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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] 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” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 002/2016 

(Código 083) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 3 

 
Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
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Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 1,00)  

Os mecanismos de controle social foram implementados a partir dos anos 1990, num cenário de 
regressão dos direitos sociais, de mundialização do capital, que tem na financeirização da economia 
um novo estágio de acumulação capitalista (BRAVO; CORREIA, 2012, p. 132). 

Considerando-se as críticas que o grande capital faz, em torno das conquistas sociais advindas da 
Constituição de 1988, é correto afirmar que 

A) há uma ampliação das lutas coletivas em defesa de interesses dos trabalhadores. 
B) o grande capital adota a estratégia de fortalecer as conquistas sociais da Constituição de 1988. 
C) o grande capital constrói uma cultura persuasiva para difundir e tornar seu projeto consensual e 

compartilhado. 
D) o controle social exercido pelas classes subalternas sobre o Estado propicia a redução das 

políticas sociais, a sua privatização e mercantilização. 
E) os processos de flexibilização do trabalho somados às contrarreformas do Estado brasileiro têm 

beneficiado o avanço dos direitos da classe trabalhadora. 

 

Questão 17 (Peso 1,00)  

“Ainda que determinados fenômenos venham suscitando alguns questionamentos sobre a 
centralidade e o futuro da família nas sociedades contemporâneas, suas responsabilidades e suas 
funções sociais não parecem ter perdido a relevância, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos 
que não chegaram a estabelecer um Estado de Bem-Estar e um sistema de políticas sociais mais 
consistentes, como é o caso do Brasil. Essas funções e responsabilidades seriam particularmente 
demandadas nas situações de adversidade”. (CARVALHO E ALMEIDA, 2003, p.110), 

As modificações na estrutura tradicional das famílias estão vinculadas  

A) ao aumento do tamanho das famílias. 
B) à diminuição da proporção de casais maduros sem filhos. 
C) ao desaparecimento das famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge. 
D) ao fortalecimento dos laços matrimoniais, com o decréscimo das separações e dos divórcios. 
E) ao aumento da proporção de domicílios formados por "não-famílias". 
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Questão 18 (Peso 1,00)  

Nesse quadro de restrições econômico-financeiras e de ações que visam reduzir as demandas do 
Estado desde a década de 1970, impulsionadas pela crise e pelas reformas neoliberais, a sociedade 
civil – e, mais especificamente, a família – aparece com papel renovado na proteção social. 
(TEIXEIRA, 2013, p. 84). 

No que se refere à proteção social, considerando o papel da sociedade, da família e do Estado na 
sua promoção, é correto afirmar que 

A) o pluralismo de bem-estar social é uma proposta para saída da crise. 
B) o poder público assume integralmente os riscos sociais de responsabilidade da coletividade 
C) a família perde o lugar de ser uma unidade econômica e política de resolução de problemas. 
D) o setor público assume o lugar do privado, enquanto de fonte de proteção social, apesar do alto 

custo operacional.  
E) o mercado volta-se cada vez mais para os que detêm poder de compra, retirando da família a 

responsabilidade por promover o bem-estar de seus membros. 

Questão 19 (Peso 1,00)  

A dimensão ética é constitutiva da identidade da profissão, juntamente com as dimensões técnico-
operativas e teórico-metodológicas, articulando-se em termos de poderes, fazeres e saberes como 
mediações da prática profissional e expressões de nossa práxis humana. Há um fim último que 
buscamos com nossas ações profissionais e que configuram a particularidade histórica da profissão. 
Cada um de nossos atos profissionais, até mesmo o menor deles, é dimensionado eticamente, 
direciona-se à emancipação humana e, portanto, sua vocação “é sempre a humanização da prática 
profissional”. (MARTINELLI, 2007, p. 21)  

