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Simulado do SUS 
Constituição Federal,  
Lei  8.142/90 e Resolução  
453/2012 (Cap. 2, 4 e 5) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Capítulo 2: O SUS na Constituição Federal de 1988 
 

1 
(Residência/UFJF/2020) No tocante às 
disposições da Constituição Federal acerca da 
organização da Seguridade Social, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social e será financiada por toda a 
sociedade. 
b) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações dos poderes públicos e da 
iniciativa privada destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social e será financiada por toda a 
sociedade. 
c) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos poderes 

Dicas de estudo 
 

1. Procure um espaço confortável, silencioso, com boa iluminação e sem distrações.  

2. Só comece a resolver as questões, depois de silenciar o celular, desligar a televisão e deixar os 

problemas de lado. Respire fundo, e foque nos seus estudos. Sem concentração não tem 

memorização! 

3. Para manter a concentração, faça pequenas pausas de até 15 minutos a cada 50 minutos estudados. 

Se funcionar para você, faça pausas de até 5 minutos a cada 25 minutos de estudo.  

4. Resolva as questões antes da aula. Isso faz com que o seu cérebro trabalhe e busque os conhecimentos 

já memorizados, facilitando o processo de aprendizagem. Na sequência, assista às videoaulas, leia os 

comentários das questões nos livros, elabore os seus resumos e anotações. 

5. Anote todas as dúvidas geradas ao longo da resolução das questões para serem sanadas durante a 

aula de correção. 

6. Assuma o papel de "professor", pois quando você estuda a matéria com o intuito de transmiti-la, o 

nível de retenção do conteúdo é muito maior. Explique o assunto para você mesmo/a, grave áudios, 

vale até mesmo treinar na frente do espelho. 

AULA DE CORREÇÃO:  
01 DE AGOSTO (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 20H, NO YOUTUBE 
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públicos e da sociedade destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social e será financiada por 
trabalhadores e empregadores. 
d) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade destinadas a assegurar 
os direitos relativos ao seguro social de saúde, à 
previdência e à assistência social e será 
financiada pelo Estado. 
e) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa da sociedade civil 
organizada destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social e será financiada por trabalhadores 
formais e empregadores. 
 
2 
(AVAREPREV-SP/VUNESP/2020) Considerando o 
que dispõe a Constituição Federal no que diz 
respeito à seguridade social, assinale a 
alternativa correta. 
a) São alguns dos objetivos da seguridade social 
a uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais, além da 
seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços. 
b) A seguridade social caracteriza-se pelo seu 
caráter democrático e descentralizado de 
administração, mediante gestão tripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos 
empregadores e do Governo nos órgãos 
colegiados. 
c) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios destinadas à seguridade social 
constarão dos respectivos orçamentos, e 
deverão integrar o orçamento da União. 
d) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá ser impedida de contratar com o Poder 
Público, mas poderá deixar de receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios. 
e) A lei não poderá instituir outras fontes com o 
objetivo de garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social, além daquelas já 
expressamente previstas na Constituição 
Federal. 
 
 

3 
(HUAC-UFCG/EBSERH/AOCP/2017) Sobre a 
seguridade social, assinale a alternativa correta, 
conforme Capítulo II, Título VIII da Constituição 
Federal. 
a) Compreende apenas a previdência e a 
assistência. 
b) Os benefícios e serviços às populações urbanas 
e rurais não podem ser equivalentes. 
c) A administração e a gestão são feitas 
exclusivamente pelo Governo. 
d) O financiamento é feito exclusivamente por 
meio de contribuição do empregado e do 
empregador. 
e) São isentas de contribuição as entidades 
beneficentes de assistência social que atendam 
às exigências legais. 
 
4 
(HRL-UFS/EBSERH/AOCP/2017) A respeito do 
financiamento da seguridade social, de acordo 
com as disposições contidas na Constituição 
Federal, assinale a alternativa correta. 
a) A seguridade social será financiada apenas 
pelas contribuições sociais. 
b) Sobre a receita de concursos de prognósticos 
não incide a contribuição social. 
c) Incidirá contribuição social sobre a 
aposentadoria e a pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social. 
d) Em relação ao empregado, à empresa e à 
entidade a ela equiparada na forma da lei, haverá 
incidência da contribuição social sobre a receita 
e o faturamento, mas não sobre o lucro. 
e) Um dos contribuintes da contribuição social é 
o importador de bens ou serviços do exterior, ou 
de quem a lei a ele equiparar. 
 
