MUNICÍPIO DE CERRO AZUL

EDITAL Nº 001/2016

DATA DA PROVA: 17/07/2016

CARGO:

PSICÓLOGO
(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 04; Matemática: Questões 05 a 08;
Língua Portuguesa: Questões 09 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 15 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
01. Em novembro de 2015 e em março de 2016,
duas capitais europeias foram atingidas por
grandes ataques terroristas. Em ambos os casos,
o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a
autoria dos atentados. Quais foram essas cidades,
respectivamente?
a) Amsterdam e Roma.
b) Berlim e Lisboa.
c) Londres e Madrid.
d) Paris e Bruxelas.
________________________________________
02. Em abril deste ano, o plenário da Câmara dos
Deputados aprovou a admissibilidade de processo
de impeachment contra a então presidente Dilma
Rousseff (PT). Naquela ocasião, quem assumia a
função de Presidente da Câmara dos Deputados?
a) Aécio Neves (PSDB)
b) Eduardo Cunha (PMDB)
c) Luis Inácio Lula da Silva (PT)
d) Michel Temer (PMDB)
________________________________________
03. “A rigor, a política dos Estados Unidos funciona
como um sistema bipartidário. Há outros partidos,
mas foram poucas as vezes em que um terceiro
partido chegou perto da vitória”. (TOTA, Antonio
Pedro. Origens do bipartidarismo: uma tentativa
de entender as eleições norte-americanas. Novos
Estudos - CEBRAP, n. 81, 2008). Com base
nessa afirmação, assinale a alternativa que indica
corretamente a que partido pertence o atual
presidente norte-americano, Barack Obama:
a) Partido Aloha Aina do Havaí.
b) Partido Comunista dos Estados Unidos.
c) Partido Democrata.
d) Partido Republicano.
________________________________________
04. Segundo a Constituição do Brasil, o Senado
Federal compõe-se de representantes dos Estados
e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio
majoritário. Assinale a alternativa que indica o nome
de um senador atualmente em exercício:
a) Michel Temer (PMDB)
b) Jair Bolsonaro (PSC)
c) Luís Inácia Lula da Silva (PT)
d) Roberto Requião (PMDB)
QUESTÕES

05

A

08

-

MATEMÁTICA

05. Indique qual é o menor número primo de quatro
algarismos:
a) 1009
b) 1005
c) 1007
d) 1003

06. Calcule log6 3 + log 9. Dados do problema: log 3
= 0,5 e log 6 = 0,8.
a) 1,6
b) 2,6
c) 1,3
d) 12
________________________________________
07. Carlos comprou um lote em um condomínio
fechado. Ele tem as seguintes informações: a frente
mede 140 m, o fundo, 60 m, a distância da frente
ao fundo é de 30 m, tendo formato de um trapézio .
Qual é a área do lote?
a) 230 m2
b) 280 m2
c) 3.000 m2
d) 2.100 m2
________________________________________
08. A figura a seguir representa um triângulo
retângulo. Calcule os valores de b e h.

a) 5
b) 3√3
c) 7
d) 6√5
QUESTÕES 19 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA
09. Estamos hoje vivendo numa sociedade em
que as pessoas se agridem por motivo nenhum.
Um colega olha diferente e você já tira satisfações.
Um garçom entrega um prato errado e você vira a
mesa. Alguém disca seu número por engano e você
manda longe. Dentro do ônibus, na fila do banco,
na beira da praia: todo local serve de ringue para
agressões desmedidas.
Em entrevista, o antropólogo Roberto DaMatta
afirma que é enganosa a ideia de que não toleramos
a desigualdade: na verdade, o que não toleramos
é a igualdade. Cidadãos com os mesmos direitos,
a mesma liberdade e a mesma importância é uma
democracia com que não estamos acostumados a
lidar na prática, só no discurso. No fundo, mantemos
uma atitude aristocrática que nos impede de
aguardar a nossa vez e respeitar o espaço só do
outro.
Porém, em vez de aprofundar essa questão,
simplesmente botamos tudo na conta do stress.
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Trabalha-se muito, ganha-se pouco: stress. Vários
compromissos, pouco tempo para lazer: stress.
Acorda-se cedo, dorme-se tarde:stress. Sem
falar no pior dos desaforos: ninguém reparar que
você existe. Existo, sim, olha aqui: bang! Chá de
camomila não resolve. Terapia coletiva para todos.
(MEDEIROS, Martha. Superaquecimento. Revista
O Globo, 13 mar. 2011, p.24 adaptado).