Considerando a dimensão ética na ação profissional, é correto afirmar que 

A) a ética independe das determinações políticas 
B) o humanizado não se movimenta no campo dos valores. 
C) a ética deve impregnar cada ação profissional e prática profissional integralmente. 
D) o compromisso ético profissional não pode ser alcançado nas práticas interdisciplinares. 
E) o reconhecimento dos sujeitos de direitos nos usuários que buscam os serviços de saúde não se 

vincula a questão ética 

Questão 20 (Peso 1,00)  

As três dimensões da intervenção profissional as quais são confluentes aos autores no debate do 
campo profissional: a teórico-metodológica; a ético-política e a técnico-operativa, encontram-se 
presentes nas diferentes expressões do exercício profissional: formativa, investigativa, organizativa e 
interventiva. Elas formam entre si uma relação de unidade na diversidade. 

Nesse contexto, é correto afirmar que 

A) a dimensão teórico-metodológica possibilita a análise do real. 
B) apesar de se constituírem em uma relação intrínseca, cada qual possui uma especificidade. 
C) o exercício profissional se realiza sob condições subjetivas e objetivas historicamente 

determinadas pelo assistente social. 
D) a dimensão ético-política envolve o projetar a ação em função dos valores e finalidades do 

profissional, da instituição e da população. 
E) a dimensão técnico-operativa, é a execução da ação que se planejou, tendo por base os valores, 

as finalidades e a análise do real. 

Questão 21 (Peso 0,50)  

Limites organizacionais e institucionais submetem as relações entre o assistente social, o usuário e 
seu objeto de trabalho e as insere em processos burocráticos, no qual a autonomia profissional pode 
ficar restrita.  

Uma característica da burocracia é 

A) competência técnica e meritocracia. 
B) ênfase nos objetivos e nos resultados. 
C) colaboração expontânea das pessoas. 
D) regras do processo de trabalho definidas pelo ocupante do cargo. 
E) as pessoas interagem em grupos informais dentro dos quais adquirem status. 
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Questão 22 (Peso 0,75)  

A lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, cria mecanismos 
para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. 

Sobre as situações que configuram violência doméstica e familiar, de acordo com a Lei Maria da 
Penha, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Considera-se violência doméstica e familiar qualquer ação que cause morte, lesão ou 
sofrimento físico a qualquer membro da família. 

(   ) Considera-se violência doméstica aquela que ocorre no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 
familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

(   ) Considera-se violência familiar aquela que ocorre no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 

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

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

Questão 23 (Peso 0,75)  

O Estatuto do Idoso, lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, destina-se a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. O estatuto do idoso 
estabelece que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 

Sobre a garantia de prioridade, de acordo com o Estatuto do Idoso, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O idoso tem prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda 
(   ) O idoso em atendimento asilar tem prioridade no acesso às políticas sociais públicas. 
(   ) O idoso possui garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social, 

preferencialmente, domiciliar. 
(   ) O idoso tem direito a atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população. 

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

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

Questão 24 (Peso 0,50)  

De acordo com a lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e suas alterações posteriores, Consideram-
se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, 
bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. 

Sobre as Entidades e organizações de Atendimento em assistência social, é correto afirmar que são 
aquelas que de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas 
ou projetos e _______________________________________. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima é 

A) realizam ações de fortalecimento das lideranças sociais. 
B) realizam ações de fortalecimento dos movimentos sociais. 
C) defendem a efetivação dos direitos socioassistenciais e promoção da cidadania. 
D) atuam na formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência 

social 
E) concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em 

situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. 
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Questão 25 (Peso 0,75)  

A lei nº 8.662, de 13 de março de 1993, regulamenta a profissão do(a) Assistente Social e a 
resolução CFESS n º 273, de 13 março de 1993, Institui o Código de Ética Profissional do(a) 
Assistente Social. 

Considerando os direitos do(a) Assistente Social, de acordo com a resolução CFESS nº 273/1993, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O assistente social tem direito à inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 
documentação, garantindo o sigilo profissional. 