5 
(Residência/UFMA/2021) Dentre os direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal 
de 1988, figura o direito à saúde. Após a inserção 
desse direito na Constituição Federal de 1988, a 
sociedade brasileira tem se conscientizado que, 
efetivamente, é a destinatária final da proteção 
conferida pelo Estado. Nesse contexto, pode-se 
afirmar que as alternativas abaixo estão de 
acordo com a Constituição, EXCETO: 
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a) O Sistema Único de Saúde será financiado, 
com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 
b) A saúde é direito de todos e dever do Estado. 
c) É função do poder público dispor, nos termos 
da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e 
controle das ações de saúde devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 
de direito privado. 
d) As ações e os serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada. 
e) A saúde deve ser garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e seu acesso 
garantido por meio de contrapartida do cidadão 
às ações e aos serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
 
6 

(MPE-SP/VUNESP/2016) Segundo o artigo 197 da 

Constituição Federal do Brasil, são de relevância 

pública as ações e os serviços de saúde, cabendo 

ao poder público dispor, nos termos da lei, entre 

outras atribuições, sobre sua: 

a) regulamentação, fiscalização e controle 

ficando sua execução exclusivamente para 

terceiros. 

b) regulamentação, fiscalização e execução, sem 

a participação de terceiros. 

c) regulamentação e fiscalização apenas, ficando 

o controle e a execução para terceiros e pessoa 

jurídicas de direito privado. 

d) execução, que deve ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física 

ou jurídica de direito privado. 

 

7 

(HC-UFMG/EBSERH/AOCP/2014) As ações e os 

serviços de saúde, executados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 

mediante participação complementar da 

iniciativa privada, serão organizados de forma: 

a) universalizada e independente dos níveis de 

complexidade. 

b) universalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 

c) universalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade decrescente. 

d) regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 

e) regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade decrescente. 

 

8 

(Prefeitura de São José-SC/IESES/2019) As ações 

e os serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes EXCETO: 

a) Exclusão da participação da comunidade para 

garantia da qualidade dos serviços prestados. 

b) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 

c) Participação da comunidade. 

d) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 

 

9 

(IPREMM-SP/VUNESP/2019) Segundo a 

Constituição Federal de 1988, é correto afirmar 

que: 

a) O servidor que exerça funções equivalentes às 

de agente comunitário de saúde ou de agente de 

combate às endemias não poderá perder o cargo 

em hipótese alguma. 

b) É atribuição do SUS ordenar a formação de 

recursos humanos na área de saúde e fiscalizar e 

inspecionar alimentos, compreendido o controle 

de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano e para irrigação de 

hortaliças. 

c) Ela estabelece rígida e detalhadamente as 

normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas esferas federal, 

estadual, distrital e municipal. 

d) As ações e os serviços de saúde são de 

relevância pública, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita 
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preferencialmente de forma direta ou por meio 

de pessoa física. 

e) Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde 

e agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público, de acordo com a 

natureza e complexidade de suas atribuições e 

seus requisitos específicos para sua atuação. 

 

10 

(FHGV/QUADRIX/2019) A Constituição Federal 

de 1988 estabelece que a União aplicará, 

anualmente, em ações e serviços públicos de 

saúde, recursos mínimos derivados da aplicação 

de percentuais calculados sobre a receita 

corrente líquida do respectivo exercício 

financeiro, não podendo ser inferior a: 

a) 15%.  d) 7%. 

b) 12%.  e) 5%. 

c) 10%.    

 

11 

(HUAC-UFCG/EBSERH/AOCP/2017) Acerca do 

regime jurídico da saúde, conforme o Capítulo II, 

Título VIII, da Constituição Federal, assinale a 

alternativa correta. 

a) A gestão do sistema único é centralizada. 

b) A União aplicará na saúde, no mínimo, 10% 

(dez por cento) da receita corrente líquida do 

respectivo exercício financeiro. 

c) As instituições privadas poderão participar, de 

forma complementar, do Sistema Único de 

Saúde, segundo diretrizes deste, mediante 

contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos. 

d) É permitida a destinação de recursos públicos 

para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com ou sem fins lucrativos. 

e) Em hipótese alguma se permite a participação 

direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País. 

