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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte reflexão atribuída ao poeta grego 
Hesíodo, extraída da obra Ética a Nicômaco, 
para responder às questões 1 a 6.

“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas;
Bom, o que escuta os conselhos dos homens 
judiciosos.
Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria 
alheia,
Esse é, em verdade, uma criatura inútil”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação correta sobre o sentido moral dessa 
reflexão.
a) É inútil conhecer as coisas por via indireta, pois 
apenas a experiência pessoal traz benefícios reais.
b) O conhecimento das coisas, direto ou indireto, é 
sempre mais proveitoso do que a ignorância.
c) É preferível conhecer as coisas do mundo por 
ouvir falar do que por experiência própria.
d) O homem que dá ouvidos a conselhos de 
pessoas ignorantes acaba também se tornando um 
ignorante.
________________________________________

02. Releia o primeiro verso da reflexão de Hesíodo: 
“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas”. Neste caso, a palavra “aquele” é 
classificada gramaticalmente como:
a) Pronome possessivo.
b) Substantivo próprio.
c) Pronome demonstrativo.
d) Substantivo comum.
________________________________________

03. No terceiro verso do texto, aparece a expressão 
“sabedoria alheia”. Assinale a alternativa que indica 
um termo que poderia substituir a expressão “alheia”, 
sem alterar o sentido pretendido pelo poeta.
a) alienada
b) desatenta
c) distante
d) dos outros
________________________________________

04. Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.
a) Aquele, que, si, esse.
b) Coisas, conselhos, homens, sabedoria.
c) Ótimo, bom, judiciosos, inútil.
d) Conhece, escuta, pensa, acolhe.

05. Considere o segundo verso do texto: “Bom, o 
que escuta os conselhos dos homens judiciosos”. 
Neste caso, a vírgula exerce uma função:
a) adversativa, tendo em vista que se opõe ao 
sentido do verso anterior.
b) meramente estética, pois a sua ausência não 
afetaria o sentido original do texto.
c) metafórica, porque simboliza os homens que 
ignoram conselhos.
d) elíptica, ou seja, serve para evitar a repetição 
desnecessária de palavras.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta um 
significado correto para o adjetivo “judiciosos”, 
conforme empregado no segundo verso do texto.
a) Encantadores.
b) Imprudentes.
c) Levianos.
d) Sensatos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Considerando uma mesma taxa mensal, aplicar 
certa quantia de dinheiro em um regime de juros 
compostos, ao invés de regime de juros simples, é 
mais vantajoso porque:
a) O regime de juros compostos rende, em cada 
mês, a mesma quantia, totalizando um montante 
maior ao fim de um período longo.
b) O rendimento mensal do regime de juros simples 
é cada vez menor, sendo vantajoso apenas em 
compras, mas não em aplicações.
c) A taxa de juros incide sobre um montante cada 
vez maior e não sempre no capital inicial.
d) O regime de juros compostos só é vantajoso 
quando se quer uma rentabilidade menor.
________________________________________

08. Duas pessoas serão escolhidas, por sorteio, 
para um final de semana em um hotel fazenda. 
Sabendo que 10 casais estão concorrendo, qual a 
probabilidade aproximada de que as duas pessoas 
escolhidas sejam casadas uma com a outra?
a) 20%
b) 11%
c) 1%
d) 5%
________________________________________

09. Qual é a menor das raízes da equação 
 ?

a)  
b)  - 2
c)  2
d)  
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10. Um retângulo possui perímetro igual a 24 cm. 
Assinale a alternativa que contém a função que 
expressa sua área em função de um de seus lados.

a)  

b)  

c)  

d)  

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia abaixo, a respeito da atual 
corrida presidencial norte-americana, e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O Partido Democrata decidiu na terça-feira que 
_______________ será a candidata à eleição 
presidencial de novembro. É a primeira vez que 
um grande partido dos Estados Unidos indica uma 
mulher para o cargo de comandante-chefe”. (Jornal 
El País, 27/07/2016).

a) Donald Trump
b) Hillary Clinton
c) Michelle Obama
d) Sarah Palin
________________________________________

12. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a 
admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. 
Com isso, assumiu a presidência interinamente 
Michel Temer. Neste novo cenário político, o cargo 
de Ministro das Relações Exteriores foi confiado a:
a) Aécio Neves (PSDB).
b) Eduardo Cunha (PMDB).
c) José Serra (PSDB).
d) Luís Inácio Lula da Silva (PT).
________________________________________

13. Em relação ao conceito de “democracia”, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) O conceito de democracia remonta à experiência 
de autogoverno dos cidadãos atenienses, na Grécia 
Antiga.
b) A palavra “democracia” é formada por dois 
vocábulos de origem grega (demos+kracia) que 
juntos significam “governo exercido por muitos”.
c) Além de ser um regime político, o atual 
conceito de democracia envolve também atitudes, 
comportamentos e concepções morais.
d) Numa democracia direta, como a brasileira, as 
decisões políticas são tomadas diretamente pelos 
cidadãos, e não por representantes eleitos por eles.

