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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,75) 

A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a prática da Bioética, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 
( 1 ) Código de Nuremberg (   ) Norteia a prática cotidiana de diferentes profissões, baseando-

se em princípios que definem direitos, deveres e 
responsabilidades. 

( 2 ) Código de Deontologia (   ) Estabelece que as pessoas que serão submetidas a uma 
pesquisa devem ser capazes de dar consentimento e devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção. 

( 3 ) Termo de assentimento (   ) Explicita os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 
participação na pesquisa, além dos benefícios esperados 
dessa participação, apresentando as providências e cautelas 
para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas. 

( 4 ) Termo de consentimento 
livre e esclarecido 

(   ) Elaborado em linguagem acessível para os menores ou para 
os legalmente incapazes, tem como objetivo explicitar a 
anuência deles em participar da pesquisa, sem prejuízo do 
consentimento de seus responsáveis legais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 4 2 
B) 2 1 4 3 
C) 2 4 3 1 
D) 3 2 1 4 
E) 4 3 2 1 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, prevê 

A) a integração dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

B) a integração compulsória, em tempo de paz, dos serviços de saúde das Forças Armadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

C) a criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 
ensino fundamental e superior. 

D) um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território estadual, abrangendo 
questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

E) a autonomia das ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), frente à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 03 (Peso 0,50) 

Para receberem os recursos de que trata o art. 3° da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 

A)  o Fundo de Saúde, o Plano de Saúde, a Renda per capta. 
B)  os Relatórios de Gestão, a Previdência Social, o Plano de Saúde. 
C)  o Fundo de Saúde, a Previdência Social, os Relatórios de Gestão. 
D)  o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão. 
E)  os Relatórios de Gestão, a Renda per capta, o Conselho de Saúde. 
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Questão 04 (Peso 0,75) 

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) “[...] tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 
a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” 
(MTE, 2007, p.1).  

Sobre as medidas de proteção e segurança nos serviços de saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em caso de exposição acidental ou incidental, devem ser seguidas rigorosamente as medidas 
de proteção previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

(   ) Todo local onde exista possibilidade de exposição à agente biológico deve ter lavatório 
exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

(   ) Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro 
posto de trabalho, que implique mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao 
médico coordenador ou responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V F 
E) F V V 

Questão 05 (Peso 0,75) 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima à vida das 
pessoas. 

(   ) Considera o sujeito em sua diversidade e dimensão individual, buscando produzir um modelo de 
atenção fragmentada e sem vínculos. 

(   ) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) 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. 

(   ) Tem como objetivo atender às demandas por serviços de saúde de menor complexidade, por 
isso não utiliza qualquer tipo de tecnologia para auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde que surgem com maior frequência em seu território. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F F V 
B) V V F V F 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 06 (Peso 0,75) 

Com base nos conceitos de planejamento, monitoramento e avaliação de serviços e programas de 
saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Planejamento (   ) Processo de identificação dos problemas e as prioridades de 
intervenção e estabelecimento das ações que podem solucionar os 
problemas e determinar quem são os responsáveis pela execução 
dessas ações 

(2) Monitoramento (   ) Processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores e da execução das ações do programa visando à 
obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a 
tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de 
problemas e a correção de rumos. 

(3) Avaliação de 
Programa 

(   ) Conjunto de procedimentos, segundo métodos convenientes, que 
visa à consecução de determinado propósito. Consiste em decidir 
com antecedência o que é necessário fazer para mudar condições 
que são insatisfatórias no presente e evitar que as condições que 
são satisfatórias se deteriorem no futuro. 

  (   ) Apreciação do desempenho por meio de coleta e análise 
sistemáticas de informações sobre características, processos e 
impactos de um programa, com base em critérios de eficiência, 
eficácia e efetividade, de forma a gerar recomendações para 
aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 
B) 1 2 1 3 
C) 2 3 2 1 
D) 2 3 1 2 
E) 3 2 1 2 

Questão 07 (Peso 0,75) 

Avedis Donabedian é reconhecido pelos profissionais de saúde envolvidos com a garantia de qualidade 
em saúde como uma autoridade em todos os aspectos dessa linha de estudo, principalmente nas 
questões teóricas e práticas de monitoração e avaliação de qualidade. Desenvolveu estudos e trabalhos 
na área de qualidade na prestação de saúde e de saúde pública. Estudou epidemiologia e administração 
de serviços de saúde em Harvard e apresentou a trilogia da qualidade baseada em sete pilares: eficácia, 
eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade de custos. 

Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem 
benefício à população.  

(   ) A eficiência inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 
mais eficiente é a de menor custo. 

(   ) A eficácia diz respeito a resultados, a produtos decorrentes de uma atividade. Trata-se da 
escolha da solução certa para determinado problema ou necessidade.  

(   ) A eficácia é mais abrangente que a efetividade, na medida em que esta indica se o objetivo foi 
atingido, enquanto a eficácia mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 
visada. 

(   ) A eficiência é uma medida normativa do alcance dos resultados. A eficiência está voltada para a 
melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os 
recursos sejam aplicados da forma mais racional possível. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 08 (Peso 0,50) 

A avaliação da qualidade em serviços de saúde deve contemplar, segundo Donabedian (1980), três 
componentes fundamentais: 

A) estrutura, processo e resultado. 
B) processo, resultado e equidade. 
C) estrutura, resultado e mensuração. 
D) estrutura, processo e oportunidade de acesso. 
E) efetividade, oportunidade de acesso e estrutura.  

Questão 09 (Peso 0,50) 

A aprovação unânime das diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão 
no Conselho Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o 
setor. “[...]. Os ‘termos de compromisso de gestão’, que deverão ser aprovados nos respectivos 
conselhos de saúde, vão implicar a qualificação dos processos de planejamento, programação e 
avaliação das políticas de saúde. 
[...] Além de atuar no acompanhamento da execução dos termos de compromisso, a ação dos conselhos 
de saúde será fundamental no processo de implantação dos Pactos pela Saúde em todo o país. Os 
conselheiros - voz ativa do controle social na saúde - precisam estar atentos e cobrar, em nome da 
população brasileira, que os gestores locais firmem o quanto antes os respectivos termos de 
compromisso de gestão. [...]. (CNS, 2015) 

Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/webpacto/materias/materia01.htm>. Acesso em: 18, 
dez. 2015. (Adaptado) 

Sobre os aspectos normativos e organizacionais do SUS propostos pelo Pacto pela Saúde, é correto 
afirmar que 

A) os conselhos de saúde continuam sem o poder de decisão e deliberação, mesmo com a 
aprovação do pacto pela saúde. 

