

A. 21 
B. 34 
C. 55 
D. 89 
 
9. Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 

atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas?

A. R$ 636,78 
B. R$ 638,82 
C. R$ 641,26 
D. R$ 642,25 
 
10. Um determinado automóvel gasta 45 litros de 

combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância?

A. 5 litros 
B. 7 litros 
C. 9 litros 
D. 11 litros 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. São modos de exibição da pasta de trabalho do 
Microsoft Excel versão 2007 Português Brasil 
Configuração Padrão, EXCETO:

A. Layout da Web 
B. Layout da Página 
C. Normal 
D. Tela Inteira 
 
12. São todos componentes de 

computador, EXCETO: 
A. Placa Mãe 
B. Pente de Memória 
C. Sistema Operacional 
D. Processador 
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Em um processo de embalagem de figurinhas, 
10% das figurinhas possuem prêmios. As 
figurinhas são embaladas em envelopes com 5 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente: 

uma velocidade de 80 km/h, 
gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 

Observe a sequência abaixo e indique qual será 

2, 3, 5, 8, (...) 

Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas? 

Um determinado automóvel gasta 45 litros de 
combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância? 

INFORMÁTICA BÁSICA 

modos de exibição da pasta de trabalho do 
Microsoft Excel versão 2007 Português Brasil - 
Configuração Padrão, EXCETO: 

São todos componentes de hardware de um 
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13. Quando realizo uma pesquisa na internet 
utilizando o Google, posso refinar os resultados 
utilizando as Ferramentas de Pesquisa do 
Google. Fazem parte deste grupo de filtros, 
EXCETO: 

A. Definir o idioma 
B. Definir o país e o local 
C. Definir um intervalo de tempo 
D. Definir o tamanho do arquivo a ser buscado 
 
 
14. São características dos navegadores de 

Internet, como o Internet Explorer, Google 
Chrome e Mozilla Firefox, EXCETO: 

A. Podem ser considerados para trabalhar com correio 
eletrônico no formato webmail. 

B. Suas versões mais modernas permitem abrir arquivos 
do tipo PDF diretamente na sua janela. 

C. Seu propósito principal é navegar na rede mundial de 
computadores, utilizando principalmente os 
protocolos HTTP e HTTPs. 

D. São os aplicativos mais indicados para gerenciar 
transferências em grande escala pela internet, 
utilizando o protocolo FTP. 

 
 
15. Considerando o Microsoft Word, na versão 2007 

- Português Brasil, na sua configuração padrão, 
qual a função do botão abaixo: 

 
A. Aplicar o Sombreamento. 
B. Colar o conteúdo da Área de Transferência. 
C. Colorir uma Figura. 
D. Formatar o Pincel de modo a replicar em outros 

locais. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Fernando Henrique 
B. Fernando Collor 
C. Itamar Franco 
D. José Sarney 
 
 
17. O rompimento de uma barragem de uma 

mineradora causou um dos maiores desastres 
ambientais da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 
barragem? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Paracatu 
B. Samarco 
C. Mariana 
D. Rio Doce 
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Quando realizo uma pesquisa na internet 
utilizando o Google, posso refinar os resultados 
utilizando as Ferramentas de Pesquisa do 
Google. Fazem parte deste grupo de filtros, 

 

São características dos navegadores de 
Internet, como o Internet Explorer, Google 

Podem ser considerados para trabalhar com correio 

Suas versões mais modernas permitem abrir arquivos 

Seu propósito principal é navegar na rede mundial de 
computadores, utilizando principalmente os 

São os aplicativos mais indicados para gerenciar 
transferências em grande escala pela internet, 

Considerando o Microsoft Word, na versão 2007 
Português Brasil, na sua configuração padrão, 

o Pincel de modo a replicar em outros 

Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 

(Fonte: www.uol.com.br) 

O rompimento de uma barragem de uma 
um dos maiores desastres 

s da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 

(Fonte: www.uol.com.br) 

18. Um dos assuntos em mais ênfase 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Um ministro do STF 
Supremo Tribunal Federal suspendeu a 
tramitação deste processo. Quem foi este 
ministro? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Gilmar Mendes 
B. Edson Fachin 
C. Luiz Fux 
D. Dias Toffoli 
 
19. Avalie as assertivas abaixo em relação ao 

Município de Três Barras/SC e indique a opção 
INCORRETA: 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br)
A. Tem uma altitude média de 802m.
B. Canoinhas, Papanduva e Mafra são municípios 

limítrofes. 
C. Faz parte da região turística denominada Vale do 

Contestado. 
D. Possui o maior ginásio poliesportivo do planalto 

norte,  o Ginásio Ione Cyríaco de Souza, com cerca 
de 3000 mil lugares. 