(   ) O assistente social tem ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a 
prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. 

(   ) O assistente social tem direito a abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que 
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, 
denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 

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

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

Questão 26 (Peso 0,75)  

Sobre os deveres do(a) Assistente Social nas suas relações com os usuários, de acordo com o art. 5º 
do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução CFESS n º 273, de 13 março de 1993, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as Falsas. 

(   ) O Assistente social deve contribuir para a viabilização da participação efetiva da população 
usuária nas decisões institucionais. 

(   ) O Assistente Social tem o dever de participar de programas de socorro à população em 
situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

(   ) O Assistente social tem o dever de não compactuar com o exercício ilegal da Profissão, 
inclusive nos casos de estagiários que exerçam atribuições específicas, em substituição aos 
profissionais. 

(   ) O Assistente social deve contribuir para a criação de mecanismos que venham 
desburocratizar a relação com os/as usuários/as, no sentido de agilizar e melhorar os 
serviços prestados. 

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

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

Questão 27 (Peso 0,50)  

Sobre os objetivos da assistência social, de acordo com a lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e 
suas alterações posteriores, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 
(   ) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 
(   ) A proteção social dos adolescentes carentes, através da sua inserção no mercado de trabalho, 

reduzindo sua vulnerabilidade social. 
(   ) a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 

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

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

A lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, instituiu a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. 
“Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” 
(BRASIL, 2015, p.1).   

Sobre as necessidades especiais das pessoas com deficiência, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar. 

(   ) Na avaliação da deficiência serão considerados os seguintes aspectos: impedimentos nas 
funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a 
limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 

(   ) As ajudas técnicas são espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 
outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

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

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

Questão 29 (Peso 0,75)  

A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
De acordo com o ECA, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   )  Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite 
humano ou unidade de coleta de leite humano. 

(   ) A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar 
as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-
parto.  

(   ) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos 
recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem 
como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação 

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

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

Questão 30 (Peso 0,50)  

Descentralização, regionalização e participação social, dentre outros, formam as bases essenciais e 
estruturantes, para a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil. A descentralização 
assume uma grande centralidade nas agendas de reforma do Estado, nos anos 1980. A 
regionalização ganhou mais força com normas e decreto federal, e a participação social é uma marca 
forte do SUS desde o seu nascimento (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014). 

Sobre a participação/controle social na gestão do SUS, é correto afirmar que 

A) é um mecanismo de controle do Estado sobre a Sociedade Civil. 
B) pode acontecer de forma institucionalizada ou não institucionalizada. 
C) foi proposta para fortalecer o Estado, objetivando solucionar problemas de gestão do nível federal 

ao municipal. 
D) as diversas instâncias de controle social foram aprovadas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, conhecida como lei orgânica da saúde. 
E) as Conferências Municipais de Saúde e os Conselhos locais de saúde deixaram de ser 

considerados instrumentos de participação com a descentralização do SUS. 
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Questão 31 (Peso 0,75)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) define promoção da saúde como “[...] um 
conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se 
caracteriza pela articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial e pela formação da Rede de 
Atenção à Saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla 
participação e amplo controle social.” (BRASIL, 2014, p.1)  

Considerando os eixos operacionais da PNPS, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A Hierarquização contempla ações nos diferentes níveis de atenção e garante formas de 
acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso. 

(   ) A Territorialização é um eixo operacional, haja vista a regionalização ser uma das diretrizes do 
SUS e eixo estruturante de orientação da descentralização das ações e serviços de saúde e 
organização da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) A Vigilância, monitoramento e avaliação, através do uso de múltiplas abordagens na 
elaboração e análise de informações sobre condições de saúde de grupos populacionais, a fim 
de subsidia as decisões, intervenções e contribui para a implantação de políticas públicas de 
promoção da saúde. 

(   ) A Interiorização permite a ampliação da participação de diferentes sujeitos na elaboração de 
políticas públicas e nas decisões que afetam a vida dos indivíduos, da comunidade e dos seus 
contextos. 