B) os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde reiterados foram: regionalização, 
financiamento, centralização, programação pactuada e integrada, participação e controle social 
com a aprovação do pacto pela saúde. 

C) a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, 
regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos, cabem às secretarias de saúde, 
dentre as premissas da descentralização estabelecidas nas diretrizes para a gestão do SUS. 

D) o Pacto pela Saúde, de fato, traz inúmeros benefícios para a organização e o melhor 
gerenciamento do sistema de saúde brasileiro, em todos os seus aspectos; entretanto, esse pacto 
foi aprovado pelo conselho nacional de saúde sem ser avaliado pela comissão intergestores 
tripartite. 

E) as ações prioritárias a serem pactuadas entre estados/regiões/municípios no Pacto pela Vida são: 
saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e de mama; redução da mortalidade materna 
e infantil; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; 
promoção da saúde; e fortalecimento da atenção básica. 

Questão 10 (Peso 0,50) 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, nos artigos que tratam da SAÚDE, as instituições 
privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de forma _______________, mediante contrato 
de direito _______________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) direta / público 
B) direta / privado 
C) indireta / privado 
D) complementar / público 
E) complementar / privado 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Quando transcorridos mais de 20 anos de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 
o Governo Federal aprovou o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

Sobre a organização do SUS e o planejamento da saúde, de acordo com o decreto nº 7.508/2011, é 
correto afirmar que 

A) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal ao local. 
B) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela rede 

hospitalar e ambulatorial especializada. 
C) as instituições das Regiões de Saúde não precisam mais observar o cronograma pactuado nas 

Comissões Intergestores dos entes federativos. 
D) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 

complexidade e densidade tecnológica, passaram a ser “porta de entrada” principal do sistema de 
saúde municipal. 

E) o contrato organizativo da ação pública da saúde fica instituído, permitindo se firmar acordo de 
colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à 
saúde. 

Questão 12 (Peso 0,75) 

Sobre as competências do Governo Federal, Estados, Municípios e do Distrito Federal, nos seus 
respectivos âmbitos, na área de vigilância em saúde ambiental, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Compete ao Governo Federal coordenar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos 
que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Municípios coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Estados coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Governos dos Estados da federação coordenar as ações de monitoramento dos 
fatores não biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F  
B) V V F V  
C) V F F V  
D) F V V F  
E) F F V V  

Questão 13 (Peso 0,75) 

Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica instituído no Brasil em 1975, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A vigilância epidemiológica foi desenvolvida a partir da necessidade de se controlar as doenças 
transmissíveis. 

(   ) O marco regulatório que norteia as ações de vigilância epidemiológica é o Código Sanitário 
Brasileiro, surgidos desde 1851. 

(   ) O modelo de atuação da Vigilância Epidemiológica vem sendo modificado para atender às 
necessidades dos sistemas locais de saúde. 

(   ) A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade 
sanitária, tendo validade apenas quando for feita pelo profissional de saúde, chama-se 
notificação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o 
referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, 
no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela 
formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando articular suas ações com as demais redes de 
proteção social, com ampla participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html. Acesso em: 25, dez. 2015. 

Um dos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde instituída pelo Ministério da Saúde é 

A) valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. 
B) implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e ambulatorial 

especializada. 
C) implantar e implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e 

ambulatorial especializada. 
D) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção da saúde. 
E) ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática, 

incentivando expressivamente novas formas de parceria público-privada. 

Questão 15 (Peso 0,75) 

_____________________ é o “sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos 
para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que 
garantam a proteção e a promoção da saúde da população”. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Vigisanitária 
B) Vigi-adverso 
C) Tecnovigilância 
D) Farmacocinética 
E) Farmacodinâmica 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75)  

Com base na Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A lei determina que a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os 
prestadores. 

(   ) A garantia de prioridade se restringe, exclusivamente, ao atendimento preferencial imediato e 
individualizado realizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços aos 
idosos. 

(   ) O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos. No entanto, alguns direitos constitucionalmente previstos exigem a 
idade mínima de 65 anos. 

(   ) Os idosos gozam de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria nos programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, apenas se houver critérios de 
financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. 

(   ) O atendimento domiciliar inclui a internação, para a população idosa que dele necessitar e 
esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para abrigados e acolhidos por instituições 
de natureza privada, filantrópica, bem como as sem fins lucrativos, eventualmente 
conveniadas com o poder público, que existam em meios urbano e rural. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F F 
B) V V F V F 
C) V F V F V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 17 (Peso 0,75) 

As reformas neoliberais, que marcam o Estado brasileiro a partir dos anos 1990, tiveram seu ápice no 
intenso processo de privatização e de alterações constitucionais que reconfiguraram a ordem do setor 
público e submeteram a viabilização de direitos sociais à lógica fiscal. A Seguridade Social no Brasil, 
por se caracterizar como um conjunto de políticas que integram a proteção social, sofreu um maior 
redirecionamento e intervenção do Estado. 

DAVI; Jordeana et al : A Seguridade Social em tempos de crise do capital: o desmonte de seu orçamento. SER Social, 
Brasília, v. 12, n. 26, p. 59-87, jan./jun. 2010. Disponível em: < 

http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/1013>. Acesso em: 16 dez. 2015. 

Considerando o processo de contrarreforma do Estado e os impactos na Seguridade no Brasil, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A desqualificação da seguridade social brasileira se consolida somente após a formalização da 
reforma da Previdência Social no ano de 2011. 

(   ) A tendência observada nas políticas de seguridade brasileiras perpassa pela privatização de 
programas de previdência e saúde, pela ampliação dos programas assistenciais combinados a 
alterações no mundo do trabalho e o redimensionamento da ação estatal. 