 

12 

(Prefeitura de João Pessoa-PB/AOCP/2018) 

Assinale a alternativa correta acerca da 

assistência à saúde prestada pela iniciativa 

privada, segundo o estabelecido pelo texto 

constitucional. 

a) É autorizada a destinação de recursos públicos 

para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos, desde que mediante 

convênio prévio. 

b) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do Sistema Único de 

Saúde, segundo diretrizes deste, mediante prévia 

licitação ou convênio, tendo exclusividade as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

c) É vedada a destinação de recursos públicos 

para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas, mesmo sem fins lucrativos. 

d) É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13 

(Prefeitura de Cascavel-PR/Consulplan/2016) 

Quanto ao direito à saúde, nos termos traçados 

na Constituição Federal, ao Sistema Único de 

Saúde compete, EXCETO: 

a) Ordenar a formação de recursos humanos na 

área de saúde. 

b) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

c) Participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico. 

d) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador. 

e) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos 

e substâncias de interesse para a saúde. É vedado 

participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados 

e outros insumos. 

 

14 

(Residência/RESMULTI-CE/2020) Antes da 

Constituição Federal de 1988, a Saúde no Brasil 

não era considerada um direito social, sendo os 

serviços de saúde ofertados somente para 

aqueles que podiam pagar pela assistência 

médica privada. Acerca das competências e 

atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), 



    Tratado do SUS, Saúde Pública e Epidemiologia 
 

www.romulopassos.com.br 

 

5 

 

qual item reflete corretamente o que dispõe a 

Constituição Federal de 1988? 

a) Formulação da política de sangue e 

hemoderivados. 

b) Participar da formulação da política e da 

fiscalização das ações de saneamento básico. 

c) Executar as ações de vigilância sanitária, 

epidemiológica, ambiental, bem como as de 

saúde do trabalhador. 

d) Participar do controle e da fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos. 

 

 

Capítulo 4: Lei nº 8.142/1990 
 

1 

(Residência UFF/COREMU/2021) “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.” Essa descrição corresponde à 

seguinte Lei Federal: 

a) 7.508/2011.   

b) 8.069/1990.   

c) 8.080/1990.  

d) 8.142/1990. 

 

2 

(Residência Multiprofissional/SES-GO/2021) A 

Lei nº 8.142/1990 estabelece que a comunidade 

participará da gestão do SUS, em cada esfera de 

governo, por meio das seguintes instâncias 

colegiadas: 

a) Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite 

(CIB e CIT). 

b) Conselhos de Secretários de Saúde (Conass e 

Conasems). 

c) Fundo Nacional e Fundo Estadual de Saúde. 

d) Conferências e Conselhos de Saúde. 

 

3 

(AOCP - Adaptada) De acordo com o art. 1º da Lei 

nº 8.142/1990, marque V ou F e, em seguida, 

assinale a alternativa verdadeira. 

I - O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em 

cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as instâncias 

colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho 

de Saúde. 

II - O Conselho de Saúde, em caráter permanente 

e deliberativo, órgão colegiado composto de 

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. Suas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

III - A representação dos usuários nos Conselhos 

de Saúde e nas Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 

a) V, F, V.   

b) F, V, V.   

c) V, F, F.  

d) V, V, V.  

e) V, V, F. 

 

4 

(Residência Uni e Multiprofissional em 

Saúde/RMS/FUNDATEC/2020) De acordo com a 

Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS e 

sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências, é correto afirmar que: 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente 

e consultivo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, profissionais de 

saúde e usuários, atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política 

de saúde na instância correspondente. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos, com a representação dos vários 
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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 Legislativo. 

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) A representação dos usuários nos Conselhos 

de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos profissionais da saúde. 

 

5 

(EBSERH Nacional/AOCP/2016) De acordo com o 

que dispõe a Lei nº 8.142/90 acerca do Conselho 

de Saúde, assinale a alternativa correta. 

a) Tem caráter permanente e deliberativo. 

b) Reunir-se-á, a cada quatro anos, com a 

representação dos Municípios para avaliar a 

situação da assistência social. 

c) Tem como função precípua avaliar a situação 

da saúde e da assistência social em âmbito 

estadual. 

d) É um órgão municipal formado somente 

quando convocado pelo Poder Executivo. 

e) É formado pela reunião dos secretários de 

saúde municipais e pelo Ministro da Saúde. 

 

6 

(Prefeitura de Recife-PE/AOCP/2020) Uma das 

Leis Orgânicas de Saúde, a nº 8.142 de 1990, 

trata da participação da comunidade na gestão 

do SUS e das transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. Sobre 

essa Lei, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 

o que se afirma a seguir e assinale a alternativa 

com a sequência correta. 

(   ) Os Municípios e o Distrito Federal deverão 

aplicar anualmente, em ações e serviços públicos 

de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da 

sua arrecadação de impostos. 

(   ) Determina que o Conselho Estadual de Saúde 

é a unidade orçamentária e gestora dos recursos 

destinados a ações e serviços públicos de saúde, 

ressalvados os recursos repassados diretamente 

às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde. 