 
20. Foi em Três Barras, no ano de

instalou uma empresa 
responsável pela exploração da faixa de terra 
ao longo da ferrovia construída na região. Qual 
era esta empresa? 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br)
A. Lumber 
B. Brazil Railway Company 
C. Winter Company 
D. Ajax Railway 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A imipramina é o medicamento com eficácia 
comprovada no tratamento do transtorno de 
pânico. A imipramina deve ser empregada em 
doses de: 

A. 150 a 250 mg/dia, em dose única, à noite.
B. 150 a 250 mg/dia, em duas doses manhã e à noite.
C. 250 a 350 mg/dia, em duas doses manhã e à noite.
D. 250 a 350 mg/dia, em dose única, à noite.

 
22. A internação psiquiátrica involuntária deverá 

ser comunicada ao Ministério Público Estadual 
pelo responsável técnico do estabelecimento 
no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo 
procedimento ser adotado quando da 
respectiva alta no prazo de: 

A. 48 horas 
B. 72 horas 
C. 96 horas 
D. 120 horas 

 
23. A clomipramina foi o primeiro medicamento a 

ter sua eficácia demonstrada no tratamento do:
A. Ataque de Pânico. 
B. Transtorno de Ansiedade Generalizada.
C. Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
D. Transtorno de Ansiedade Social. 
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Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Um ministro do STF - 
Supremo Tribunal Federal suspendeu a 
tramitação deste processo. Quem foi este 

(Fonte: www.uol.com.br) 

Avalie as assertivas abaixo em relação ao 
Município de Três Barras/SC e indique a opção 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br) 
Tem uma altitude média de 802m. 
Canoinhas, Papanduva e Mafra são municípios 

parte da região turística denominada Vale do 

Possui o maior ginásio poliesportivo do planalto 
o Ginásio Ione Cyríaco de Souza, com cerca 

no ano de 1910, que se 
a empresa norte-americana, 

responsável pela exploração da faixa de terra 
ruída na região. Qual 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br) 

ESPECÍFICOS 

A imipramina é o medicamento com eficácia 
comprovada no tratamento do transtorno de 
pânico. A imipramina deve ser empregada em 

150 a 250 mg/dia, em dose única, à noite. 
150 a 250 mg/dia, em duas doses manhã e à noite. 
250 a 350 mg/dia, em duas doses manhã e à noite. 
250 a 350 mg/dia, em dose única, à noite. 

A internação psiquiátrica involuntária deverá 
ser comunicada ao Ministério Público Estadual 
pelo responsável técnico do estabelecimento 

ocorrido, devendo esse mesmo 
procedimento ser adotado quando da 

A clomipramina foi o primeiro medicamento a 
ter sua eficácia demonstrada no tratamento do: 

Transtorno de Ansiedade Generalizada. 
Compulsivo. 
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24. O paciente com depressão bipolar pode chegar 
ao médico em três momentos:  

I. Portadores de transtorno bipolar III que já se 
encontram em tratamento de manutenção com 
estabilizadores de humor e que apresentam uma 
recorrência de um episódio depressivo. 

II. Pacientes que nunca tomaram estabilizador de 
humor, mas que se apresentam pela primeira vez 
no médico em um episódio depressivo, onde se 
consegue identificar a presença de um transtorno 
bipolar pela história prévia de episódios man
hipomaníacos, ou mistos. 

III. Pacientes previamente diagnosticados e tratados 
como portadores de transtorno depressivo 
recorrente. 

A. Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B. Somente as afirmativas I e III estão corretas.
C. Somente as afirmativas II e III estão corretas.
D. Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25. Segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), as taxas de suicídio entre 5
anos são de 1,5:100.000 em meninos e 
0,4:100.000 em meninas e na faixa de: 

A. 8-15 anos 
B. 10-18 anos 
C. 15-24 anos 
D. 17-28 anos 
 
26. O CID, em sua décima edição, descreve oito 

tipos de transtornos de personalidade, com 
relação ao Transtorno Anancástico: 

A. Prevalece astenia de comportamento, carência de 
determinação e iniciativa, bem como instabilidade de 
propósitos. 

B. Prevalece egocentrismo, baixa tolerância a 
frustrações, a teatralidade e a superficialidade. 
Impera a necessidade de que todos fixem a 
nele. 