(   ) A consolidação da contrarreforma do Estado caracterizou-se pela diminuição da centralização 
de recursos na União pela menor transferência de recursos da seguridade para o capital, pela 
mercantilização da previdência e da saúde e pela ampliação focalizada e seletiva de gastos em 
programas de redução da pobreza. 

(   ) A visão hegemônica no cenário nacional e no internacional sobre as políticas sociais 
determinadas pelos organismos internacionais é a de que prestigiam uma ideologia de proteção 
voltada apenas para os “desprotegidos”. 

A alternativa contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 
 
Questão 18 (Peso 1,00) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que “é dever de todos prevenir a 
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, 1990, p.17). 

Considerando as ações que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão executar 
para coibir o uso do castigo e o tratamento cruel ou degradante em relação às crianças e aos 
adolescentes de acordo com o ECA, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Apoiar e incentivar as práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência 
contra a criança e o adolescente. 

(   ) Priorizar o atendimento das famílias que tenham crianças e adolescentes portadores de 
deficiências, nas políticas públicas de prevenção e proteção. 

(   ) Integrar órgãos do Poder Executivo com o Conselho Tutelar para o enfrentamento de todas as 
formas de violência contra a criança e o adolescente. 

(   ) Capacitar os profissionais de saúde e assistência social para identificar e denunciar maus-
tratos praticados contra crianças e adolescentes ao Ministério Público. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 19 (Peso 0,75) 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) “[...] consiste no trabalho social com 
famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir 
a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de 
sua qualidade de vida [...]” (BRASIL, 2009, p.5). 

Sobre os objetivos do PAIF, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida. 
(   ) Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando o protagonismo e a 

autonomia das famílias e comunidades. 
(   ) Realizar ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, com foco na 

troca de informações sobre questões, exclusivamente, relativas ao processo de 
envelhecimento e deficiências. 

(   ) Promover acessos a benefícios, programas de transferências de renda e serviços 
socioassistenciais, contribuindo para inserção das famílias na rede de proteção social de 
assistência social. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V F V F 
B) V V F V 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F F V 

Questão 20 (Peso 0,50) 

De acordo com o que versa o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, “as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos por Lei forem ameaçados ou violados [...]” (BRASIL, 1990, p.25). 

Sobre as medidas de proteção previstas no ECA, analise as assertivas abaixo e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A aplicação das medidas de proteção é atribuição privativa do Conselho Tutelar, órgão que  
deve considerar os formalismos processuais. 

(   ) A aplicação de qualquer medida de proteção é, obrigatoriamente, realizada por ordem judicial. 
No entanto, requer notificação do Conselho Tutelar. 

(   ) As medidas de proteção não podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, mas 
podem ser substituídas a qualquer tempo, tendo em vista o interesse da criança ou do 
adolescente. 

(   ) O objetivo da aplicação de qualquer medida de proteção é fazer cumprir os direitos da criança 
e do adolescente por aqueles entes que os estão violando, sejam pais ou responsáveis, 
sociedade ou Estado. 

(   ) A aplicação das medidas de proteção deve levar em conta, preferencialmente, aquelas que 
visem fortalecer os vínculos familiares e comunitários da criança ou adolescente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F F 
B) V V F V V 
C) V F F V F 
D) F F F V V 
E) F V F V F 
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Questão 21 (Peso 0,75) 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, porém curável.  Anualmente, são 
notificados milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a 
óbito. O surgimento da AIDS e o aparecimento de focos de tuberculose multirresistente agravam 
ainda mais esse cenário. No Brasil, a tuberculose é sério problema da saúde pública, com profundas 
raízes sociais. O Brasil ocupa o 14º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos 
de tuberculose no mundo.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Coordenação 
Geral de Doenças Endêmicas. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Plano Estratégico para o Controle da 
Tuberculose, Brasil 2007-2015. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: < 
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=927&Itemid=423>. Acesso em: 06 de dez. 2015. 

Com base nas ações voltadas para atender aos componentes do Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT), enumere a segunda coluna de acordo coma primeira: 

(1) Descoberta de Casos  (   ) Apoiar a programação de vacinação BCG do 
Programa Nacional de Imunização (PNI) nos 
municípios. 

(2) Medidas de Proteção (   ) Fornecer e divulgar tratamentos com esquemas 
padronizados para todos os casos de tuberculose. 

(3) Tratamento e Acompanhamento (   ) Assegurar a realização de baciloscopias de escarro 
para todos os sintomáticos respiratórios e paciente 
com imagem radiológica anormal. 

  
(   ) Elaborar, validar, normatizar e atualizar material 

técnico instrucional educacional, junto com os polos 
de capacitação, os profissionais, os serviços e os 
usuários. 

  
(   ) Oferecer o teste sorológico anti-HIV a todo paciente 

com diagnóstico confirmado de tuberculose, e 
garantir o aconselhamento pela própria equipe.  

A alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo é: 

A) 1 3 1 3 2 
B) 2 3 1 3 1 
C) 2 3 2 1 3 
D) 3 2 1 3 1 
E) 3 3 3 1 2 

Questão 22 (Peso 0,75) 

O Estatuto do Idoso, Lei nº 10 741, de 1º de outubro de 2003, assegura ao idoso, que esteja no 
domínio de suas faculdades mentais, o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado 
mais favorável. Caso o idoso não esteja em condição de optar pelo tratamento de saúde, a ordem 
dos terceiros, que deverá ser obedecida para proceder tal opção é 

A) familiares; curador, quando o idoso for interditado; médico; assistentes sociais e enfermeiros, que 
deverão comunicar o fato ao Ministério Público. 

B) familiares, quando o idoso não for interditado; curador, quando o idoso for interditado; médico, 
quando não houver curador ou familiar conhecido; Ministério Público. 

C) familiares; curador, quando o idoso for interditado; médico, quando não houver curador ou familiar 
conhecido, caso em que o próprio médico deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

D) familiares, quando o idoso não for interditado; curador, quando o idoso for interditado; profissionais 
de saúde, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador 
ou familiar. 

E) curador, quando o idoso for interditado; familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não 
puder ser contatado em tempo hábil; médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver 
tempo hábil para consulta a curador ou familiar. O próprio médico fará esta opção, quando não 
houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 
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Questão 23 (Peso 1,00) 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um elemento constitutivo da proteção social básica, 
assegurado pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. O BPC consiste em um benefício mensal 
assegurado a pessoas com deficiência e a idosos que, comprovadamente, não possuam meios de 
prover a sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família. 