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

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

Questão 32 (Peso 0,75)  

Sobre as diretrizes que organizam a assistência social de acordo, lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Centralização político-administrativa para os Municípios.  
(   ) Primazia da responsabilidade do Governo Federal na condução da política de assistência 

social em cada esfera de governo. 
(   ) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

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

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

Questão 33 (Peso 0,50)  

Para vários autores, as formas de organização dos serviços de saúde referem-se aos modelos 
assistenciais. Parte assim da ideia de serviços e do cuidado inscritos numa determinada 
complexidade tecnológica, a qual está intimamente relacionada com a prática do trabalho em saúde 
voltada para assistir os usuários.  

Sobre os modelos assistenciais e suas relações com o trabalho em saúde, é correto afirmar que 

A) o modelo predominante no Brasil não prioriza a atenção individual. 
B) o modelo de vigilância da saúde predomina nos serviços de saúde brasileiros.  
C) o modelo médico assistencial privatista segue os fundamentos da chamada medicina flexneriana. 
D) a predominância de práticas curativistas nos serviços de saúde não permite a distinção dos 

modelos assistenciais. 
E) o dispositivo de acolhimento é um exemplo de modelo assistencial predominante e hegemônico, 

nos serviços de atendimento de Urgência. 
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Questão 34 (Peso 0,75)  

Considerando os princípios que regem a assistência social, de acordo com a lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   )  A supremacia do atendimento às necessidades coletivas em relação às individuais. 
(   )  A universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 
(   )  A divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
(   )  A igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 
(   )  O 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, exigindo-se, no entanto, a 
comprovação rigorosa e, às vezes, constrangedora, de necessidade para recebimento da 
ação assistencial. 

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) F V V V F 
D) F V F V F 
E) F V V F V 

Questão 35 (Peso 0,75)  

De acordo com a lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e suas alterações posteriores, o benefício 
de prestação continuada é a garantia de  

A) um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família. 

B) meio salário-mínimo mensal ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção. 

C) um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência considerada incapaz de prover seu sustento. 
D) um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais, 

cuja família não tenha recursos para sustentá-lo. 
E) meio salário à família que tenha filho deficiente mental, incapaz de participar em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

 

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

Questão 36 (Peso 1,00)  

As atividades de formação profissional além de envolver criação de campo de estágio, supervisão de 
estagiários, bem como a criação e/ou participação nos programas de residência multiprofissional e/ou 
uniprofissional e a preceptoria de residentes,  exigem também a articulação dos profissionais com as 
unidades de formação acadêmica para o desenvolvimento dessas atividades.  
 

Considerando a importância do estágio em Serviço Social  na etapa de formação profissional, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) O estágio deve ser norteado pelo trabalho interdisciplinar e pelos princípios do SUS. 
(   ) O estágio deve proporcionar o cumprimento eficiente e eficaz das normas e rotinas 

institucionais. 
(   ) O estágio deve inserir a revisão do modelo assistencial centrado na doença para o modelo 

assistencial voltado para a saúde no debate. 

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

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

Apesar dos inúmeros questionamentos que pairam sobre as possibilidades de responder a esse 
desafio, reafirma-se que o Serviço Social tem um conhecimento acumulado que o habilita a concretizar 
as ações demandadas na perspectiva da promoção à saúde, desde que se inscrevam de forma 
sistematizada e articulada aos marcos teóricos em curso. (MIOTO; NOGUEIRA, 2006, p. 10-13). 

Assim, partindo da premissa que toda ação profissional se constrói como processo, um dos elementos 
sobre o qual se estrutura a sistematização da ação profissional é 

A) na definição de objetivos considerando a gestão para a qual se efetiva. 
B) no conhecimento da realidade e dos sujeitos para as quais são destinadas.  
C) na utilização de instrumentos disponibilizados pela gestão dos serviços de saúde. 
D) na escolha da abordagem individual como estratégia de aproximação com usuários da ação. 
E) na escolha da abordagem coletiva como estratégia de aproximação com usuários da ação e 

alcance dos objetivos e metas. 