C. Predomina a desconfiança, sensibilidade excessiva a 
contrariedades e ao sentimento de bem estar sempre 
sendo prejudicado pelos outros. Apresenta atitudes 
de auto. 

D. Prevalece a preocupação com detalhes, rigidez e a 
teimosia. Existem pensamentos repetitivos e 
intrusivos que não alcançam, entretanto, a gravidade 
de um transtorno obsessivo. 

 
27. As mulheres costumam ter duas vezes mais 

chances de apresentarem transtornos de 
ansiedade do que os homens, com exceção:

A. Do transtorno de fobia específica. 
B. Do transtorno obsessivo-compulsivo. 
C. Da agorafobia. 
D. Do transtorno de fobia social. 
 
28. Assinale a assertiva correta que indica o fator 

de risco particularmente relacionado com a 
morte prematura de pacientes portadores de 
esquizofrenia: 

A. Diabetes mellitus 
B. Hemorragia digestiva 
C. Hipercalcemia 
D. Hipotireoidismo 
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O paciente com depressão bipolar pode chegar 

Portadores de transtorno bipolar III que já se 
em tratamento de manutenção com 

estabilizadores de humor e que apresentam uma 

Pacientes que nunca tomaram estabilizador de 
humor, mas que se apresentam pela primeira vez 
no médico em um episódio depressivo, onde se 
onsegue identificar a presença de um transtorno 

bipolar pela história prévia de episódios maníacos, 

Pacientes previamente diagnosticados e tratados 
como portadores de transtorno depressivo 

 
Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

Segundo dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), as taxas de suicídio entre 5-14 

são de 1,5:100.000 em meninos e 
 

O CID, em sua décima edição, descreve oito 
tipos de transtornos de personalidade, com 

Prevalece astenia de comportamento, carência de 
determinação e iniciativa, bem como instabilidade de 

Prevalece egocentrismo, baixa tolerância a 
frustrações, a teatralidade e a superficialidade. 
Impera a necessidade de que todos fixem a atenção 

Predomina a desconfiança, sensibilidade excessiva a 
contrariedades e ao sentimento de bem estar sempre 
sendo prejudicado pelos outros. Apresenta atitudes 

Prevalece a preocupação com detalhes, rigidez e a 
pensamentos repetitivos e 

intrusivos que não alcançam, entretanto, a gravidade 

As mulheres costumam ter duas vezes mais 
chances de apresentarem transtornos de 
ansiedade do que os homens, com exceção: 

Assinale a assertiva correta que indica o fator 
de risco particularmente relacionado com a 
morte prematura de pacientes portadores de 

29. A base principal para o tratamento dos 
transtornos ansiosos é a psicoterapia. Apesar 
de praticamente todas as linhas de psicoterapia 
abordarem a ansiedade patológica e poderem 
contribuir positivamente na evolução clínica, as 
melhores evidências científicas
resultados consistentes para a terapia 
cognitivo-comportamental. Esse tipo de 
psicoterapia costuma ter um tempo limitado de 
tratamento, de: 

A. 3 meses a 6 meses na sua maioria.
B. 4 meses a 1 ano na sua maioria. 
C. 5 meses a 1 ano e seis meses na sua maioria.
D. 6 meses a 2 anos na sua maioria.
 
30. Como é chamada a afasia que cursa 

exclusivamente com perda da capacidade de 
repetir frases ou palavras? 

A. Afasia sensorial 
B. Afasia de condução 
C. Afasia motora 
D. Parafasia 
 
31. Compulsão da Parafilia severa pode vir a 

ocasionar atos delinquênciais, com severas 
repercussões jurídicas. É o caso, por exemplo 
da pessoa: 

A. Frotteurista 
B. Fetichista 
C. Masoquista 
D. Travestista 
 
 
32. Qual é o principal mecanismo de ação do 

metilfenidato? 
A. A estimulação direta dos receptores noradrenérgicos.
B. O bloqueio seletivo da receptação da serotonina.
C. O bloqueio da recaptação de dopamina e 

noradrenalina. 
D. A inibição direta dos receptores de serotonina e 

noradrenalina. 
 