Sobre o BPC, de acordo com a LOAS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O BPC deve ser revisto a cada dois anos para avaliação da continuidade das condições que lhe 
deram origem. 

(   ) A condição de internado em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso, 
ou do portador de deficiência, ao BPC. 

(   ) A pessoa portadora de deficiência, para efeito de concessão do benefício, é aquela 
incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 

(   ) A renda familiar mensal deverá ser declarada por um representante legalmente constituído, pois 
o idoso e a pessoa com deficiência são considerados incapazes civilmente. 

(   ) O BPC não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro benefício no âmbito da 
seguridade social ou de outro regime, salvo nos casos em que se comprove recebimento de 
pensão especial por incapacidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V F F F V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

Questão 24 (Peso 1,00) 

Sobre os princípios da Assistência Social, de acordo com a lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

(   ) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial elegível 
pela política de Assistência Social. 

(   ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se a prevalência das populações urbanas sobre as rurais. 

(   ) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público, restringindo-se a divulgação dos critérios para sua 
concessão. 

(   ) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F F V V 
C) V F F F V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 25 (Peso 1,00) 

O Manual de Saúde Mental (DSM-5), publicado em 2013, subclassificou os distúrbios do autismo 
como: o transtorno autista, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno generalizado do 
desenvolvimento não-especificado (PDD-NOS) e a Síndrome de Asperger, denominando-os 
como  Transtornos do Espectro Autista (TEA). 

Considerando a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O acesso à moradia, inclusive à residência protegida, é assegurado por essa lei.  

(   ) A pessoa com TEA não é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 

(   ) O diagnóstico precoce e o atendimento multiprofissional são direitos assegurados às pessoas 
com TEA.  

(   ) A pessoa com TEA é aquela portadora de síndrome clínica caracterizada, exclusivamente, por 
deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, 
ausência de reciprocidade social e falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao 
seu nível de desenvolvimento. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V F V F 
C) V F F F 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 26 (Peso 0,50) 

Segundo o Mapa da Violência (2015), 50,3% dos homicídios praticados contra Mulheres no Brasil são 
cometidos por agressores dentro dos núcleos familiares. 33,2% desses crimes são atribuídos a parceiros 
ou ex-parceiros íntimos das vítimas. Entre o ano de 2006 - ano da promulgação da lei Maria da Penha, 
que aumentou o rigor da punição a agressores de mulheres - e o ano de 2013, apenas em cinco 
Estados brasileiros, registraram-se queda nas taxas de homicídio.  

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil. Rio de Janeiro: FLACSO, 2015 
(Adaptado). 

Com base na lei Maria da Penha, Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2006), analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As relações pessoais enunciadas na Lei Maria da Penha independem de orientação sexual. 
(   ) A Lei Maria da Penha só pode ser aplicada para a proteção de mulheres vítimas de violência 

praticada por parceiros com os quais tenham uma relação de convivência, afeto ou laço 
consanguíneo. 

(   ) A Lei Maria da Penha definiu como violência doméstica e familiar contra as mulheres as formas 
que se expressem como violência psicológica, violência física, violência sexual, violência 
patrimonial e violência moral. 

(   ) A Lei Maria da Penha, como medidas protetivas, prevê: o afastamento do agressor do lar; a sua 
prisão preventiva; a suspensão da posse ou restrição de posse de arma do agressor; a 
proibição desse agressor aproxime-se da mulher e de seus familiares com limite mínimo de 
distância e o monitoramento policial do contato do agressor com a mulher e seus familiares por 
qualquer meio de comunicação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V F V F 
C) V F F F 
D) F V F V 
E) F F V F 
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Questão 27 (Peso 0,50) 

Em relação ao sigilo profissional, previsto na Resolução CFESS nº 273, de 13 de março de 1993, que 
regula o Código de Ética do Assistente Social, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O sigilo profissional é um direito do assistente social. 
(   ) As informações prestadas pelo assistente social em trabalho multiprofissional são limitadas ao 

estritamente necessário. 
(   ) O assistente social tem a obrigação de depor como testemunha sobre a situação do usuário 

do serviço de saúde de que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando não 
autorizado pelo paciente e seus familiares. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
 

A) V F V 
B) V F F 
C) V V F 
D) F V F 
E) F V V  
Questão 28 (Peso 0,75) 

O tema controle social começou a ser debatido no Brasil a partir do processo de descentralização do 
poder federal e de democratização das políticas, que firmaram os mecanismos de participação 
popular conquistados na Constituição de 1988 e nas leis orgânicas posteriores que previram a 
criação dos Conselhos como instâncias paritárias e das Conferências como eventos de discussão das 
políticas sociais. 

Sobre o trabalho do assistente social nas instâncias públicas de controle democrático é correto 
afirmar que 

A) as ações técnico-políticas desenvolvidas pelos assistentes sociais nos espaços de controle social 
da saúde têm se resumido ao apoio-técnico ou técnico administrativo aos conselhos. 

B) os assistentes sociais têm se inserido em muitas experiências de controle democrático e o 
trabalho profissional nesses espaços tem configurado a representação desses profissionais 
exclusivamente como conselheiros. 

C) os profissionais adeptos ao projeto ético-político da profissão defendem que, para que o controle 
democrático se efetive, é preciso que os representantes da sociedade civil se organizem de forma 
institucional nas suas bases partidárias. 

D) a ampliação da esfera pública, o fortalecimento de instâncias democráticas e a garantia de direitos 
sociais são desafios postos para os profissionais na atualidade porque afirmam a construção de 
uma nova ordem social baseada na desresponsabilização do Estado. 

E) o trabalho do assistente social está relacionado ao controle social em duas dimensões: como 
profissão auxiliar ao controle social e como profissão capaz de contribuir para o exercício do 
controle dos setores populares sob as ações do Estado, para que esse atenda aos interesses da 
maioria da população. 

Questão 29 (Peso 0,75) 

A Lei Maria da Penha, Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2006, estabelece que “a assistência à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os 
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso” (BRASIL, 2006, p.3). 