(   ) Relata que as instâncias colegiadas do SUS 

compreendem os Conselhos e as Conferências de 

Saúde. 

(  ) 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. 

a) V, V, V, V.    

b) F, V, F, V.  

c) V, F, V, F.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, F. 

 

7 

(Prefeitura de João Pessoa-PB/AOCP/2018) 

Segundo estabelece a Lei nº 8.142/1990, os 

recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

alocados como: 

a) investimentos previstos no Plano anual do 

Ministério da Saúde. 

b) investimentos previstos em lei orçamentária, 

de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo 

Senado Federal. 

c) despesas de custeio e de capital do Ministério 

da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da 

administração direta. 

d) cobertura das ações e dos serviços de saúde a 

serem implementados pelos Municípios, pelos 

Estados e pelo Distrito Federal. 

 

8 

(Residência Multiprofissional UFF/COREMU/ 

2021) De acordo com o art. 2º da Lei Federal nº 

8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS) serão alocados como: 

a) despesas provenientes de capital privado 

incluídos no Plano Quinquenal do Ministério da 

Saúde. 

b) investimentos previstos em lei orçamentária 

municipal, estadual e incentivos privados, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

c) despesas de custeio e de capital do Ministério 

da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

d) investimentos direcionado a programas de 

tecnologias em saúde. 
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9 

(Residência/FUNDATEC/2020) Conforme o art. 

4º da Lei nº 8.142/1990, para receberem os 

recursos, os Municípios, os Estados e o Distrito 

Federal deverão contar com: 

I - Consórcios para desenvolver as ações e os 

serviços de saúde. 

II - Fundo de Saúde. 

III - Contrapartida de recursos para a saúde no 

respectivo orçamento. 

IV - Conselhos de Saúde com organização e 

normas de funcionamento definidas em 

regimento, aprovado pelo Poder Legislativo. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I e II.  

b) Apenas II e III.  

c) Apenas III e IV.  

d) I, II, III e IV. 

 

 

 

10 

(Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré-PI/AV 

MOREIRA/2020) De acordo com a Lei nº 

8.142/90, é INCORRETO afirmar que: 

a) As conferências de Saúde são realizadas a cada 

4 anos. 

b) O conselho de saúde deve atuar na formulação 

de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente. 

c) As conferências de Saúde avaliam a situação de 

saúde e propõe as diretrizes para a formulação 

das políticas de saúde. 

d) O conselho de saúde deve atuar na prestação 

de serviços de saúde, dada a sua função de 

ordenação da rede de serviços. 

e) 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. 

 

Capítulo 5: Resolução do CNS nº 453/2012 
 

1 

(MRN-BA/Fundação CEFETBAHIA/2019) O 

Conselho de Saúde é uma instância colegiada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que integra a 

estrutura organizacional tanto do Ministério da 

Saúde, quanto da Secretaria de Saúde dos 

Estados e dos Municípios. A organização dos 

Conselhos de Saúde é definida pela Resolução nº 

453, de 10 de maio de 2012, do Conselho 

Nacional da Saúde (BRASIL, 2012). Sobre os 

aspectos organizacionais do Conselho de Saúde, 

é correto afirmar que: 

a) as funções como membro do Conselho de 

Saúde não são remuneradas considerando-se o 

seu exercício de relevância pública. 

b) o número de conselheiros que compõe o 

Conselho de Saúde em cada esfera de governo 

deve ser definido pelo Ministério da Saúde. 

c) na composição do Conselho de Saúde, 50% do 

total de membros devem pertencer a entidades 

representativas dos trabalhadores da área de 

saúde. 

d) para garantir os direitos dos usuários, a 

participação dos membros do Ministério Público, 

como conselheiros, deve ser estimulada nos 

Conselhos de Saúde. 

e) a participação de órgãos, entidades e 

movimentos sociais no Conselho de Saúde tem 

como critério de inclusão a vinculação destes a, 

no mínimo, um partido político. 

 

2 

(HUAP-UFF/EBSERH/IBFC/2016) Considerando a 

Resolução nº 453 do Conselho Nacional de 

Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) O número de conselheiros para os Conselhos 

de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde 

ou pelo Ministério da Saúde e constituído em lei. 