14. Leia a análise abaixo, sobre um importante 
aspecto da atualidade, e assinale a alternativa que 
preenche de forma correta a lacuna.

“Ao longo de setenta anos, a ______________ 
vinha sendo vista como solução para os problemas 
do mundo. Ao longo desse período, o comércio 
internacional, os fluxos de capital e a migração 
aumentaram de forma constante. E havia uma 
ampla aceitação de que todos se beneficiam com 
ela. Inúmeros estudos e uma classe média em 
expansão na China e na Índia pareciam comprovar 
isso”. (DW Notícias, 04/07/2016, com adaptações).

a) cultura ocidental
b) globalização
c) crise econômica
d) mídia

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Wilhelm Wundt fundou a Psicologia como 
ciência em meados do século XIX. Considere as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa correta a 
respeito do trabalho desenvolvido por Wundt. 
a) A psicofísica é o sistema de pesquisa criado 
por Wundt, a partir da concepção de que a lei 
que governa o vínculo entre mente e corpo se 
localiza num relacionamento quantitativo entre uma 
sensação mental e um estímulo material. 
b) Wundt fundou a psicologia como ciência a partir 
de sua abordagem do problema mente-corpo, 
enfocando a atenção na dualidade física/psicológica, 
desviando, assim, a atenção do conceito abstrato 
de alma. 
c) A psicologia de Wundt recorreu aos métodos 
experimentais das ciências naturais, especialmente 
às técnicas usadas por fisiologistas; adaptou 
métodos científicos aos objetivos da nova psicologia, 
seu objeto de estudo era a consciência. 
d) A pesquisa desenvolvida por Wundt, que acabou 
por definir a psicologia como disciplina acadêmica, 
foi desenvolvida a partir da noção de qualidades 
primárias e secundárias aplicadas às ideias 
sensoriais simples. 
________________________________________

16. “A história da Psicologia no Brasil se confunde 
com a própria história do país, uma vez que as novas 
atuações dos psicólogos e das psicólogas os levam 
a participar de discussões sobre quais políticas 
públicas buscamos. O movimento de reforma 
sanitária e a elaboração do SUS foram ímpares 
tanto para o Brasil quanto para a Psicologia.” (CFP 
(Org.), CREPOP. Senhoras e Senhores Gestores 
da Saúde, Como a Psicologia Pode Contribuir Para 
o Avanço do SUS. Brasília, 2011. P.10)
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A partir do excerto exposto, considere as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa que contemple os 
eixos norteadores definidos pela Comissão de 
Saúde do Conselho Federal de Psicologia, como 
prioridades do CFP para a Saúde Pública.

I - Defesa do SUS.
II – Pesquisa em saúde.
III - O combate à desigualdade social.
IV - Modelo de gestão e controle social.
V - Saúde e Subjetividade.
VI – Interdisciplinaridade. 

a) I, II, III e IV apenas. 
b) I, III, IV e V apenas. 
c) III, IV, V e VI apenas. 
d) II, III, IV e VI apenas. 
________________________________________

17. O Conselho Federal de Psicologia elegeu o ano 
de 2009 para fomentar o debate sobre a psicoterapia, 
que tem a dinâmica, a diversidade e a complexidade 
como marcas determinantes de sua existência. 
Com o objetivo de fornecer subsídios para uma 
profunda e ampla reflexão da psicoterapia como 
prática da Psicologia e como saber indispensável 
na formação do psicólogo, o Sistema de Conselhos 
de Psicologia produziu um conjunto de textos, Ano 
da Psicoterapia: Textos Geradores (2009). 

Considerando as contribuições trazidas pelo 
debate realizado pelo CFP, assinale a alternativa 
INCORRETA acerca da psicoterapia na atualidade. 
a) O aprendizado de inúmeras técnicas, teorias, 
competências e habilidades, é capaz de promover 
a resolutividade de todas as expressões do 
sofrimento, nos diversos contextos em que ele 
surge. 
b) É relevante que o profissional, além do domínio 
de técnicas e teorias, desenvolva sua consciência 
crítica, capacidade de reflexão e atuação sobre a 
realidade na qual está inserido.
c) Uma ideia que ainda prevalece entre os psicólogos 
clínicos é a concepção do “individual” no sentido 
individualista, desvinculando a singularidade, a 
subjetividade, da sua constituição social. 
d) A reflexão sobre as vicissitudes do mundo 
e do homem contemporâneos possibilita 
ao psicoterapeuta maior implicação com as 
determinações históricas, sociais e sentidos 
existenciais daquele que sofre e demanda atenção 
psicológica.