Questão 38 (Peso 1,00)  

A integralidade, como princípio da política de saúde, remete à compreensão de que os fatores que 
interferem na saúde da criança são amplos e perpassam por outros setores que não só a saúde. 
(SOUZA et al, 2010, p. 702) 
A partir desta compreensão, que expressa a concepção ampliada de saúde, o princípio da 
integralidade no cuidado _______________________________________. 

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

A) é valor nas práticas dos profissionais de saúde 
B) se expressa, exclusivamente, na forma como a família responde às necessidades das crianças 
C) trata-se de um fazer referente a tarefa de um profissional ou de uma categoria isoladamente 
D) é concretizada em um sistema integral de saúde pela aplicação exclusiva dos saberes 

disciplinares 
E) insere-se no modelo médico hegemônico das práticas em saúde que se expressam por ações 

prioritariamente curativas, centradas na doença 

Questão 39 (Peso 1,00)  

Considerando que “há uma relação entre o projeto ético-político e o de reforma sanitária, 
principalmente, nos seus grandes eixos: principais aportes e referências teóricas, formação 
profissional e princípios” (CFESS, 2010, p. 26) 

Com base nesta afirmação, é correto afirmar que 

A) o projeto hegemônico da profissão assistente social, na saúde, consolida o discurso de inter-
relação entre o estudo teórico e a intervenção. 

B) os dois projetos são construídos no processo de redemocratização da sociedade brasileira e se 
consolidam na década de 1980. 

C) a década de 90 é a que mais fortemente se identifica com a reação conservadora de 
fortalecimento da tendência de ruptura da profissão. 

D) o serviço social, na saúde, na década de 90, caminhou para o fortalecimento da sua formação 
original retirando da categoria o trato exclusivo de estudos na perspectiva da divisão clássica da 
prática médica. 

E) as demandas democráticas e populares, a mobilização e organização dos trabalhadores urbanos 
e rurais exigem transformações políticas e sociais que impedem a articulação dos projetos 
profissionais aos projetos societários da sociedade globalizada. 

 
Questão 40 (Peso 1,00) 

O profissional de serviço social, inserido no espaço sócio-ocupacional de um serviço de saúde 
público, ao participar do planejamento de uma ação que envolva benefícios a população atendida 
deve priorizar: 
 
A) a previsão de recursos institucionais.  
B) a universalidade dos direitos dos usuários da saúde.  
C) o encaminhamento para rede conveniada complementar.  
D) a inscrição de usuário mediante avaliação socioeconômica familiar.  
E) a disponibilidade da equipe multiprofissional inserida na área assistencial. 
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Questão 41 (Peso 1,00)  

O Código de Ética da profissão apresenta ferramentas imprescindíveis para o trabalho dos 
assistentes sociais na saúde em todas as suas dimensões: na prestação de serviços diretos à 
população, no planejamento, na assessoria, na gestão e na mobilização e participação social.  

De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), pensar e realizar uma atuação 
competente e crítica do Serviço Social na área da saúde consiste em: 

A) efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos, em contrapartida a inserção nos 
conselhos de direito  

B) estimular a resolução de demandas dos usuários, através do encaminhamento a órgãos de 
acordo com a necessidade específica. 

C) Instituir, com sua autonomia profissional, espaços nas unidades, que garantam a participação 
popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões. 

D) conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes sociais que 
interferem no processo saúde-doença. 

E) contribuir com a realização de investigações sobre temáticas relacionadas à saúde, 
desenvolvidas por outros participantes da equipe, vez que não há previsão de sua inserção 
neste processo na área da saúde . 