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 

distribuídas de modo que haja 25% de 

representação do governo e prestadores de 

serviços privados conveniados, ou sem fins 

lucrativos. 

c) A representação nos segmentos deve ser 

distinta e autônoma em relação aos demais 

segmentos que compõem o Conselho de Saúde, 

por isso um profissional com cargo de direção ou 
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de confiança na gestão do SUS, ou como 

prestador de serviços de saúde, não pode ser 

representante dos usuários ou de trabalhadores. 

d) Quando não houver Conselho de Saúde 

constituído ou em atividade no Município, 

caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, 

junto ao Executivo municipal, a convocação e a 

realização da Conferência Municipal de Saúde, 

que terá como um de seus objetivos a 

estruturação e composição do Conselho 

Municipal. 

e) Atuar na formulação e no controle da 

execução da política de saúde, incluindo os seus 

aspectos econômicos e financeiros, e propor 

estratégias para a sua aplicação nos setores 

público e privado é competência dos Conselhos 

de Saúde. 

 

3 

(EBSERH/VUNESP/2020) Verifica-se que um 

Município de pequeno porte não tem Conselho 

Municipal de Saúde. Segundo a Resolução nº 

453/2012 do Conselho Nacional de Saúde: 

a) o Conselho Estadual de Saúde deve, junto com 

o executivo municipal, convocar e realizar a 

Conferência Municipal de Saúde, que terá como 

um de seus objetivos a estruturação e 

composição do Conselho Municipal. 

b) a população deve escolher as pessoas mais 

necessitadas materialmente, para que passem a 

exercer a função de conselheiros de saúde e a 

receber os honorários previstos em legislação. 

c) o Conselho Estadual de Saúde deve auxiliar o 

executivo municipal, na preparação do edital de 

convocação da eleição, incluindo a exigência de 

que os candidatos para o Conselho devem ter 

flexibilidade no trabalho, para se ausentarem e 

poderem participar. 

d) a Secretaria Estadual de Saúde deve nomear 

uma comissão eleitoral para que prepare o edital 

de convocação dos candidatos e realize a eleição. 

e) a Secretaria Municipal de Saúde deve convocar 

uma assembleia na qual voluntários podem se 

candidatar e serem eleitos como conselheiros de 

saúde. 

 

 

4 

(HC-UFMG/EBSERH/Instituto AOCP/2014) De 

acordo com a Resolução nº 453/2012 do 

Conselho Nacional da Saúde, recomenda-se que, 

a cada eleição, os segmentos de representações 

de usuários, trabalhadores e prestadores de 

serviços, ao seu critério, promovam a renovação 

de, no mínimo: 

a) 50% de suas entidades representativas. 

b) 30% de suas entidades representativas. 

c) 25% de suas entidades representativas. 

d) 20% de suas entidades representativas. 

e) 10% de suas entidades representativas. 

 

5 

(Prefeitura de João Pessoa-PB/AOCP/2018) 

Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

que estabelece a Resolução nº 453/2012 do 

Conselho Nacional da Saúde acerca da estrutura 

e do funcionamento dos Conselhos de Saúde. 

a) O Conselho de Saúde reunir-se-á anualmente 

para elaboração de sugestão orçamentária a ser 

analisada pelo Ministério da Saúde. 

b) As decisões do Conselho de Saúde serão 

adotadas mediante quórum mínimo (metade 

mais um) dos seus integrantes, ressalvados os 

casos regimentais nos quais se exija quórum 

especial ou maioria qualificada de votos. 

c) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, 

no mínimo, a cada trimestre e, 

extraordinariamente, quando necessário, e terá 

como base o seu Regimento Interno. 

d) A pauta e o material de apoio às reuniões do 

Conselho de Saúde devem ser encaminhados aos 

conselheiros com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas. 

 

6 

(HUCAM-UFES/EBSERH/AOCP/2014) De acordo 

com a Resolução nº 453/2012, em geral, as 

decisões do Conselho de Saúde serão adotadas 

mediante quórum mínimo de: 

a) um terço dos seus integrantes.  

b) metade mais um dos seus integrantes.  

c) dois terços dos seus integrantes. 

d) três quintos dos seus integrantes. 

e) dois quintos dos seus integrantes. 
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(EBSERH/CESPE/2018) No que se refere ao 

controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e ao disposto na Resolução nº 453/2012 do 

Conselho Nacional da Saúde, julgue o item a 

seguir. 

 

7 

É de cento e oitenta dias o prazo para a 

homologação das resoluções do pleno do 

conselho de saúde, as quais perderão seu efeito 

em caso de não homologação nesse prazo, não 

cabendo validação pela justiça ou pelo Ministério 

Público. 

(   ) Certo   (  ) Errado 

 

8 

(Prefeitura de Alagoa Nova-

PB/CONTEMAX/2020) A Resolução nº 453/2012 

do CNS define diretrizes para instituição, 

reformulação, reestruturação e funcionamento 

dos Conselhos de Saúde. A Resolução afirma que 

na instituição e reformulação dos Conselhos de 

Saúde o Poder Executivo deverá acolher as 

demandas da população aprovadas nas 

Conferências de Saúde, e em consonância com a 

legislação, respeitando os princípios da: 

a) multilateralidade.  

b) participação.  

c) disponibilidade.  

d) democracia.  

e) eficiência. 

