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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações 
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de 
saúde, individuais e coletivas”.  

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade. 
(   ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e 

riscos à saúde. 
(   ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas 

demandas dos usuários. 

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 F V 
E) F V F 

Questão 02 (Peso 0,50)  

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo 
Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.  

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é 

A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão. 
B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde. 
C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão. 
D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização. 
E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade. 

Questão 03 (Peso 0,50)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 
2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, 
ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos 
à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 
2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que 

A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo 
de vida. 

B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para 
implementação da política. 

C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a 
promoção do desenvolvimento sustentável.  

D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a 
importância das ações educativas em saúde. 

E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão 
de temas ligados à alimentação saudável. 

 

Questão 04 (Peso 0,50)  

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização ______________________. 

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

A) da Conferência de Saúde 

B) do Fundo Estadual de Saúde 

C) da Agência Nacional de Saúde 

D) da Comissão Intergestores Tripartite 

E) dos respectivos Conselhos de Saúde 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de 
trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 
2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de 
Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a 
conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material 
biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação 
de casos.  

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que 

A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão. 
B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia. 
C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente 

para uso posterior. 
D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico 

que envolvam paciente-fonte HIV positivo. 
E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular 

sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas 
como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos. 
(   ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços 

de saúde. 
(   ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por 

utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da 
saúde. 

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

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

 

Questão 07 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando 
a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela 
organização econômica do país. 

(   ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as 
ofertas de exames de diagnóstico. 

(   ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente 
federativo em seu âmbito administrativo. 

(   ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de 
comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. 

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

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção 
dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). 
Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que 

A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade. 
B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.  
C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa 

privada. 
D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo 

estabelecimento. 
E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 

em seu território. 

Questão 09 (Peso 0,75)  

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na 
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências 
de saúde (BRASIL, 2013, p.12). 

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que 

A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e 
grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos. 

B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho 
de saúde na implementação de políticas de interesse da população. 

C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui 
um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado. 

D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e 
gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde. 

E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser 
apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores. 

Questão 10 (Peso 0,75)  

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos 
das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a 
definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da 
Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. 
Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e 
serviços públicos de saúde é:  

A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde. 
B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana. 
D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde. 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema 
Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, 
através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado 
e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). __________ é uma das diretrizes da PNH, relacionada 
ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída 
coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo. 

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

A) Cogestão 
B) Ambiência 
C) Acolhimento 
D) Clínica ampliada 
E) Defesa dos direitos dos usuários 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em 
saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre 
os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.  

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de 
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em 
saúde: 

A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão. 
C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão. 
D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. 
E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Questão 13 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização 
do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação 
interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as 
Regiões de Saúde, é correto afirmar que 

A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 
B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de 

Saúde.  
C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde 

interestaduais. 
D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do 

Ministério da Saúde. 
E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes 

operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países. 

Questão 14 (Peso 0,75)  

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento 
em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage 
todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual 
interagem diversos tipos de tecnologias [...].” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282). 

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando 
expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar 
como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado. 

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é 

A) Acolhimento  
B) Ações educativas  
C) Produção de vínculo  
D) Saberes da clínica psicanalítica 
E) Equipamento de ultrassonografia 

Questão 15 (Peso 0,75)  

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar ______________ da dengue na área e sua curva 
endêmica, é medida essencial ______________ dos casos ______________ à Vigilância 
Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância 
são as ______________. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em 
nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos 
dados. 

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

A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde 
B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares 
C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares 
D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde 
E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50)  

De acordo com Fontenele (2007b apud TEIXEIRA, 2010, p. 547) “a família, nas últimas décadas, está 
no centro da proteção social, não apenas nos programas de combate à pobreza. Podemos observar, 
tanto no desempenho das políticas de Saúde, quanto das políticas de Assistência Social, uma ênfase 
estratégica em compor com a família projetos e processos mais efetivos na proteção social”. 