 
Questão 42 (Peso 1,00)  

As ações que predominam no atendimento do assistente social diretamente ao usuário do serviço de 
saúde são as ações socioassistenciais, as ações de articulação interdisciplinar e as ações 
socioeducativas. Essas ações integram o processo coletivo do trabalho em saúde, sendo 
complementares e indissociáveis. 

Uma ação de articulação interdisciplinar é 

A) realizar estudos e investigações com relação aos determinantes sociais da saúde. 
B) qualificar o trabalho do assistente social e/ou dos demais profissionais da equipe de saúde por 

meio de assessoria e/ou educação continuada. 
C) formular estratégias coletivas para a política de saúde da instituição, bem como para outras 

esferas por meio da organização e coordenação de seminários e outros eventos. 
D) Articular, permanentemente, com as entidades das diversas categorias profissionais, a fim de 

fortalecer a participação social dos trabalhadores de saúde nas unidades e demais espaços 
coletivos. 

E) identificar e trabalhar os determinantes sociais da situação apresentada pelos usuários e garantir a 
participação dos mesmos no processo de reabilitação, bem como a plena informação de sua 
situação de saúde e a discussão sobre as suas reais necessidades e possibilidades de 
recuperação, face as suas condições de vida. 

 
Questão 43 (Peso 1,00)  

Na equipe multiprofissional, é evidente a necessidade de debate relacionado ao significado da 
humanização, que possibilite ampliação da compreensão e inclusão de aspectos relacionados 
aos determinantes sociais do processo saúde-doença.  

Sobre a Política Nacional de Humanização, é correto afirmar que 

A) se concentra na revisão das práticas de assistência e gestão. 
B) os assistentes sociais têm sido responsabilizados pelo SUS para viabilizar essa política. 
C) tem respaldo no projeto ético político do Serviço Social, devendo ser compromisso e preocupação 

profissional. 
D) desafia a criação de uma nova cultura de atendimento, centralizando nos gestores e usuários a 

construção do SUS. 
E) coloca para o assistente social a participação na elaboração de protocolos assistenciais e rotinas 

de trabalho, com vistas a indicar à equipe multiprofissional e gestão, o modelo de atenção a saúde 
a ser implementado. 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

Para fins de aplicação da NR 32, relativa à Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 
Saúde, é correto afirmar que 
 

A) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e 
depois do uso das mesmas. 

B) os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas devem conter lavatório em seu exterior. 

C) todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar 
vestimenta de trabalho adequada, que deve ser adquirida pelo próprio empregado.   

D) os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, deverão estar à disposição 
em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento 
ou reposição. 

E) todo local onde exista possibilidade de exposição ao 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 com contato manual. 

Questão 45 (Peso 1,00)  

As ações socioeducativas não devem se pautar pelo fornecimento de informações que levem a 
simples adesão do usuário. Devem objetivar a dimensão da libertação, enfatizar a participação dos 
usuários no conhecimento crítico da sua realidade e potencializar os sujeitos para a construção de 
estratégias coletivas (CFESS, 2010, p. 55). 

Esse contexto, a ação educativa envolve a  

A) realização regulação e o debate com os usuários área geográfica de abrangência da instituição. 
B) definição das rotinas de funcionamento da unidade de acordo com a demada da gestão. 
C) mobilização e o incentivo aos usuários e suas famílias para participarem no controle democrático 

dos serviços prestados. 
D) informação sobre a rede de atendimento e direitos sociais por meio de ações de mobilização na 

comunidade, na perspectiva de conter a demanda. 
E) sensibilização dos usuários individualmente acerca dos direitos sociais, princípios e diretrizes do 

SUS, rotinas institucionais, promoção da saúde e prevenção de doenças por meio de grupos 
socioeducativos visando minimizar conflitos com a equipe. 