 

9 

(Residência Multiprofissional em 

Saúde/ICEPI/2020) Quanto à Estrutura e ao 

Funcionamento dos Conselhos de Saúde 

estabelecidos na resolução nº 453, de 10 de maio 

de 2012, é correto afirmar que: 

a) o Conselho de Saúde não decide sobre seu 

orçamento. 

b) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 

não são abertas ao público e deverão acontecer 

em espaços e horários que possibilitem a 

participação da sociedade. 

c) o Conselho de Saúde exerce suas atribuições 

mediante o funcionamento do Plenário, que, 

além das comissões intersetoriais, estabelecidas 

na Lei nº 8.080/1990, instalará outras comissões 

intersetoriais e grupos de trabalho de 

conselheiros para ações transitórias. As 

comissões poderão contar com integrantes não 

conselheiros. 

d) o Pleno do Conselho de Saúde deverá 

manifestar-se exclusivamente por meio de 

resoluções. 

 

10 

(HUJB-UFCG/EBSERH/AOCP/2017) O processo 

bem-sucedido de descentralização da saúde 

promoveu o surgimento de Conselhos Regionais, 

Conselhos Locais e Conselhos Distritais de Saúde, 

incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas, sob a coordenação dos 

Conselhos de Saúde da esfera correspondente. 

Assim, os Conselhos de Saúde são espaços 

instituídos de participação da comunidade nas 

políticas públicas e na administração da saúde. 

De acordo com a Resolução nº 453/2012, 

assinale a alternativa correta. 

a) O Conselho de Saúde é uma instância 

colegiada, consultiva e provisória do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em cada esfera de 

Governo, integrante da estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

com composição, organização e competência 

fixadas na Lei nº 8.142/1990. 

b) O Conselho de Saúde, embora não seja uma 

instância colegiada, apresenta características 

deliberativa e permanente do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 

integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

com composição, organização e competência 

fixadas na Lei nº 8.080/1990. 

c) Na instituição e na reformulação dos 

Conselhos de Saúde, o Poder Judiciário, 

respeitando os princípios da democracia, deverá 

acolher as demandas da população aprovadas 

nas Conferências de Saúde e em consonância 

com a legislação. 

d) Como Subsistema da Assistência Social, o 

Conselho de Saúde atua na formulação e na 



    Tratado do SUS, Saúde Pública e Epidemiologia 
 

www.romulopassos.com.br 

 

10 

 

proposição de estratégias e no controle da 

execução das Políticas de Saúde, inclusive em 

seus aspectos econômicos e financeiros, sendo 

um órgão eminentemente consultivo. 

e) Como Subsistema da Seguridade Social, o 

Conselho de Saúde atua na formulação e na 

proposição de estratégias e no controle da 

execução das Políticas de Saúde, inclusive em 

seus aspectos econômicos e financeiros. 

 

11 

(HUJB-UFCG/EBSERH/AOCP/2017) De acordo 

com a quarta diretriz da Resolução nº 453/2012, 

assinale a alternativa correta sobre a estrutura e 

o funcionamento dos Conselhos de Saúde. 

a) O Conselho de Saúde contará com uma 

secretaria executiva coordenada por pessoa 

preparada para a função, para o suporte técnico, 

administrativo e jurídico, subordinada ao 

Presidente da República, que definirá sua 

estrutura e dimensão. 

b) Qualquer alteração na organização dos 

Conselhos de Saúde preservará o que está 

garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio 

Conselho e votada em reunião plenária, com 

quórum qualificado, para depois ser alterada em 

seu Regimento Interno e homologada pelo 

gestor da esfera correspondente. 

c) A cada bimestre, deverá constar nos itens da 

pauta o pronunciamento do gestor, das 

respectivas esferas de governo, para que faça a 

prestação de contas, em relatório genérico, 

sobre andamento do plano de saúde, agenda da 

saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre 

o montante e a forma de aplicar os recursos, as 

auditorias iniciadas e concluídas no período, bem 

como a produção e a oferta de serviços na rede 

assistencial própria, contratada ou conveniada, 

de acordo com o art. 12 da Lei nº 8.689/1993 e 

com a Lei Complementar nº 141/2012. 

d) Acompanha e controla a atuação do setor 

privado credenciado mediante licitação na área 

de saúde, no entanto é vedado ao conselho da 

saúde aprovar a proposta orçamentária anual da 

saúde, competência do Ministro da Saúde. 

e) O Conselho de Saúde não decidirá sobre o seu 

orçamento, pois não é dotado de autonomia. 