Sobre a Família e a proteção social, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) A compreensão do conceito ampliado de proteção social não envolve a visão da pessoa em 
sua totalidade. 

(   ) A centralidade da família em programas e políticas sociais nas últimas décadas coloca a 
família apenas como usuária de serviços. 

(   ) A centralidade da família em programas e políticas sociais nas últimas décadas coloca a 
família como usuária de serviços, ao mesmo tempo em que é responsabilizada pela proteção 
social através das condicionalidades impostas pelo programa ao qual esteja vinculada. 

(   ) O retorno da família à cena pública coloca em ação diferentes projetos, desde o protetivo, 
que prevê proteção social às famílias, àquele misto que provê proteção para que a família 
proteja seus membros, reforçando suas funções clássicas, uma espécie de parceria do 
Estado com a família. 

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

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

 
Questão 17 (Peso 0,50)  

“O processo de planejamento tem como base diversos referenciais legais e normativos, tais como a Lei 
nº. 8.080/90, a Lei Complementar nº 141/2012 e a Portaria nº   2.135, de 25/09/2013. Esta Portaria, 
além de institucionalizar o processo de planejamento, indicou os instrumentos responsáveis pela sua 
operacionalidade, destacadamente o Plano Nacional de Saúde (PNS), a Programação Anual de Saúde 
(PAS), o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC) e o Relatório de Gestão (RAG)”. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016, p. 83). 

Considerando o PNS 2016-2019, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) O PNS é o instrumento base para a execução, o acompanhamento e a avaliação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

(   ) Levando em consideração as determinações normativas, a conexão do PNS com a PAS 
não é elemento fundamental para promover a eficiência da gestão. 

(   ) A gestão do PNS deve obedecer à dinâmica da administração federal e do processo de 
planejamento do SUS, tendo em atenção os prazos estabelecidos e os subsídios gerados 
pelos demais instrumentos de gestão e de controle. 

(   ) O PNS é referencial para os demais instrumentos de planejamento, incluindo aqueles de 
monitoramento e avaliação, e estabelece a sua prerrogativa de dinamizador do processo de 
gestão do SUS em um período quadrienal. 

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

A) V F V V 
B) V F F F 
C) V V V F 
D) F F V V 
E) F V F V 
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Questão 18 (Peso 0,50)  

A Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, estabelece diretrizes para o processo de planejamento 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem expressão concreta nos instrumentos básicos, 
comuns às três esferas de gestão do SUS (Federal, Estadual e Municipal), que são: o Plano Anual de 
Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão. (BRASIL, 2013).  

Sobre a Programação Anual de Saúde (PAS), enquanto um dos instrumentos de planejamento no 
âmbito do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A programação deve estar inserida no processo de planejamento e deve considerar as 
prioridades definidas nos planos de saúde em cada esfera de gestão. 

(   ) A PAS é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem 
por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos 
orçamentários a serem executados. 

(   ) A PAS é um instrumento para alcançar os objetivos pretendidos, envolvendo um conjunto 
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um 
produto ou serviço necessário à manutenção da ação de governo. 

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

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

 
Questão 19 (Peso 0,50)  

De acordo com Teixeira (2010), as políticas sociais até os anos de 1980 foram superadas pela 
Constituição Federal de 1988, quando se instaura um movimento de reestruturação do sistema de 
proteção social, com caráter progressista, considerando os avanços legais das políticas sociais.  

Sobre as mudanças observadas no sistema de proteção Social no Brasil a partir da década de 80 até 
os dias atuais, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A restrição dos direitos sociais e a adoção da matriz do direito social como fundamento da política. 
(   ) A concepção alargada de proteção social com a denominação de seguridade social, incluindo 

Previdência, Saúde e Assistência Social. 
(   ) A inclusão de outras fontes de financiamento para as políticas sociais que não as exclusivamente 

contributivas, com maior comprometimento do Estado e da sociedade no financiamento do 
sistema, com inclusão de segmentos que não contribuíram com a Previdência, e reafirmação do 
caráter não contributivo da assistência social. 