13. “Hoje estamos vivendo numa sociedade (...)”
Assinale a alternativa em que o verbo exige o mesmo
tipo de complemento que o verbo do excerto acima.
a) O antropólogo afirma que é enganosa a ideia.
b) Acorda-se cedo.
c) Todo local serve de ringue.
d) Botamos tudo na conta do stress.
________________________________________

De acordo com as reflexões do texto, analise as
afirmações abaixo.
I. As pessoas estão tornando o mundo um lugar
mais calmo e tranquilo.
II. Em qualquer lugar é possível acontecer um
desentendimento entre as pessoas.
III. O stress tem sido a principal desculpa para o
descontrole emocional das pessoas.
IV. Até mesmo motivos banais são geradores de
amizades entre as pessoas.

14. “Dentro do ônibus, na fila do banco, na beira
da praia: todo local serve de ringue para agressões
desmedidas.”
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do
excerto acima.
a) O sinal de dois pontos introduz uma explicação
da lista apresentada antes dele.
b) Ringue é sujeito do verbo agredir (agressões).
c) Desmedidas é adjetivo de agressões.
d) Ônibus, fila e praia são substantivos.

Estão corretas as afirmações:
a) I, II e III apenas.
b) II e III apenas.
c) II, III e IV apenas.
d) I e IV apenas.
________________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10. Assinale a alternativa que traduz de maneira
adequada, mantendo o sentido do contexto, a
seguinte expressão: “Chá de camomila não resolve.
Terapia coletiva para todos.”
a) Chás não são remédios. O tratamento psicológico
individual é mais eficiente.
b) Tratamentos com ervas são bons. Mas as terapias
em grupo são melhores.
c) Soluções paliativas e isoladas não resolvem. É
preciso um tratamento psicológico e em grupo.
d) A camomila não acalma as pessoas. Um
tratamento coletivo é uma opção não aconselhada.
________________________________________
11. Segundo as regras de acentuação do Novo
Acordo Ortográfico, qual das palavras abaixo está
acentuada de forma INCORRETA?
a) psicólogo
b) heróico
c) Piauí
d) pôde
________________________________________
12. Assinale a alternativa em que o emprego da
crase está correto:
a) Atendeu à todas as ordens da coordenadora.
b) Depois do almoço voltou à trabalhar.
c) Comprou o material à prazo.
d) O servidor foi à sala da direção rapidamente.

15. Acerca das sessões da Câmara de Vereadores
do município de Cerro Azul, assinale a alternativa
correta de acordo com a Lei Orgânica Municipal.
a) As Sessões da Câmara Municipal, inclusive as
solenes, deverão ser realizadas sempre em recinto
destinado ao seu funcionamento, considerando-se
nulas as que se realizarem fora dele em qualquer
situação.
b) As Sessões da Câmara Municipal podem ser
realizadas em qualquer recinto que comporte
seu funcionamento, desde que comunicado com
antecedência mínima de 48 horas.
c) Comprovada a impossibilidade de acesso ao
recinto ou outra causa que impeça a sua utilização,
as sessões poderão ser realizadas em outro local,
por decisão da maioria dos vereadores.
d) As Sessões da Câmara serão públicas, salvo
deliberação em contrário tomada pela maioria
absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo
relevante de preservação de decoro parlamentar.
________________________________________
16. De acordo com o Estatuto dos Servidores do
Município de Cerro Azul, assinale a única alternativa
que NÃO é uma forma de provimento para cargos
públicos.
a) Reversão
b) Readaptação
c) Indicação
d) Aproveitamento
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17. O Município de Cerro Azul, unidade territorial do
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito privado
interno, com autonomia política, administrativa e
financeira, é organizado por sua Lei Orgânica. À luz
do que determina o Art. 9º da Lei Orgânica, NÃO se
enquadra dentre as competências específicas do
Município de Cerro Azul:
a) Manter, sob sua responsabilidade exclusiva, os
programas de educação de ensino fundamental e
médio.
b) Promover a proteção do patrimônio históricocultural local e sinalizar as vias públicas urbanas e
rurais.
c) Elaborar e executar o Plano Diretor como
instrumento básico da política de desenvolvimento
e da expansão urbana.
d) Constituir a Guarda Municipal, destinada à
proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a Lei.
________________________________________
18. Concurso público é o procedimento
administrativo consubstanciado num processo de
recrutamento e seleção de natureza competitiva
e classificatória, aberto ao público, atendidos os
requisitos estabelecidos em edital específico e na
legislação aplicável. Após a aprovação, deverá
ocorrer a:
(a) nomeação em caráter efetivo;
(b) posse;
(c) exercício.
Conforme Lei Municipal de Cerro Azul nº 03/2002,
assinale a alternativa que represente a correta
vinculação desses institutos, com suas respectivas
definições:
I- É a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições,
dos deveres e das responsabilidades inerentes ao
cargo público, com o compromisso de bem servir,
concretizada com a assinatura do termo.
II- É o ato de investidura do servidor em cargo
público, quando, em virtude de aprovação em
concurso público, ingressar no nível e classe iniciais
de um cargo no grupo ocupacional a que pertence.
III- É o efetivo desempenho das atribuições do cargo
público, e completa o processo de investidura.
a) I (a); II (b); e III (c).
b) II (a); I (b); e III (c).
c) III (a); II (b); I (c).
d) II (a); III (b); I (c).
________________________________________
19. Descartes, ao fundamentar pela primeira vez
na história o conceito de sujeito, interroga: “O que
sou eu?”. Para ele, o sujeito está no pensamento,
“Lá onde penso eu sou”. Res Cogitans é a definição
desse sujeito cuja substância é o pensamento. A