12 

(Prefeitura de Jataí-GO/Quadrix/2019) A 

Resolução nº 453/2012 substituiu a Resolução nº 

333/2003 e define as diretrizes para instituição, 

reformulação, reestruturação e funcionamento 

dos Conselhos de Saúde. Considerando essa 

informação, assinale a alternativa correta. 

a) O Conselho de Saúde tem poder de decisão 

sobre seu orçamento. 

b) O conselheiro responde com legislação 

diferenciada por seus atos. 

c) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 

não podem ser abertas ao público. 

d) Para o pleno funcionamento dos Conselhos, é 

desencorajada a renovação dos membros. 

e) O mandato dos conselheiros é vitalício. 

 

(MPE-SC/Instituto Consulplan/2019) Com 

relação a Resolução do CNS nº 453/2012 assinale 

certo ou errado. 

 

13 

A Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional 

de Saúde, estabelece, como uma de suas 

diretrizes, a participação da sociedade 

organizada, por entidades e movimentos 

representativos de usuários, sendo que nos 

Municípios onde elas não existem em número 

suficiente para compor o Conselho de Saúde, a 

eleição da representação será realizada em 

plenária no Município, promovida pelo Conselho 

Municipal de maneira ampla e democrática. 

(  ) Certo   (   ) Errado 

 

(TCE-PA/CESPE/2016) Julgue o item a seguir, 

relativo ao controle social no SUS. 

 

14 

No caso de haver um Município que não tenha 

Conselho de Saúde constituído, cabe ao 

Conselho Estadual de Saúde assumir, junto com 

o Poder Executivo municipal, a convocação e 

realização da Conferência Municipal de Saúde, 

que terá como parte de seus objetivos a 

estruturação e a composição do Conselho 

Municipal. 

(  ) Certo   (   ) Errado 
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15 

(Prefeitura de Alagoa Nova-

PB/CONTEMAX/2020) Ainda sobre a Resolução 

nº 453/2012 do CNS, ao se falar da organização 

dos Conselhos de Saúde, as vagas serão definidas 

conforme as regras definidas. Assinale a 

alternativa que não corresponda a um integrante 

na distribuição das vagas nos Conselhos de 

Saúde, de acordo com a Resolução nº 453/2012 

do CNS: 

a) entidades e movimentos representativos de 

usuários. 

b) entidades representativas dos trabalhadores 

da área de saúde. 

c) representação de governo. 

d) prestadores de serviços privados conveniados. 

e) representação do Ministério Público. 

 

16 

(Residência em Enfermagem UERJ/2021) 

Segundo a Resolução nº 453/2012 do Ministério 

da Saúde, o Conselho de Saúde atua na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde, de modo 

permanente e deliberativo. Por ser uma instância 

colegiada, é composto, em cada esfera de 

governo, por representantes do 

governo/prestadores de serviços, por entidades 

representativas dos trabalhadores da saúde e 

por entidades/movimentos representativos de 

usuários, respectivamente, na seguinte 

proporção: 

a) 15%, 15% e 70%.  

b) 25%, 25% e 50%.  

c) 50%, 25% e 25%.  

d) 70%, 15% e 15%. 

 

17 

(Prefeitura de São Paulo-SP/IBFC/2016) 

Considerando as diretrizes para instituição, 

reformulação, reestruturação e funcionamento 

dos Conselhos de Saúde, aprovadas pela 

Resolução nº 453 do Conselho Nacional de 

Saúde, assinale a alternativa incorreta: 

a) Como Subsistema da Seguridade Social, o 

Conselho de Saúde atua na formulação e na 

proposição de estratégias e no controle da 

execução das Políticas de Saúde, inclusive em 

seus aspectos econômicos e financeiros. 

b) O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde e constituído em lei. 

c) Considerando as vagas dos Conselhos, elas 

deverão ser distribuídas de modo que 1/3 delas 

seja ocupado por entidades e movimentos 

representativos de usuários. 

d) A representação nos segmentos deve ser 

distinta e autônoma em relação aos demais 

segmentos que compõem o Conselho, por isso, 

um profissional com cargo de direção ou de 

confiança na gestão do SUS, ou como prestador 

de serviços de saúde não pode ser representante 

dos usuários ou de trabalhadores. 

e) A participação dos membros eleitos do Poder 

Legislativo, da representação do Poder Judiciário 

e do Ministério Público, como conselheiros, não 

é permitida nos Conselhos de Saúde. 