De acordo com a Lei Maria da Penha, o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica,  

A) o instituto de segurança de vida, que estabelece vigilância contínua. 
B) a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por 

até seis meses. 
C) o afastamento sem prazo determinado quando servidora pública, integrante da administração 

direta ou indireta. 
D) o direito de sacar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), quando esta possuir 

contrato formal de trabalho. 
E) a inclusão da mulher sem renda fixa no cadastro de programas assistenciais do governo federal, 

estadual e municipal como medida excepcional e transitória. 
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Questão 30 (Peso 1,00) 

Com base na lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 
de deficiência, é correto afirmar que 

A) o atendimento domiciliar de saúde é garantido a qualquer pessoa com deficiência quando não 
internada. 

B) a oferta de programas de Educação Especial a nível pré-escolar é facultativa em unidades 
hospitalares e congêneres nas quais as crianças com deficiência estejam internadas por prazo 
igual ou superior a um ano. 

C) a recusa, o retardo ou a dificuldade de internação ou não prestação de assistência médico-
hospitalar e ambulatorial, quando possível, à pessoa com deficiência constitui crime passível de 
advertência reduzida a termo. 

D) a formação e qualificação sem ônus é assegurada aos recursos humanos que, nas diversas áreas 
de conhecimento, inclusive educação de nível superior, atendam à demanda e às necessidades 
reais das pessoas portadoras de deficiências.  

E) os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem, no âmbito de sua competência e 
finalidade, viabilizar o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do 
trabalho e de trânsito e de tratamento adequado a suas vítimas. 

Questão 31 (Peso 0,50) 

Mediante os desafios profissionais contemporâneos impostos aos assistentes sociais, três dimensões 
são destacadas como necessárias à atuação do profissional competente: a dimensão teórico-
metodológica, a dimensão ético-política e a técnico- operativa. 

Sobre a competência técnico-operativa dos assistentes sociais na contemporaneidade é correto 
afirmar que 

A) o seu principal fim é conhecer a realidade social, política, econômica e cultural com a qual se 
trabalha. 

B) o intenso rigor teórico e metodológico permite revelar a dinâmica da realidade para além dos 
fenômenos aparentes. 

C) o aprimoramento de habilidades profissionais é mais relevante do que as pessoais, visto que essa 
dimensão não exige articulação com as demais. 

D) o seu fim precípuo é construir um posicionamento político frente às questões que aparecem na 
realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção social da prática profissional. 

E) o Assistente Social deve conhecer, se apropriar e, sobretudo, criar um conjunto de habilidades 
técnicas que permitam a esse profissional desenvolver as ações junto à população usuária e às 
instituições empregadoras. 

Questão 32 (Peso 0,75) 

“A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações 
entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente, os deslocamentos entre o público e o 
privado, bem como geradora de modalidades comunitárias de vida. Todavia, não se pode 
desconsiderar que ela se caracteriza como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de 
convivência é marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, além de que nas 
sociedades capitalistas a família é fundamental no âmbito da proteção social” (BRASIL, 2004, p.41). 

Sobre o debate contemporâneo de família e proteção social no Brasil, é correto afirmar que 

A) a matricialidade sociofamiliar integra um dos eixos estruturantes da gestão do SUAS. 
B) a visão de família contemporânea, presente nas políticas públicas, destaca a chefia masculina na 

sociedade conjugal e o predomínio do valor paterno. 
C) a centralidade da família pode ser exemplificada a partir de novos institutos como o poder familiar 

compartilhado e da guarda dos filhos ser atribuída ao cônjuge que possui melhores condições de 
exercê-la. 

D) o princípio da territorialização sintetiza o sentido de matricialidade familiar na política de 
assistência social, pois reconhece a presença de múltiplos fatores sociais e econômicos, que 
levam o indivíduo e a família a uma situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. 

E) a centralidade da família na política de assistência social destaca-se especificamente pela 
mudança introduzida na Assistência Social, a partir da Constituição Federal de 1988 e da 
promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em 1993 que definiram um novo 
modelo assistencialista. 
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Questão 33 (Peso 0,50) 

Apesar do conceito “análise institucional” vir se fortalecendo como temática na produção recente do 
Serviço Social, essa definição é oriunda do movimento institucionalista que influenciou a produção do 
Serviço Social no final da década de 1970 e ao longo da década de 1980 (SAMPAIO; OLIVEIRA, 
2014). Sua principal contribuição foi reconhecer o Serviço Social como instituição inserido em 
diversas instituições. 

Considerando o conceito de análise institucional, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O espaço profissional, como produto histórico, se constitui a partir das lutas e disputas de 
classes que impactam diretamente no cotidiano das ações profissionais. 

(   ) A retomada das influências institucionalistas, observada na produção recente do Serviço Social, 
pode ser justificada pelo reconhecimento do assistente social como agente institucional. 

(   ) a atuação no interior das instituições depende apenas do assistente social e da sua capacidade 
técnica, embora os espaços sociocupacionais estejam condicionados às peculiaridades do 
trabalho profissional na sociedade e ao seu movimento.  

(   ) As discussões contemporâneas, no Serviço Social, envolvendo as instituições, têm desprezado 
as transformações empreendidas na sociedade brasileira nas últimas décadas e os seus 
impactos no desenvolvimento de novos espaços sócio ocupacionais onde atuam os assistentes 
sociais. 

(   ) O Serviço Social nas instituições impõe uma prática contraditória porque participa tanto dos 
mecanismos de exploração e dominação, quanto, constrói resposta às necessidades de 
sobrevivência das classes trabalhadoras e da reprodução do antagonismo dos interesses 
sociais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F V 
B) V F V F F 
C) V F F V V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

Questão 34 (Peso 0,75) 

Sobre o Serviço Social e as competências exigíveis aos seus agentes profissionais na 
contemporaneidade, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A competência crítica do Serviço Social, na perspectiva contemporânea, é a capacidade de 
desvendar os fundamentos conservantistas e tecnocráticos do discurso da competência 
burocrática.  

(   ) O exercício da competência crítica privilegia as intenções do sujeito profissional individual em 
detrimento da análise histórica do movimento do real. Inspira-se em análises que naturalizam a 
vida social. 

(   ) A competência crítica supõe um diálogo crítico com a herança intelectual incorporada pelo 
Serviço Social, o redimensionamento dos critérios da objetividade do conhecimento e a ênfase 
na racionalidade da burocracia e da organização. 