 
33. Diferentemente da obsessão ou compulsão, os 

impulsos ou pulsões se observam com 
frequência: 

A. No transtorno de personalidade histriônica.
B. No transtorno de personalidade dissocial.
C. No transtorno de personalidade borderline.
D. No transtorno de personalidade esquizoide.
 
 
34. Como melhor podemos definir a alteração 

psicopatológica chamada de “Salada de 
palavras”: 

A. Mistura de palavras e frases, o que faz com que o 
pensamento seja ininteligível. 

B. Ruptura das conexões lógicas entre ideias e o sentido 
geral do pensamento. 

C. Pensamento digressivo, irrelevante, onde a ideia 
central não é comunicada. 

D. Alteração da linguagem, onde há substituição de uma 
palavra por outra em geral relacionada na forma, 
significado ou na composição fonética
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A base principal para o tratamento dos 
transtornos ansiosos é a psicoterapia. Apesar 
de praticamente todas as linhas de psicoterapia 
abordarem a ansiedade patológica e poderem 
contribuir positivamente na evolução clínica, as 
melhores evidências científicas indicam 
resultados consistentes para a terapia 

comportamental. Esse tipo de 
psicoterapia costuma ter um tempo limitado de 

3 meses a 6 meses na sua maioria. 
 

na sua maioria. 
6 meses a 2 anos na sua maioria. 

Como é chamada a afasia que cursa 
exclusivamente com perda da capacidade de 

Parafilia severa pode vir a 
ocasionar atos delinquênciais, com severas 
repercussões jurídicas. É o caso, por exemplo 

Qual é o principal mecanismo de ação do 

estimulação direta dos receptores noradrenérgicos. 
bloqueio seletivo da receptação da serotonina. 

bloqueio da recaptação de dopamina e 

inibição direta dos receptores de serotonina e 

obsessão ou compulsão, os 
impulsos ou pulsões se observam com 

No transtorno de personalidade histriônica. 
No transtorno de personalidade dissocial. 
No transtorno de personalidade borderline. 

esquizoide. 

Como melhor podemos definir a alteração 
psicopatológica chamada de “Salada de 

istura de palavras e frases, o que faz com que o 

uptura das conexões lógicas entre ideias e o sentido 

ensamento digressivo, irrelevante, onde a ideia 

lteração da linguagem, onde há substituição de uma 
palavra por outra em geral relacionada na forma, 
significado ou na composição fonética. 
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35. A dosagem elétrica da ECT influencia tanto no 
sucesso terapêutico como na magnitude dos 
efeitos colaterais cognitivos. A dosagem 
elétrica utilizada deve ser aquela necessária 
para desencadear uma crise convulsiva tônico
clônica que dure um mínimo de: 

A. 10 a 15 segundos 
B. 15 a 20 segundos 
C. 20 a 25 segundos 
D. 25 a 30 segundos 
 
 
36. O número de sessões de ECT é variável, sendo 

medido por meio da resposta clínica. Em média, 
são necessárias de: 

A. 6 a 8 sessões 
B. 8 a 12 sessões 
C. 10 a 15 sessões 
D. 15 a 20 sessões 
 
 
37. O manejo adequado dos quadros psiquiátricos 

em atendimentos de emergência será norteado 
por dois pontos principais: a identificação de 
transtorno psiquiátrico prévio e/ou atual e dos 
fatores desencadeantes da situação de 
emergência. Os objetivos do tratamento serão:

I. Aliviar os sintomas por meio do empreg
medicações. 

II. Iniciar ou adequar o tratamento do transtorno 
psiquiátrico. 

III. Abordar os fatores desencadeantes da crise atual 
para reduzir o risco de descompensações futuras.

A. Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B. Somente as afirmativas I e III estão corretas.
C. Somente as afirmativas II e III estão corretas.
D. Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
38. O reconhecimento da desigualdade entre as 

pessoas e os grupos sociais e o reconhecimento 
de que muitas dessas desigualdades são 
injustas e devem ser superadas é o ponto de 
partida para o princípio fundamental do SUS 
denominado: 

A. Universalidade 
B. Integralidade 
C. Descentralização 
D. Equidade 
 
 
39. Analise  as assertivas abaixo em relação aos 

Conselhos de Saúde e indique a CORRETA:
A. O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde. 
B. É uma instância colegiada, deliberativa e temporária 

do SUS. 
C. A participação dos membros eleitos do Poder 

Legislativo, de representação do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, como conselheiros, é obrigatória 
nos Conselhos de Saúde. 