18. Considere as afirmativas abaixo e classifique-
as como verdadeiro (V) ou falso (F) a respeito da 
psicopatologia. 
I - A psicopatologia não é uma ciência autônoma, 
ela surge como uma ramificação da psiquiatria; 
entretanto, configura-se como uma ciência 
independente em relação à neurologia e à psicologia.
II - De acordo com Karl Jaspers (1883-1969), a 
psicopatologia é uma ciência básica, que serve 
de auxílio à psiquiatria, sendo esta última um 
conhecimento aplicado a uma prática profissional e 
social concreta.
III - A psicopatologia sempre perde aspectos 
essenciais do homem, sobretudo nas dimensões 
existenciais, estéticas, éticas e metafísicas. Não se 
pode compreender ou explicar tudo o que existe em 
um homem por meio de conceitos psicopatológicos.
IV - O diagnóstico psicopatológico se embasa 
em mecanismos etiológicos observados pelo 
entrevistador, além dos dados clínicos, tais como 
dosagens laboratoriais, exames de neuroimagem, 
entre outros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo.
a) V, F, V, F.
b) V, V, F, V.
c) F, F, V, V.
d) F, V, V, F.
________________________________________
19. “(...) se o normal não tem a rigidez de um fato 
coercitivo coletivo, e sim a flexibilidade de uma 
norma que se transforma em sua relação com 
condições individuais, é claro que o limite entre o 
normal e o patológico torna-se impreciso”. 
(CANGUILHEM, G. O Normal e o Patológico. 6ª Ed. 
Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária. 2009, p. 
71)
Considerando a citação acima, assinale a alternativa 
correta a respeito dos conceitos de normal e 
patológico. 
a) O normal e o patológico são idênticos em 
essência, a relatividade da saúde e da doença 
torna-se bastante confusa para que se ignore onde 
termina a saúde e onde começa a doença.
b) A fronteira entre o normal e o patológico é 
imprecisa para diversos indivíduos considerados 
simultaneamente, mas é precisa para um único e 
mesmo indivíduo considerado sucessivamente. 
c) Aquilo que é considerado normal em 
determinadas condições e contextos, não pode se 
tornar patológico em outras situações, tendo em 
vista a linearidade das concepções sobre o padrão 
de normalidade. 
d) O estado patológico ou anormal é consequência 
da ausência de qualquer norma. O ser vivo doente 
perdeu a capacidade normativa, a capacidade de 
instituir normas para si e para sua vida. 
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20. Avalie as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa que contém as afirmativas corretas a 
respeito do processo de socialização. 

I – A socialização primária é a primeira socialização 
que o indivíduo experimenta na infância, é em 
virtude dela que ele se torna membro da sociedade. 
II – A socialização primária tem valor mais 
importante para o indivíduo; a estrutura básica de 
toda a socialização secundária deve assemelhar-se 
à da socialização primária
III - A socialização secundária refere-se a qualquer 
processo subsequente ao da socialização primária, 
ela introduz o indivíduo já socializado em novos 
setores do mundo objetivo e da sociedade. 
IV - A aquisição de conhecimentos relativos ao 
mundo objetivo de sociedades diferentes daquela 
por meio da qual ocorreu o processo de socialização 
primária, na infância, se dá por meio da socialização 
secundária, num processo distinto do que ocorre na 
socialização primária. 

a) I, II e III apenas.
b) I, II, III e IV. 
c) I, III e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.
________________________________________

21. Ocampo et al. (2005) e Arzeno (2003) 
sistematizaram o procedimento do psicodiagnóstico 
dentro do referencial psicanalítico, desenvolvendo 
uma concepção ampla e enriquecedora, que 
valoriza a entrevista clínica em vez da tradicional 
anamnese descritiva, a relação transferencial/
contratransferencial e a devolução, ao final do 
processo. 
(ARAÚJO, M. F. Estratégias de diagnóstico e 
avaliação psicológica. Revista Psicologia: Teoria e 
Prática. Vol. 9(2): 126 - 141, 2007. P. 131)

Considerando a citação acima, assinale a alternativa 
INCORRETA a respeito do psicodiagnóstico.
a) É realizado com o objetivo de obter uma 
compreensão profunda e completa da personalidade 
do paciente, incluindo elementos constitutivos, 
patológicos e adaptativos.
b) Abrange aspectos presentes e futuros, sendo 
indicado para esclarecimento do diagnóstico, 
encaminhamento e/ou tratamento.
c) O psicodiagnóstico é uma prática clínica bem 
delimitada, com objetivo, tempo e papéis definidos, 
coincide com o processo analítico. 
d) Utiliza, como principais instrumentos, a entrevista 
clínica, a aplicação de testes e técnicas projetivas, 
a entrevista devolutiva e a elaboração do laudo. 