(   ) A competência crítica estabelece os rumos e estratégias de ação a partir da elucidação das 
tendências presentes no movimento da própria realidade, decifrando suas manifestações 
particulares no campo sobre o qual incide a ação profissional. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V F F V 
C) V V F F 
D) F F V V 
E) F V F F 
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Questão 35 (Peso 0,75)  

A partir dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde foi reconhecida no Brasil como 
um direito humano fundamental. Após a Constituição e a influência das normativas internacionais, 
várias leis tornaram-se importantes instrumentos jurídico-normativos, que afirmam a saúde como 
direito de todos os brasileiros e dever do Estado. 

Sobre os marcos legais de promoção à saúde estabelecidos pela legislação brasileira, numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Constituição Federal de 1988. (   ) Estabelece que os Municípios poderão executar as ações e 
serviços de saúde na forma de consórcios, remanejando, 
entre si, as parcelas dos recursos previstos. 

(2) Lei nº 8080/1990. (   ) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados isolados ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. 

(3) Lei nº 8142/1990. (   ) Define o conjunto de ações e serviços de saúde prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais da Administração direta e indireta e das 
Fundações mantidas pelo Poder Público, que constituem o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

  
(   )  Estabelece que os gestores locais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) 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 requisitos específicos para sua 
atuação. 

  
(   )  Estabelece a relevância pública das ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 2 3 3 
B) 2 3 1 3 1 
C) 2 1 3 1 3 
D) 3 1 1 3 2 
E) 3 2 2 1 1 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00) 

Sobre as atribuições dos assistentes sociais na área saúde, com base nos Parâmetros para a 
Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Comunicar óbitos. 
(   ) Conhecer e mobilizar a rede de serviços. 
(   ) Convocar o responsável pelo paciente para informar sobre alta hospitalar. 
(   ) Marcar consultas e exames, bem como solicitar a autorização para realização de 

procedimentos. 
(   ) Conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares, procurando 

não invadir a privacidade deles e esclarecendo os seus objetivos profissionais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V V F V F 
C) V F F F V 
D) F V F F V 
E) F F V V F 
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Questão 37 (Peso 1,00) 

Os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, publicado em 2010, considera que 
“os assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos: atendimento direto aos usuários; 
mobilização, participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; assessoria, 
qualificação e formação profissional” (CFESS, 2010, p14). 

Considerando as ações a serem desenvolvidas pelos assistentes sociais no eixo de atendimento 
direto ao usuário, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Ações socioeducativas (   ) Mobilizar e incentivar os usuários e suas famílias 
a participarem no controle democrático dos 
serviços prestados. 

(2) Ações socioassistenciais (   ) Organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano 
do trabalho profissional por meio da criação e 
implementação de protocolos e rotinas de ação. 

(3) Ações de articulação com a 
equipe de saúde 
 

(   ) Construir e implementar, junto à equipe de saúde, 
propostas de treinamento e capacitação do 
pessoal técnico-administrativo, com vistas a 
qualificar as ações administrativas. 

  (   ) Fortalecer os vínculos familiares na expectativa 
de estimular o usuário e sua família a se tornarem 
sujeitos do processo de promoção, proteção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 2 
B) 1 3 2 1 
C) 2 1 3 2 
D) 2 2 1 3 
E) 3 2 2 1 

Questão 38 (Peso 1,00) 

De acordo com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 218, de 6 de março de 1997, e do 
Conselho Federal de Serviço Social nº 383, de 29 de março de 1999, o assistente social é 
reconhecidamente um profissional da saúde.   

Sobre as ações de articulação dos assistentes sociais na equipe de saúde, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Participar do projeto de humanização da unidade na sua concepção, restringindo-se à porta de 
entrada. 

(   ) Avaliar as questões sociofamiliares que envolvem o usuário e/ou sua família, buscando 
favorecer a participação de ambos no tratamento de saúde proposto pela equipe. 

(   ) Realizar notificação, junto à equipe multiprofissional, frente a uma situação constatada e/ou 
suspeita de violência aos segmentos atendidos, preservando-os da exposição dos casos às 
autoridades competentes. 

(   ) Participar, em conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas nos diversos 
programas e clínicas, de modo que exerça a posição de liderança nas intervenções dessa 
natureza, dada as particularidades que afirmam o domínio do seu saber nesse objeto. 

(   ) Realizar, em conjunto com a equipe de saúde (médico, psicólogo e/ou outros), o atendimento 
à família e/ou responsáveis em caso de óbito, cabendo ao assistente social esclarecer a 
respeito dos benefícios e direitos referentes à situação, previstos no aparato normativo e legal 
vigentes, além de providenciar as ações de natureza prática, tais como funerais, 
sepultamentos, dentre outras que se fizerem necessárias. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V V F V F 
C) V F F V V 
D) F V F F F 
E) F F V F V 
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Questão 39 (Peso 1,00) 

De acordo com Martinelli (2011), na área da saúde, as várias dimensões da ética são imprescindíveis 
ao assistente social, especialmente no que se refere à ética dos cuidados, à ética da proteção social 
e à ética militante. 
 

Com base nos conceitos de ética dos cuidados, a ética da proteção social e a ética militante, numere 
a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) Ética militante (   ) Essa dimensão destaca o valor da ética no trato da 
informação. 

(2) Ética dos cuidados (   ) Essa dimensão é reconhecida como direito, como 
elemento fundante da cidadania. 

(3) Ética da proteção social (   ) Nessa dimensão, o profissional deve apoiar-se nos 
princípios que regem a profissão, bem como nas 
diretrizes políticas que norteiam o Serviço Social na 
área da saúde. 

  (   ) Nesta dimensão, o assistente social deve destacar a 
importância da responsabilidade social partilhada, 
criando relações de parceria com o cuidador e 
familiares, e estimulando‑os a criar também vínculos 
de pertencimento. 