partir de Descartes, retomando Freud, Lacan define
o conceito de sujeito para a Psicanálise. Considere
as alternativas abaixo e assinale a que contemple a
definição de sujeito proposta por Lacan.
a) O sujeito é uma lembrança apagada, esse
significante que falta, esse vazio de representação
em que se manifesta o desejo. “La onde penso eu
não estou, eu não sou”.
b) O sujeito da psicanálise também é o sujeito do
pensamento, da razão. É identificável com método
objetivo de análise, por meio da linguagem. “Lá
onde penso eu sou”.
c) O sujeito se constitui como uma instância psíquica
para onde são enviadas as experiências arcaicas,
não cabíveis ao ego por não se adequarem à
consciência.
d) O sujeito é capaz de modificar consciente
e
racionalmente
seus
pensamentos
e
comportamentos, ter autoconceito realista e crítico.
O pensamento o define.
________________________________________
20. “Vivemos em uma época na qual a Psicopatologia
tem se tornado cada vez mais rasa, sem espessura,
sem nuances. Qualificada como Psicopatologia
Descritiva, e frequentemente confundida, de
maneira abusiva e totalmente equivocada, com
a Psicopatologia Fenomenológica, sobretudo na
psiquiatria anglo-saxã, ela embasa as modernas
classificações psiquiátricas.” (SERPA JR. O. D.
Subjetividade, Valor e Corporeidade: Os Desafios
da Psicopatologia. In: FILHO, J. F. S (org)
Psicopatologia Hoje. Rio de Janeiro: UFRJ / Centro
de Ciências da Saúde, 2006. P. 25)
Considerando o recorte acima e o tema em
referência, julgue as afirmações como verdadeiro
(V) ou falso (F) e assinale a alternativa que contém
a relação correta:
I – Na psicopatologia moderna, a discussão acerca
da doença mental, o normal e o patológico, que
deveria ser prévia a qualquer psicopatologia, foi
excluída, tendo sido tomada exclusivamente em
sua objetividade.
II – Aspectos subjetivos e intersubjetivos das
expressões psicopatológicas, bem como o aspecto
valorativo presente na definição entre saúde e
doença, não podem ser descartados no exame da
experiência da loucura.
III – A psicopatologia deve considerar os transtornos
mentais em suas características neurais e biológicas,
de modo estrito, com a superação do enfoque nas
características subjetivas dos enfermos.
a) I-V, II-F, III-V.
b) I-F, II-V, III-F.
c) I-V, II-V, III-F.
d) I-F, II-F, III-V.
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21. “(...) a castração é aquilo que nos permite
dialetizar a presença e a ausência, o vazio e o pleno,
o sentido e sua falta. Assim, seu acontecimento
no registro simbólico é decisivo na estruturação
do sujeito.” (LOBSOQUE, A. M. Experiências da
Loucura. Rio de Janeiro: Ed. Garamond, 2001. P.
69)
Considerando o recorte acima e o tema em
referência, assinale a alternativa que contemple
definições corretas acerca da neurose e da psicose
propostas por Freud e Lacan.
a) A neurose se caracteriza pela apreensão da
realidade da castração, por meio do registro do
recalque. Na psicose, a realidade da castração
também é apreendida, contudo, desmentida em
momento posterior, dando lugar a construções
delirantes.
b) Na neurose, a realidade da castração é aceita,
ainda que haja uma tentativa posterior em desmentila. Na psicose, há uma rejeição da realidade da
castração, é o que Lacan denomina de forclusão.
c) Na neurose, os impulsos pulsionais são
recalcados em obediência à realidade. Na psicose,
os impulsos pulsionais não são recalcados e
acabam desencadeando construções delirantes,
processo que caracteriza o caráter patológico dessa
estrutura.
d) A Neurose e a psicose são constituídas a partir da
forma como o sujeito se posiciona frente ao registro
da castração. Possuem processo idêntico de
estruturação, contudo, na psicose, as construções
delirantes patológicas marcam sua diferença
primordial em relação à neurose.
________________________________________
22. Melman (2001) afirma que no contexto das
equipes de atenção à saúde, o grupo com familiares
pode funcionar como um importante espaço de
acolhimento para seus membros. Sua formação
envolve a construção de ambiente protetor e
receptivo entre seus integrantes, com vistas a
favorecer sua expressão livre e autêntica.
(MELMAN, J. Família e Doença Mental: Repensando
a Relação entre Profissionais de Saúde e Familiares.
São Paulo: Escrituras Editora, 2001)
Considere as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa que contemple as corretas, em relação
ao trabalho com grupos familiares.
I – As estratégias de cuidado deverão ser
estabelecidas tendo como elemento central as
necessidades e o potencial de cada participante, e
do grupo como um todo.
II – No processo grupal é fundamental que se possa
avaliar o familiar enquanto um conjunto de sinais e
sintomas remetidos à sua relação com o paciente.
III – A experiência grupal deve estar voltada para a
“fisiologia” das relações parentais, afastando-se de
sua psicopatologia.