D. Todas as suas reuniões plenárias são fechadas ao 
público. 
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A dosagem elétrica da ECT influencia tanto no 
sucesso terapêutico como na magnitude dos 
efeitos colaterais cognitivos. A dosagem 
elétrica utilizada deve ser aquela necessária 
para desencadear uma crise convulsiva tônico-

O número de sessões de ECT é variável, sendo 
medido por meio da resposta clínica. Em média, 

O manejo adequado dos quadros psiquiátricos 
em atendimentos de emergência será norteado 
por dois pontos principais: a identificação de 
transtorno psiquiátrico prévio e/ou atual e dos 
fatores desencadeantes da situação de 

objetivos do tratamento serão: 

liviar os sintomas por meio do emprego de 

o do transtorno 

bordar os fatores desencadeantes da crise atual 
para reduzir o risco de descompensações futuras. 

 
Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

O reconhecimento da desigualdade entre as 
e o reconhecimento 

de que muitas dessas desigualdades são 
injustas e devem ser superadas é o ponto de 
partida para o princípio fundamental do SUS 

abaixo em relação aos 
Conselhos de Saúde e indique a CORRETA: 
O número de conselheiros será definido pelos 

É uma instância colegiada, deliberativa e temporária 

A participação dos membros eleitos do Poder 
de representação do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, como conselheiros, é obrigatória 

Todas as suas reuniões plenárias são fechadas ao 

40. Qual afirmação sobre o conceito do SUS está 
INCORRETA? 

A. O SUS pode ser considerado uma das maiores 
conquistas sociais consagradas na Constituição de 
1988. Seus princípios apontam para a 
democratização nas ações e nos serviços de saúde 
que deixam de ser restritos e passam a ser 
universais, da mesma forma, deixam d
centralizados e passam a nortear
descentralização; 

B. O SUS representa a materialização de uma nova 
concepção acerca da saúde em nosso país
saúde era entendida como o Estado de não doença
que fazia com que toda lógica 
cura de agravos à saúde. Essa lógica
apenas remediar os efeitos com menor ênfase nas 
causas, deu lugar a uma nova noção centrada na 
prevenção dos agravos e na promoção da saúde
Para tanto, a saúde passa ser relacionada com a 
qualidade de vida da população
pelo conjunto de bens que englobam a alimentação
o trabalho, o nível de renda, a educação
ambiente, o saneamento básico, 
e farmacológica, a moradia, o lazer;

C. De acordo com essa nova concepção de saúde
compreende-se que os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do país
Ou seja, há o acertado reconhecimento de que os 
indicadores de saúde da população devem ser 
tomados para medir o nível de desenvolvimento do 
país e o de bem estar da população

D. O Sistema Único de Saúde, o SUS
conjunto de todas as ações e serviços de saúde 
prestados por órgãos e instituições
estaduais e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. À iniciativa privada não é permitido participar 
desse Sistema de maneira complementar;
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Qual afirmação sobre o conceito do SUS está 

ser considerado uma das maiores 
conquistas sociais consagradas na Constituição de 

Seus princípios apontam para a 
democratização nas ações e nos serviços de saúde 
que deixam de ser restritos e passam a ser 
universais, da mesma forma, deixam de ser 
centralizados e passam a nortear-se pela 

O SUS representa a materialização de uma nova 
concepção acerca da saúde em nosso país. Antes a 
saúde era entendida como o Estado de não doença, o 

 girasse em torno da 
Essa lógica, que significava 

apenas remediar os efeitos com menor ênfase nas 
deu lugar a uma nova noção centrada na 

prevenção dos agravos e na promoção da saúde. 
r relacionada com a 

qualidade de vida da população, a qual é composta 
pelo conjunto de bens que englobam a alimentação, 

a educação, o meio 
, a vigilância sanitária 

radia, o lazer; 
De acordo com essa nova concepção de saúde, 

se que os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do país. 

há o acertado reconhecimento de que os 
população devem ser 

tomados para medir o nível de desenvolvimento do 
país e o de bem estar da população. 

o SUS, é formado pelo 
conjunto de todas as ações e serviços de saúde 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

À iniciativa privada não é permitido participar 
desse Sistema de maneira complementar; 