  (   ) Essa dimensão ressalta a importância de se captar as 
diferenças sociais, as necessidades dos usuários, mas 
também as suas capacidades que podem ser 
desenvolvidas tanto no contexto hospitalar quanto em 
sua própria comunidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 1 2 3 
B) 2 3 1 3 2 
C) 2 1 3 1 3 
D) 3 2 2 3 1 
E) 3 3 1 2 1 

Questão 40 (Peso 1,00) 

A Resolução do CFESS Nº 557/2009, que dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões 
técnicas conjuntos entre o assistente social e outros profissionais, afirma que “no atendimento 
multiprofissional, a avaliação e a discussão da situação poderão ser multiprofissional, respeitando a 
conclusão manifestada por escrito pelo assistente social, que tem seu âmbito de intervenção nas 
suas atribuições privativas” (CFESS, 2009, p.2). 

Sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e outros 
profissionais, é correto afirmar que 

A) uma mesma manifestação técnica que tenha consignado o entendimento conjunto de duas áreas 
profissionais regulamentadas, sem que se delimite o objeto de cada uma, é inadmissível 
juridicamente.  

B) o assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre 
matéria de Serviço Social, não tem autonomia legal, técnicas e éticas, quando membro de equipe 
multiprofissional. 

C) a subscrição do entendimento técnico de um profissional de outra área da saúde sobre matéria de 
Serviço Social é permitida somente quando esse profissional comprovar sua atuação em equipe 
multiprofissional.  

D) a realização de vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações, pareceres, ou seja, 
qualquer manifestação técnica, sobre matéria de Serviço Social, são funções do assistente social, 
porém não se constituem como atribuições privativas. 

E) o assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área de 
atuação e de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado a exercer, sendo 
facultado o uso da assinatura e do seu número de inscrição no Conselho Regional de Serviço 
Social, quando estiver atuando em equipe multiprofissional. 
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Questão 41 (Peso 1,00) 

Considerando que os anos de 1990 foram o período de implantação e êxito ideológico do projeto 
neoliberal no país, identifica-se, nesse contexto, o surgimento de dois projetos políticos distintos – o 
projeto privatista da saúde e o projeto de reforma sanitária que travam disputa na área da saúde, 
passando a apresentar diferentes requisições para o Serviço Social. 

Com base nos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na política de saúde, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A forma como a política de saúde se configurou, a partir dos anos 1990, atinge o trabalho do 
assistente social não apenas nas condições diretas de trabalho, mas também na formação 
profissional, nas influências teóricas, na ampliação da demanda de saúde e nas relações 
multiprofissionais. 

(   ) O Serviço Social sofre o impacto da tensão observada entre o projeto da reforma sanitária e o 
projeto privatista, haja vista os seus rebatimentos na saúde. O projeto privatista se pauta na 
política de ajuste fiscal e se articula ao mercado, privilegiando o modelo médico assistencial 
privatista. 

(   ) A análise de que o Serviço Social, enquanto categoria, se manteve desarticulado do 
movimento da Reforma Sanitária é pertinente – apesar do reconhecimento de muitas 
conquistas profissionais observadas no campo da saúde na década de 1990, e, dos reflexos 
destas na atuação profissional dos assistentes sociais. 

(   ) O projeto sanitarista da saúde vem impondo ao assistente social demandas específicas que 
perpassam pela seleção socioeconômica dos usuários, pela atuação psicossocial por meio de 
aconselhamento, pela ação fiscalizatória junto aos usuários dos planos de saúde e pelo 
assistencialismo direto por meio da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V V V F 
D) F V V F 
E) F V F V 

Questão 42 (Peso 1,00) 

Na prática profissional dos assistentes sociais, a construção de instrumentos técnicos-operativos se 
constitui como atividade necessária à qualificação da análise e da intervenção no cotidiano 
profissional. São considerados como instrumentos de trabalho indiretos os documentos que exigem o 
registro por escrito do trabalho realizado. 

Considerando os documentos mais usuais do cotidiano profissional do assistente social e as suas 
principais características, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(1) Laudo Social (   ) Sistematiza as atividades e reflexões profissionais sobre o 
cotidiano do trabalho. 

(2) Parecer Social (   ) Apresenta a questão ou situação social analisada por meio 
de Estudo Social de forma objetiva e concisa. 

(3) Relatório Social (   ) Enfatiza a exposição do trabalho realizado e das 
informações adquiridas durante a execução de determinada 
atividade. 

(4) Diário de Campo (   ) Facilita o acesso e a socialização de informações 
profissionais, sobretudo em locais onde circula grande 
número de profissionais. 

(5) Livros de Registro (   ) Fundamenta-se em matéria de conhecimento do Serviço 
Social, podendo ser utilizado no meio judiciário como 
“prova”, subsidiando uma decisão judicial. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 4 2 5 3 
B) 2 3 5 4 1 
C) 3 5 4 1 2 
D) 4 2 3 5 1 
E) 5 1 3 2 4 
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Questão 43 (Peso 1,00) 

Sobre as perspectivas e os determinantes psicossociais sobre saúde e doença, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As influências dos fatores biológicos, psicológicos e sociais são sempre consideradas como 
causa das doenças pela medicina moderna baseada em evidências. 

(   ) A concepção cartesiana sobre o funcionamento do corpo contribuiu para fundamentar as 
asserções sobre o modelo biomédico que propõe uma visão dualista do homem. 

(   ) O modelo biomédico centra seus estudos exclusivamente na máquina corporal apoiando-se 
em uma concepção mecânica do funcionamento do corpo em detrimento de uma visão 
holística. 

(   ) O ser humano é um ser único e indivisível. Desse modo, é adequado defender que os 
processos de saúde e doença vivem ou coexistem à margem da pessoa imbuída no seu 
ambiente físico e social. 