22. O processo de avaliação psicológica apresenta 
alguns passos essenciais para que se alcancem 
os resultados esperados. Sobre esses passos, 
assinale a alternativa correta. 
a) Levantamento dos objetivos da avaliação 
e particularidades do indivíduo ou grupo a ser 
avaliado. Esse processo permite a escolha dos 
instrumentos/estratégias mais adequadas para a 
realização da avaliação psicológica.
b) Coleta de informações pelos meios escolhidos. A 
integração dessas informações deve ser pertinente 
aos objetivos pretendidos pelo processo de 
avaliação, sendo recomendada a utilização de uma 
técnica e um instrumento para cada avaliação.
c) Integração das informações e desenvolvimento 
das hipóteses iniciais. O psicólogo não poderá, 
neste momento, utilizar outros instrumentos/
estratégias para complementar suas hipóteses; 
caso perceba esta necessidade, deverá reiniciar 
o processo e escolher novos procedimentos mais 
adequados. 
d) Indicação das respostas à situação que 
motivou o processo de avaliação e comunicação 
dos resultados. O psicólogo deverá obedecer 
às normativas éticas, este procedimento deve 
obedecer a uma padronização metodológica. 
________________________________________

23. A respeito da inserção do psicólogo na saúde 
pública e de seu papel e trabalho na reforma 
psiquiátrica brasileira, é correto afirmar que: 
a) Desde uma perspectiva antropológica sobre o 
fenômeno da loucura, o trabalho do psicólogo deve 
incidir sobre a cura de uma doença ou um sintoma, 
sobre a organização de suas relações de trabalho 
e processos de sustentação do modo de produção 
vigente.
b) No âmbito da reforma psiquiátrica, a transformação 
necessária refere-se essencialmente ao campo 
técnico assistencial. O paradigma “doença-cura” é 
substituído pelo paradigma “existência-cura”.
c) A inserção dos psicólogos no Sistema Único 
de Saúde, no contexto do projeto antimanicomial, 
produziu um redirecionamento da Psicologia 
em relação à sua tradição histórica relativa às 
orientações técnicas.
d) Os psicólogos, na medida em que carregam 
como especificidade uma leitura sobre a dimensão 
do sofrimento, têm como desafio a possibilidade de 
construir a crítica ao discurso que reduz experiências 
humanas e processos complexos à psicopatologia.
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24. A partir da lógica proposta pelo movimento 
antimanicomial, o conceito de clínica se amplia, 
tomando a forma de um ato analítico que age sobre 
a produção de subjetividade. Nesta perspectiva, a 
respeito da prática e intervenção do psicólogo em 
saúde mental, considere as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I – A clínica torna-se uma relação estratégica 
nos espaços sociais, e não o ato médico ou 
psicoterapêutico do espaço do consultório.
II - A clínica psicológica clássica, centrada sobre a 
subjetividade individual, ganha sustentação a partir 
da compreensão de que a transformação necessária 
ocorre com a valorização da subjetividade dos 
doentes e da instituição. 
III - O ato terapêutico não é mais fundado sobre a 
doença e não provém da autoridade médica, torna-
se a própria organização coletiva, convertendo-se 
em tomada de responsabilidade e produção de 
subjetividade. 
IV - O trabalho de desinstitucionalização leva, 
necessariamente, à produção de um novo tipo de 
subjetividade, que permita a manifestação do devir-
louco sem interditar sua expressão, sem regulá-
lo no jogo das sanções institucionais e legais ou 
objetificá-lo.
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas III e IV estão corretas. 
________________________________________

25. “(...) as funções psicológicas emergem e se 
consolidam no plano da ação entre pessoas e 
tornam-se internalizadas, isto é, transformam-se 
para constituir o funcionamento interno. O plano 
interno não é a reprodução do plano externo, pois 
ocorrem transformações ao longo do processo de 
internalização. Do Plano interpsíquico, as ações 
passam para o plano intrapsíquico. Considera, 
portanto, as relações sociais como constitutivas das 
funções psicológicas do homem. (...)” 
(BOCK, A., FURTADO, O, TEIXEIRA, M. A 
Psicologia do Desenvolvimento. In: Psicologias: 
Uma Introdução ao Estudo de Psicologia. 9ª Ed. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1996. P. 94)
O pensamento retratado na citação acima, no 
contexto da Psicologia do Desenvolvimento, refere-
se a:   
a) Piaget.
b) Freud.
c) Vigotski.
d) Maslow.
________________________________________