IV – O reconhecimento dos mecanismos envolvidos
nas relações dos familiares com seus parentes
adoecidos mostra-se preponderante em relação a
uma avaliação de sinais e sintomas patológicos.
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
________________________________________
23. Assinale a alternativa que contemple a definição
correta de Projeto Terapêutico Singular.
a) O projeto terapêutico singular é um plano de
ação compartilhado, composto por um conjunto de
intervenções que seguem uma intencionalidade de
cuidado integral à pessoa, deve ser elaborado pela
equipe multiprofissional de referência.
b) O projeto terapêutico singular é um plano de
ação compartilhado, composto por um conjunto de
intervenções que seguem uma intencionalidade
de cuidado integral à pessoa, deve ser elaborado
com o usuário, a partir de uma primeira análise do
profissional.
c) O projeto terapêutico é um plano de ação
composto por um conjunto de intervenções que
seguem uma intencionalidade de cuidado à pessoa,
deve ser elaborado pela equipe técnica, sendo
pertinente aos serviços de especialidades clínicas.
d) O projeto terapêutico singular é a referência
técnica para o tratamento de doenças, visa ao
cuidado especializado. Um Projeto Terapêutico
Singular deve ser elaborado pela equipe médica
de referência, sendo executado pela equipe
multiprofissional de apoio.
________________________________________
24. Conforme o que preconiza a Política Nacional
de Atenção Básica, os termos “atenção básica” e
“Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções,
são termos equivalentes. Considere as afirmativas a
seguir e julgue a as afirmações como verdadeiro (V)
ou falso (F) e assinale a alternativa correta acerca
dos princípios e diretrizes da atenção básica.
I – A atenção básica caracteriza-se por um conjunto
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo,
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a reabilitação, a redução de danos e a manutenção
da saúde.
II – Utiliza tecnologias de cuidado complexas e
variadas, que devem suprir as necessidades de
saúde da população adstrita no atendimento de
média e alta complexidade.
III – Orienta-se pelos princípios da universalidade,
da acessibilidade, do vínculo, da continuidade
do cuidado, da integralidade da atenção, da
responsabilização, da humanização, da equidade e
da participação social.
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IV - É desenvolvida por meio do exercício de
práticas de cuidado e gestão, sob forma de trabalho
orientado e conduzido por equipe médica, dirigidas
a populações de territórios definidos, pelas quais
assume a responsabilidade sanitária.
a) I-V, II-F, III-V, IV-F.
b) I-V, II-F, III-F, IV-V.
c) I-F, II-V, III-F, IV-V.
d) I-F, II-V, III-V, IV-F.
________________________________________
25. Assinale a alternativa que complete a lacuna
corretamente, conforme a lei Nº 8.080/1990:
A ___________ da assistência é 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.
a) Universalidade
b) Equidade
c) Integralidade
d) Integração
________________________________________
26. A equidade, a participação social, a
sustentabilidade e a territorialidade, são princípios
da Política Nacional de Promoção da Saúde (Portaria
Nº 2.446, de 11 de novembro de 2014). Considere
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que
contemple as definições corretas destes princípios.
I – Equidade: as práticas e as ações de promoção
de saúde são embasadas na distribuição igualitária
de oportunidades, considerando as especificidades
dos indivíduos e dos grupos.
II - Participação Social: as intervenções consideram
a visão de diferentes atores, grupos e coletivos
na identificação de problemas e solução de
necessidades, atuam como corresponsáveis no
processo de planejamento, sem, contudo, ter
participação na execução e avaliação das ações.
III – Sustentabilidade: diz respeito à necessidade
de permanência e continuidade de ações e
intervenções, levando em conta as dimensões
política, econômica, social, cultural e ambiental.
IV – Territorialidade: diz respeito à atuação que
considera as singularidades e especificidades
dos diferentes territórios no planejamento e
desenvolvimento de ações intra e intersetoriais
com impacto na situação, nos condicionantes e nos
determinantes da saúde neles inseridos, de forma
equânime.
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas II e IV estão corretas.