(   ) As dimensões biológica, psicológica e social não estão separadas, elas são integradas, sendo 
o ser humano um ser de uma totalidade biopsicossocial. Esta interação sugere a 
impossibilidade de compreender a pessoa exclusivamente de acordo com um modelo 
reducionista. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V F F V V 
D) F V V V F 
E) F V F F V 

Questão 44 (Peso 1,00) 

O profissional responsável pela alta e pelos seus procedimentos deve ser o _________________. A 
alta social e a alta médica _________________ acontecer ao mesmo tempo. Nos casos em que o 
usuário já tenha recebido a _________________ e não tenha condições de receber a 
_________________ cabe ao _________________ notificar à equipe, procedendo o registro em 
prontuário. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) assistente social / devem / alta social / alta social / médico 
B) médico / devem / alta médica / alta social / assistente social 
C) assistente social / não devem / alta social / alta médica / médico 
D) médico / não devem / alta social / alta médica / assistente social 
E) assistente social / devem / alta médica /alta social /assistente social 

Questão 45 (Peso 1,00) 

Sobre a visita domiciliar no âmbito do serviço social, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É um instrumento privativo do Assistente Social. 
(   ) Foi, constantemente, um dos principais instrumentos de controle das classes populares que as 

instituições utilizavam. 
(   ) Caiu em desuso por seu caráter impositivo, por se tratar de uma prática policialesca, que 

reafirma ideais higienistas. 
(   ) Possibilita que o profissional, a partir do conhecimento da realidade do usuário, tenha mais 

elementos para buscar o alargamento dos direitos sociais que podem ser acessados por esse 
usuário. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 46 (Peso 1,00) 

Há quatro modelos de saúde e doença: biomédico, psicossomático, biopsicossocial e holístico.  

Sobre as concepções e características dos diferentes modelos de saúde e doença, analise as 
assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O modelo psicossomático concebe que a perturbação física envolve fatores emocionais e 
psicológicos: conflitos psicológicos podem levar à doença somática. 

(   ) O modelo biomédico explica a doença como a base de desvios da norma de variáveis 
biológicas mensuráveis. Os índices biológicos constituem o único critério para a definição de 
doença. 

(   ) O modelo biopsicossocial, interações entre os fatores biológicos, psicológicos e sociais estão 
subjacentes ao diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças. Desse modo, saúde e 
doença não dependem do contexto psicossocial. 

(   ) O modelo holístico concebe a pessoa como um todo imbuído no seu ambiente total. Saúde e 
doença são definidas e conceitualizadas no contexto dessa totalidade. A doença pode ser uma 
oportunidade para o crescimento pessoal e impessoal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 47 (Peso 1,00) 

Sobre a contribuição da psicologia social no processo saúde e doença, é correto afirmar que 

A) a psicologia da saúde aborda as contribuições possíveis da psicologia social para a compreensão 
do processo de adoecimento e das práticas adotadas para o envelhecer.  

B) a psicologia social considera imprescindível não cruzar fronteiras disciplinares para uma 
compreensão ampla do processo de saúde e doença. 

C) a psicologia social adota uma visão construtivista na qual o sujeito é focalizado como produto e 
produtor da realidade social. Ele não é ator no seu processo de saúde e doença. 

D) a psicologia da saúde partiu, inicialmente, de uma perspectiva intra-individual para a explicação do 
processo saúde/doença e, posteriormente, passou a incorporar o inconsciente.  

E) a psicologia social considera que existem duas correntes distintas que explicam o surgimento da 
doença como organismo individual: uma vinculada à abordagem psicanalítica e a outra voltada às 
teorias da personalidade. 

Questão 48 (Peso 1,00) 

Sobre a reforma psiquiátrica que apresenta aspectos relacionados às condições políticas, culturais, 
técnicas, de recursos humanos, de participação popular e financeira, é correto afirmar que 

A) os profissionais e os usuários do hospital psiquiátrico, no início, receberam a ideia dos serviços 
substitutivos com tranquilidade. 

B) o hospital psiquiátrico é o único dispositivo assistencial ainda presente na rede de assistência em 
saúde mental no Brasil. 

C) o Brasil conta com uma rede de serviços substitutivos razoáveis que estabelece uma luta diária 
para oferecer um espaço mais criativo e democrático. 

D) os serviços substitutivos e o hospital psiquiátrico têm várias características semelhantes como o 
fato de ambas internarem os portadores de sofrimento mental grave.  

E) as condições regulamentadoras não são favoráveis ao trabalho proposto pela reforma, mas não 
deixam de contemplar a presença de um hospital psiquiátrico.  
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Questão 49 (Peso 1,00) 

Sobre o Programa de Reorientação da Assistência Psiquiátrica Previdenciária, aprovado em 1982 e 
elaborado pela Comissão do Conselho de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP) do 
Ministério da Assistência e Previdência Social (MPAS), é correto afirmar que 

A) propõe uma política de saúde mental engajada na manutenção da cultura hospitalocêntrica. 
B) tem grande interesse na centralização e manutenção de uma rede ampla de hospitalização e de 

psiquiatrização.  
C) foi criado com os objetivos de melhorar a qualidade da assistência na área de saúde mental e 

planejar o uso de recursos, para diminuir a sua produtividade.  
D) defende a regionalização e hierarquização dos serviços, a priorização do serviço terciário e da 

capacidade instalada do setor público.   
E) estabelece como responsabilidade do Estado: definir e conduzir as políticas, a integração 

interinstitucional, a descentralização administrativa, a desburocratização dos procedimentos e o 
estabelecimento de mecanismos de avaliação e participação dos vários agentes. 

Questão 50 (Peso 1,00) 

A situação da rede pública de atendimento à saúde mental requer uma confrontação ética, teórica e 
prática daquilo em que se transformam as políticas públicas sobre o domínio do econômico.  

Sobre a reforma psiquiátrica e as políticas públicas de saúde, analise as assertivas abaixo e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A ideia da rede alternativa ao modelo psiquiátrico sugere a ruptura epistemológica com o 
modelo psiquiátrico e hospitalocêntrico. 

(   ) A luta antimanicomial no Brasil é recente e propõe um conjunto de ações que articulem política 
pública e movimento social. 

(   ) A criação de uma rede de instituições alternativas ao hospital psiquiátrico representa uma 
conquista do movimento antimanicomial e constitui-se em suporte para novas transformações 
sociais. 

(   ) A defesa de uma rede solidária de instituições da atenção à saúde mental aparece como uma 
tarefa política que encontra nas comunidades interpretativas uma sustentação; em 
contrapartida, a rua ainda é um local privilegiado para a formação desses coletivos. 

(   ) O acolhimento ao sofrimento e às vivências desorganizadoras, associadas à loucura e quase 
sempre experimentadas na solidão e desamparo, pode ser amenizado nos contextos coletivos 
engajados na transformação das relações apoiados em instituições públicas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F V 
B) V F V F V 
C) V F F V V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

 

 