Questão 46 (Peso 1,00)  

A inserção da perspectiva investigativa na ação impõe-se como exigência básica e angular da 
profissão e não mais como algo opcional. Neste sentido, o pesquisador deixa de ser mero observador 
do real, prevalecendo o primado da relação sujeito/objeto, dialetizado por uma teoria consistente 
capaz de ultrapassar o limite do objeto e construir um novo saber. (SUGUIHIRO, 1999) 

Nesse contexto, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A ação investigativa ajuda o profissional a traduzir no concreto cotidiano o seu conhecimento. 
(   ) A ação investigativa permite romper com as práticas puramente descritivas de cunho factual, 

reducionista, ingênua e acrítica. 
(   ) O cotidiano das práticas retira a possibilidade da criatividade, independentemente do exercício 

consciente de vontade dos profissionais. 

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 F V 
 

Questão 47 (Peso 1,00)  

Considerando que o tratamento da prática profissional, em qualquer campo, está permeado por 
problemas de naturezas diversas que tornam o seu debate um verdadeiro desafio para aqueles que 
se propõem a realizá-lo, é correto afirmar que 
A) a ação profissional pode estar sujeita aos determinantes sociais. 
B) toda ação profissional se constrói de acordo com definição da gestão institucional. 
C) a escolha de instrumentos oscila de acordo com a disponibilidade do serviço de saúde  
D) independe da escolha de instrumentos e dos recursos auxiliares para a sua implementação. 
E) as ações profissionais do assistente social no campo da saúde se articulam em eixos/processos e, 

integram o processo coletivo do trabalho. 
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Questão 48 (Peso 1,00)  

O trabalho com crianças insere-se num contexto de população protegido devido às responsabilidades 
atribuídas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Constituição Federal de 1988, ao 
poder público em seus diferentes níveis administrativos de poder, sobretudo no que se refere à 
obrigatoriedade de promover e garantir seus direitos. A isto, associa-se o principio da integralidade 
previsto na legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dentre as assertivas abaixo, indique a que estabelece este principio no atendimento: 

A) Participação da comunidade. 
B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
C) Capacitação de profissionais em pediatria para atendimento exclusivo em ambulatórios. 
D) Organização dos serviços aliado a um processo que envolve uma rede de instituições e serviços 

de forma a obter impacto sobre as diversas circunstâncias do processo de viver da criança 
E) Desenvolvimento de ações prioritariamente curativas, centradas na doença e sem a 

complementaridade das ações de proteção, promoção e prevenção de agravos à saúde infantil. 

Questão 49 (Peso 1,00)  

A formação profissional dos assistentes sociais brasileiros dispõe de um projeto pedagógico que 
contempla valores e diretrizes, que lhe dão a direção estratégica e contempla um determinado perfil 
de profissional. A pesquisa, no Serviço Social, expressa a dimensão investigativa da profissão.  

Nesse contexto, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É necessário formar profissionais capazes de desvendar as dimensões constitutivas da 
chamada questão social através da pesquisa.  

(   ) Apesar da existência da pesquisa desde os primórdios da profissão, nota-se uma significativa 
retração na sua realização na última década. 

(   ) É necessário formar profissionais capazes de desvendar as dimensões constitutivas da  
funcionalidade das ações instrumentais ao padrão de intervenção social do Estado nas 
expressões da questão social, através da pesquisa.  

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

A) F V F 
B) F F V 
C) V V F 
D) V F F 
E) V F V 
 
Questão 50 (Peso 1,00)  

As Ações educativas devem-se constituir em eixo central da atuação do profissional de Serviço Social 
e recebem também a denominação de educação em saúde. 

A educação em saúde abrange a 

A) análise das informações da equipe médica. 
B) análise dos mecanismos de controle de acesso institucional. 
C) análise dos determinantes sociais das situações apresentadas pelos usuários.  
D) informação e o debate sobre rotinas e funcionamento das unidades tendo por objetivo a sua 

democratização e as necessárias modificações. 
E) coleta de dados dos usuários para controle de acesso ao serviço (perfil epidemiológico, socioeconômico 

e cultural dos usuários).  