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

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

 

Questão 20 (Peso 0,50)  

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
_________________ “[...] é conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência 
social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” (BRASIL, 1993, 
p. 3). 

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

A) Proteção Social Básica 
B) Proteção Social Especial 
C) Vigilância Socioassistencial 
D) Sistema Único de Assistência Social 
E) Política Nacional de Assistência Social 
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Questão 21 (Peso 0,75)  

A lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
Para os efeitos dessa lei, ___________ é definida como a “[...] possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, de 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” (BRASIL, 
2015, p.1).  

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

A) apoio técnico 
B) acessibilidade 
C) tecnologia assistiva 
D) adaptações razoáveis 
E) elemento de urbanização 

Questão 22 (Peso 0,75)  

De acordo com o Estatuto do Idoso, lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações posteriores, 
“o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei 
e da legislação vigente” (BRASIL, 2003, p.2).  

Considerando a atenção integral à saúde do idoso, de acordo com o estatuto do Idoso, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em todo atendimento de saúde, os maiores de setenta anos terão preferência especial sobre 
os demais idosos, exceto em caso de emergência.  

(   ) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão 
de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 
segundo o critério médico. 

(   ) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente 
os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação. 

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 

 
Questão 23 (Peso 0,75)  

Sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Lei Maria da Penha, Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma ação contra a mulher só é classificada como violência doméstica e familiar se resultar 
em morte ou lesão física. 

(   ) A violência doméstica e familiar contra a mulher é a 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. 

(   ) A violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela que ocorre no âmbito da família 
praticada 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 F V 
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Questão 24 (Peso 0,75)  

Segundo o Ministério da Saúde (2009, p.104), “a Constituição Federal de 1988 introduziu a ampliação 
do processo de formulação e controle da política pública de saúde, envolvendo governo e sociedade, 
a qual, foi incorporada pelo SUS. Essa inovação cria a possibilidade e, simultaneamente, institui os 
mecanismos para a gestão participativa, cujo objetivo é agregar legitimidade às ações de governo, 
criando sustentabilidade às políticas e programas propostos”. 

Sobre o controle social na gestão do SUS pode-se afirmar que os limites para o exercício do controle 
social ocorrem, principalmente, por __________________________________.  

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

A) falta de transparência da gestão 
B) manipulação de dados epidemiológicos 
C) ingerência política na escolha dos conselheiros 
D) uso de artifícios contábeis no manuseio dos recursos do Fundo de Saúde 
E) dificuldades internas do próprio movimento social e manipulação dos gestores 

 
Questão 25 (Peso 0,75)  

De acordo com a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 e suas alterações 
posteriores, “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).  

Sobre o que o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar 
sua integridade física e psicológica, de acordo com a Lei Maria da Penha, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Transporte para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. 
(   ) Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou 

indireta. 
(   ) Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por 

até seis meses. 

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 F V 

 

Questão 26 (Peso 0,75)  

De acordo com a lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e suas alterações posteriores, “os projetos 
de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, 
capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do 
padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social” (BRASIL, 
1993, p.12). 

O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza tem como base os mecanismos de articulação e 
de participação __________________________________________________________. 

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

A) dos movimentos sociais 
B) dos líderes comunitários 
C) de áreas governamentais afins 
D) de organizações não governamentais estrangeiras 
E) de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos 

governamentais, não governamentais e da sociedade civil 
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Questão 27 (Peso 0,75)  

Considerando os princípios que regem a assistência social, de acordo com a Lei Orgânica da 
Assistência Social, 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. 