 

18 

(Residências em Áreas Profissionais de 

Saúde/UPE/2021) Conforme a Resolução nº 

453/2012, que aprova as diretrizes para 

instituição, reformulação, reestruturação e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde, assinale 

a alternativa CORRETA. 

a) O Conselho de Saúde é uma instância 

colegiada, consultiva e pontual do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

b) A composição dos usuários deverá ser igual 

aos demais segmentos representados. 

c) Um profissional com cargo de direção ou de 

confiança na gestão do SUS ou como prestador 

de serviços de saúde não pode ser representante 

dos(as) usuários(as) ou de trabalhadores(as). 

d) As funções como membro do Conselho de 

Saúde serão remuneradas. 

e) Não é recomendada a renovação das 

entidades representativas do conselho, devendo 

permanecer sempre os mesmos conselheiros. 

 

19 

(EMSERH/AOCP/2018) Assinale a alternativa que 

aponta corretamente a periodicidade definida na 

Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde para que os Conselhos de Saúde Nacional, 
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Estaduais, Municipais e do Distrito Federal 

deliberem sobre a aprovação ou não do relatório 

de gestão. 

a) Quadrimestralmente.  

b) Mensalmente. 

c) Semestralmente. 

d) Anualmente. 

e) Bimestralmente. 

 

20 

(HDT-UFT/EBSERH/AOCP/2015) De acordo com 

as diretrizes da Resolução nº 453/2012 do 

Conselho Nacional da Saúde, o Plenário dos 

Conselhos de Saúde: 

a) Se reunirá, no mínimo, a cada mês e, 

extraordinariamente, quando necessário, e terá 

como base o seu Regimento Interno. A pauta e o 

material de apoio às reuniões devem ser 

encaminhados aos conselheiros com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

b) Se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses e, 

extraordinariamente, quando necessário, e terá 

como base o seu Regimento Interno. A pauta e o 

material de apoio às reuniões devem ser 

encaminhados aos conselheiros com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

c) Se reunirá, no mínimo, uma vez por semana e, 

extraordinariamente, quando necessário, e terá 

como base o seu Regimento Interno. A pauta e o 

material de apoio às reuniões devem ser 

encaminhados aos conselheiros com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

d) Se reunirá em todos os finais de semana e terá 

como base o seu Regimento Interno. A pauta e o 

material de apoio às reuniões devem ser 

encaminhados aos conselheiros com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

e) Se reunirá, no mínimo, a cada ano e, 

extraordinariamente, quando necessário, e terá 

como base o seu Regimento Interno. A pauta e o 

material de apoio às reuniões devem ser 

encaminhados aos conselheiros com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

 

 

21 

(HU-UFBA/EBSERH/IADES/2014) Considerando a 

Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde, assinale a alternativa que não apresenta 

uma competência dos Conselhos de Saúde. 

a) Propor critérios para programação e execução 

financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e 

acompanhar a movimentação e o destino dos 

recursos. 

b) Estimular a articulação e o intercâmbio entre 

os Conselhos de Saúde, as entidades, os 

movimentos populares e as instituições públicas 

e privadas para a promoção da saúde. 

c) Substituir a ação do setor privado de saúde 

quando ele apresentar ocorrências de falhas e 

atrasos nos serviços prestados à comunidade. 

d) Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento 

das ações e dos serviços de saúde e encaminhar 

denúncias aos respectivos órgãos de controle 

interno e externo, conforme a legislação vigente. 

 

22 

(Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2018) De 

acordo com a Resolução nº 453/2012 do 

Conselho Nacional da Saúde, aos Conselhos de 

Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do 

Distrito Federal compete: 

a) semestralmente deliberar sobre a aprovação 

ou não do relatório de gestão. 

b) avaliar, explicitando os critérios utilizados, a 

organização e o funcionamento do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

c) atuar na formulação e no controle da execução 

da política de saúde, isentando-se de adentrar 

em seus aspectos econômicos e financeiros, e 

propor estratégias para a sua aplicação nos 

setores público e privado. 

d) acompanhar e controlar a atuação do setor 

público de saúde, sendo vedada sua atuação em 

face do setor privado. 

 

(EBSERH/CESPE/2018) No que se refere ao 

controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e ao disposto na Resolução nº 453/2012 do 

Conselho Nacional da Saúde, julgue o item a 

seguir. 
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23 

Cabe aos Conselhos de Saúde controlar a atuação 

do setor privado credenciado mediante contrato 

ou convênio na área de saúde. 

(  ) Certo   (   ) Errado 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITOS: Serão disponibilizados  

na aula de correção das questões  

(dia 01/08/2022, às 20h, no YouTube).  
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