26. Sobre a atuação do psicólogo no atendimento 
a pessoas portadoras de HIV no âmbito do SUS, 
assinale a alternativa ERRADA. 

a) A formação e capacitação do psicólogo para o 
trabalho com programas de HIV e Aids envolve o 
domínio de habilidades técnicas nas psicoterapias 
individuais e grupais; as atuais pesquisas apontam 
a ineficácia de outras modalidades de atendimento 
nesta área.  
b) A intervenção psicológica deve considerar a 
historicidade dos processos envolvidos, vinculando 
a pessoa em tratamento à sociedade e ao contexto 
sócio-histórico em que está inserida.
c) A função do psicólogo nos hospitais e 
ambulatórios é ser facilitador do protagonismo do 
usuário, na manutenção e ou restabelecimento das 
suas condições de saúde. O foco de sua atenção é 
a cura e a reabilitação, mais do que a prevenção e 
a promoção de saúde.
d) Na prática profissional do psicólogo, 
principalmente na área de HIV e Aids, faz-se 
necessário integrar assistência e pesquisa, tendo 
em vista as dificuldades de adesão ao tratamento, 
que levam muitos soropositivos a internações 
hospitalares sistemáticas.
________________________________________

27. A respeito da Política Nacional de Planejamento 
Familiar, é correto afirmar que: 
a) As instâncias gestoras do SUS devem garantir em 
toda a sua rede de serviços as seguintes atividades 
básicas: a assistência à concepção e contracepção; 
o atendimento pré-natal; o controle das doenças 
sexualmente transmissíveis; o controle e prevenção 
do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do 
câncer de pênis.
b) Não é permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou capitais estrangeiros nas ações 
e pesquisas de planejamento familiar em território 
nacional.
c) A realização de experiências com seres humanos 
no campo da regulação da fecundidade será 
permitida, desde que fiscalizadas e controladas 
pela Organização Mundial de Saúde.
d) Para o exercício do direito ao planejamento familiar, 
serão oferecidos todos os métodos e técnicas de 
concepção e contracepção cientificamente aceitos 
e que não coloquem em risco a vida e a saúde das 
pessoas, garantida a liberdade de opção.
________________________________________

28. De acordo com o código de ética do psicólogo 
(Resolução CFP Nº 010/05), ao realizar atendimento 
não eventual de criança, adolescente ou interdito, o 
psicólogo deverá:
a) O psicólogo deverá demandar ao órgão 
de proteção pertinente, a realização dos 
encaminhamentos que se fizerem necessários para 
garantir a proteção integral do atendido. 
b) No caso de não se apresentar um responsável 
legal, o atendimento deverá ser efetuado, 
considerando a regra do menor prejuízo. 
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c) Obter autorização de ao menos um de seus 
responsáveis, observadas as determinações 
da legislação vigente. No caso de ausência do 
responsável legal, o atendimento deverá ser 
efetuado e comunicado às autoridades competentes. 
d) Para realizar atendimento à criança, adolescente 
ou interdito, na ausência do responsável legal, o 
psicólogo deverá obter autorização prévia junto às 
autoridades competentes. 
________________________________________

29. De acordo com a Lei nº 8080/90, a respeito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), é  INCORRETO 
afirmar que: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício; o dever do 
Estado se sobrepõe ao das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade.
b) 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 centralizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade 
decrescente.
c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento 
de condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação.
d) A articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, 
as seguintes atividades: alimentação e nutrição, 
saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e 
farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência 
e tecnologia, saúde do trabalhador.

30. A Lei nº 9.142/90, dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, e dá outras providências. Considere 
as afirmativas abaixo e, de acordo com a referida 
lei, assinale a alternativa correta. 
I - 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 o Conselho 
de Saúde.
II - A Conferência de Saúde reúne-se a cada dois 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho 
de Saúde.
III – As Conferências de Saúde e os Conselhos 
de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas pelo Conselho Nacional 
de Saúde. 
IV - O Conselho de Saúde, em caráter permanente 
e deliberativo, 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 chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.
a) Somente I, II, e III estão corretas. 
b) Somente II, III e IV estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I 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 10/10/2016.