(   ) 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 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

(   ) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de governo 

(   ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

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

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

 
Questão 28 (Peso 0,75)  

Relativo à dimensão teórico-metodológica do Serviço Social, é correto afirmar que 

A) sua instrumentalidade não é influenciada pela dinâmica social. 
B) o Serviço Social é parte do processo de reprodução social e sua prática se desenvolve no interior 

da divisão social e técnica do trabalho. 
C) o desenvolvimento de uma racionalização da intervenção social neutra se deu diante da 

necessidade de controle dos conflitos sociais. 
D) as demandas que requerem a atuação dos assistentes sociais nas instituições não são, 

necessariamente, produzidas pela contradição da relação capital x trabalho. 
E) os instrumentos e técnicas de atuação do Serviço Social, ao mediarem e potencializarem a 

intervenção profissional, não participam da realização dos efeitos concretos produzidos pelo 
trabalho profissional nas relações sociais.  

 

Questão 29 (Peso 0,75)  

De acordo com Trindade (2002, p.20), “[...] desde os anos 90, as configurações e reconfigurações da 
questão social e o redimensionamento das intervenções sociais sobre as suas manifestações vêm 
rebatendo diretamente no mercado de trabalho do assistente social e nas suas atribuições 
profissionais”.  

Considerando o instrumental técnico-operativo do Serviço Social, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Constitui-se um acervo neutro e meramente técnico, racionalista-formal. 
(   ) Coloca-se como um conjunto articulado historicamente, pois faz parte do atendimento de 

necessidades reais, permeadas pelas relações sociais. 
(   ) A permanência de procedimentos de caráter individual, grupal, coletivo e administrativo-

organizacional não expressa a mera continuidade de um padrão, permanente e imutável, 
inerente à prática do Serviço Social. 

(   ) A configuração dos procedimentos e do instrumental técnico-operativo acompanha as 
alterações históricas da base socioorganizacional do Serviço Social e está marcado por 
tratamentos diferenciados conferidos pelos diversos projetos profissionais. 

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

A) V V F V 
B) V F V V 
C) F V V V 
D) F V F F 
E) F F V F 
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Questão 30 (Peso 0,75)  

O artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
suas alterações posteriores, estabelece que “[...] é assegurado a todas as mulheres o acesso aos 
programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal 
e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 1990, p. 2).  

De acordo com o ECA, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. 
(   ) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, desde o 

primeiro trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido 
o direito de opção da mulher. 

(   ) 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) V F F 
B) V F V 
C) V V F 
D) F V V 
E) F F V 

Questão 31 (Peso 1,00)  

Considerando as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência 
assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e suas 
alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. 
(   ) Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. 
(   ) Oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e 

fórmulas nutricionais, conforme as normas definidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 

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 F V 

 

Questão 32 (Peso 1,00)  

Segundo Bravo e Matos (2006, p. 198) “a expansão do Serviço Social no Brasil ocorreu a partir de 
1945, relacionada com as exigências e necessidades de aprofundamento do capitalismo no Brasil e às 
mudanças que ocorreram no panorama internacional, em função da 2ª Guerra Mundial”.   

Sobre o serviço social e a política social, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Nos primórdios do Serviço Social, a maioria dos Assistentes Sociais atuava no nível primário 
de atenção, atendendo a população nos hospitais. 

(   ) O Serviço Social, na década de 1980, rompeu com concepções filosóficas conservadoras da 
lógica da harmonia, do bem comum e da neutralidade. 

(   ) O Serviço Social na saúde se desenvolveu sedimentando suas ações em práticas curativas, 
na burocratização das atividades, na psicologização das relações sociais e na concessão de 
benefícios. 

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

A) V F V 
B) V F F 
C) F V V 
D) F F V 
E) F V F 
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Questão 33 (Peso 1,00)  

De acordo com a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre 
a profissão de Assistente social, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A duração do trabalho do Assistente Social é de 40 (quarenta) horas semanais. 
(   ) Uma das atribuições privativas do Assistente Social é planejar, organizar e administrar 

programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 
(   ) Uma das competências do Assistente Social é planejar, executar e avaliar pesquisas que 

possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. 