27. De acordo com a Lei Nº 8.142 de 28/12/90, o
Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias
colegiadas:
a) Conferência de Saúde e Controle Social.
b) Conselho de Saúde e SIAB.
c) Conasems e Conselho de Saúde.
d) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
________________________________________
28. Um dos princípios da Política Nacional de
Humanização (2013) é a transversalidade. Assinale
a alternativa correta sobre este princípio.
a) A Transversalidade constitui um meio de
concretizar a saúde como uma questão de
cidadania, significa que o estado deve estabelecer
um conjunto de ações que vão desde a prevenção
à assistência curativa, nos diversos níveis de
complexidade.
b) A Transversalidade se relaciona com os conceitos
de igualdade e de justiça. No âmbito do sistema
nacional de saúde, se evidencia, por exemplo, no
atendimento aos indivíduos de acordo com suas
necessidades, oferecendo mais a quem mais
precisa e menos a quem requer menos cuidados.
c) A transversalidade implica na busca por relações
de trabalho não hierarquizadas, no reconhecimento
de diferentes especialidades e práticas de saúde
somadas à experiência daquele que é assistido e,
assim, juntos, esses saberes podem produzir saúde
de forma mais corresponsável.
d) A Transversalidade refere-se ao direito de acesso
a todos os serviços públicos de saúde, assim como
aqueles contratados pelo poder público de saúde,
independente de sexo, raça, renda, ocupação ou
outras características sociais ou pessoais.
________________________________________
29. Conforme o que preconiza a lei nº 10.2016,
de 06/04/2001, que dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental, assinale a alternativa ERRADA a
respeito das internações psiquiátricas.
a) A internação, em qualquer de suas modalidades, só
será indicada quando os recursos extra hospitalares
se mostrarem insuficientes, sendo facultativa a
existência de laudo médico circunstanciado que
caracterize os seus motivos.
b) O tratamento em regime de internação será
estruturado de forma a oferecer assistência integral
à pessoa portadora de transtornos mentais,
incluindo serviços médicos, de assistência social,
psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
c) São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica: Internação Voluntária:
aquela que se dá com o consentimento do usuário;
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Internação Involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro;
Internação Compulsória: aquela determinada pela
Justiça.
d) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no
prazo de setenta e duas horas, 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.
________________________________________
30. Considere as afirmativas abaixo e assinale
a alternativa correta a respeito do Planejamento
da Saúde, de acordo com o decreto Nº 7.508 de
28/06/2011.
I - O processo de planejamento da saúde será
ascendente e integrado, do nível local até o federal,
ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde,
compatibilizando-se as necessidades das políticas
de saúde com a disponibilidade de recursos
financeiros.
II – O planejamento da saúde é facultativo para os
entes públicos e deverá ser indutor de políticas para
a iniciativa privada.
III - No planejamento, não devem ser considerados
os serviços e as ações prestados pela iniciativa
privada, pois não poderão compor os Mapas da
Saúde regional, estadual e nacional.
IV - O planejamento da saúde em âmbito estadual
deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir
das necessidades dos Municípios, considerando o
estabelecimento de metas de saúde.
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
d) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 18/07/2016.
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