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 F V 

Questão 34 (Peso 1,00)  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2009, p. 4), “a construção do 
direito da Assistência Social é recente na história do Brasil. Durante muitos anos a questão social esteve 
ausente das formulações de políticas no país. O grande marco é a Constituição de 1988, chamada de 
Constituição Cidadã, que confere, pela primeira vez, a condição de política pública à assistência social, 
constituindo, no mesmo nível da saúde e previdência social, o tripé da seguridade social que ainda se 
encontra em construção no país. A partir da Constituição, em 1993 temos a promulgação da Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742, que regulamenta esse aspecto da Constituição e 
estabelece normas e critérios para organização da assistência social, que é um direito, e este exige 
definição de leis, normas e critérios objetivos”. 

De acordo com a LOAS e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A política de assistência social garante direitos socioassistenciais, e é capaz de construir saídas 
estruturais para a condição de pobreza. 

(   ) A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

(   ) 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 seus direitos. 

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

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

Questão 35 (Peso 1,00)  

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da assistência social. Sobre 
os objetivos da assistência social, de acordo com a Lei nº 8.742/1993 e suas alterações posteriores, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
(   ) O amparo às crianças e aos adolescentes independentemente de condição socioeconômica. 
(   ) A garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família. 

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

Questão 36 (Peso 1,00)  

Considerando que os anos de 1990 foram o período de implantação e êxito ideológico do projeto 
neoliberal no país, identifica-se que, nesse contexto, os dois projetos políticos em disputa na área da 
saúde (privatista e o projeto da reforma sanitária), passam a apresentar diferentes requisições para o 
Serviço Social (BRAVO, 1998). 

Nesse contexto, a intervenção do assistente social pautada no projeto da reforma sanitária pressupõe 
_____________________________________________________________________. 

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

A) a seleção socioeconômica dos usuários 
B) a atuação psicossocial por meio de aconselhamento 
C) a ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde 
D) o assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais 
E) a ênfase nas abordagens grupais, no acesso democrático às informações e no estímulo à 

participação popular 

Questão 37 (Peso 1,00)  

O projeto ético-político da profissão, construído nos últimos trinta anos, pauta-se na perspectiva da 
totalidade social e tem na questão social a base de sua fundamentação.  

Desta forma, alguns conceitos são fundamentais para a ação dos assistentes sociais na saúde como a 
concepção de saúde, a integralidade, a intersetorialidade, a participação social e a interdisciplinaridade.  

Sobre a integralidade, é correto afirmar que consiste  

A) no acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
B) em tudo que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo ações e serviços de 

promoção, prevenção, reabilitação e tratamento. 
C) em um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
D) em um 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. 

E) em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. 

Questão 38 (Peso 1,00)  

Ações socioeducativas consistem em orientações reflexivas e socialização de informações realizadas 
por meio de abordagens individuais, grupais ou coletivas ao usuário, família e população de 
determinada área programática. 

Sobre as ações socioeducativas no contexto da atuação do Assistente Social na área da saúde, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Devem-se constituir no eixo central da atuação profissional do Assistente Social. 
(   ) As ações socioeducativas e/ou educação em saúde devem pautar-se pelo fornecimento de 

informações e/ou esclarecimentos que levem à simples adesão do usuário, reforçando a 
perspectiva de subalternização e controle dos mesmos. 

(   ) Devem ter como intencionalidade a dimensão da libertação na construção de uma nova 
cultura e enfatizar a participação dos usuários no conhecimento crítico da sua realidade e 
potencializar os sujeitos para a construção de estratégias coletivas. 

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 
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Questão 39 (Peso 1,00)  

O conceito de saúde contido na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.080/1990 ressalta as 
expressões da questão social, ao apontar que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 
(BRASIL, 1988, p. 67), “[...] tendo como fatores determinantes e condicionantes , entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” (BRASIL, 1990, p. 1).  

Essas expressões da questão social devem ser compreendidas, segundo Iamamoto (1982), como o 
conjunto das desigualdades da sociedade capitalista, que se expressam por meio das determinações 
econômicas, políticas e culturais, que impactam as classes sociais. 

Nessa concepção, considerando uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde, 
analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Realizar estudo das necessidades individuais, familiares e de localidades carentes. 
(   ) Buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da atenção 

em saúde. 
(   ) Utilizar recursos institucionais para encaminhamentos e incentivo à inserção no mercado de 

trabalho. 
(   ) Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes sociais 

que interferem no processo saúde-doença. 
(   ) Estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a articulação entre 

as políticas de seguridade social, superando a fragmentação dos serviços e do atendimento 
às necessidades sociais. 

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

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

 

Questão 40 (Peso 1,00)  

A discussão sobre vulnerabilidade na Atenção Básica auxilia as equipes de saúde na identificação, 
_____________ e ofertas de ações voltadas ao conjunto de aspectos individuais, coletivos, sociais e 
de disponibilidade de recursos que podem resultar em _____________ adoecimento, ou agravos à 
saúde. Sua incorporação no cotidiano das práticas dos profissionais da Atenção Básica permite melhor 
compreensão dos _____________ do processo saúde-doença das famílias e dos territórios. 

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

A) notificação / ampliação do / limites 
B) notificação / recusa ao / determinantes  
C) planejamento / ampliação do / agravos 
D) planejamento / suscetibilidade ao / agravos 
E) planejamento / suscetibilidade ao / determinantes 

 

Questão 41 (Peso 1,00)  

Almejado pelos defensores da reforma psiquiátrica, o princípio da ___________ versa sobre estratégias 
transversais a múltiplos domínios sociais, incluindo a atenção em saúde mental, saúde em geral, 
assistência social, justiça, educação, segurança pública, lazer, transportes, serviços em geral, ou seja, 
da sociedade como um todo, no sentido de promover a integralidade da atenção às pessoas com 
sofrimento psíquico. 

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

A) plurissemia 
B) poliadstrição 
C) intersetorialidade 
D) transversalidade  
E) metainstitucionalidade 
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Questão 42 (Peso 1,00)  

“A ideia do acolhimento no serviço de saúde já acumula uma farta experiência em diversos serviços do 
SUS [...]. A proposta do acolhimento, articulada com outras propostas de mudança no processo de 
trabalho e organização dos serviços, [...] é um dos recursos importantes para a humanização dos 
serviços de saúde”. (BRASIL, 2010, p. 13-16). 

Acerca do acolhimento nas práticas de produção de saúde, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas 

(   ) A noção de acolhimento traz uma dimensão espacial, que se traduz em recepção administrativa 
e ambiente confortável. 

(   ) O acolhimento pode ser entendido como uma ação de triagem administrativa e repasse de 
encaminhamentos para serviços especializados. 

(   ) O acolhimento com classificação de risco é um dispositivo técnico-assistencial, no qual, além 
das dimensões clínicas, devem ser levadas em consideração as percepções do usuário sobre 
seu processo de adoecimento. 

(   ) O acolhimento pode ser compreendido como diretriz e, ao mesmo tempo, como dispositivo na 
organização dos serviços, sendo uma ferramenta para qualificação da escuta, com construção 
de vínculo e garantia de acesso aos serviços de saúde. 

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 F V V 
E) F V V F 

 

Questão 43 (Peso 1,00)  

Com relação às modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O CAPS i atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento 
psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, excluindo-se aqueles 
relacionados ao uso de substâncias psicoativas. 

(   ) O CAPS AD III atende pessoas de todas as faixas etárias, que apresentam intenso sofrimento 
psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, proporcionando serviços de atenção 
contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, 
ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno. 

(   ) Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes, 
o CAPS II atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de 
transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias 
psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar 
projetos de vida. 

(   ) No CAPS III são atendidas prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente 
de transtornos mentais graves e persistentes, excluindo-se aqueles relacionados ao uso de 
substâncias psicoativas, e outras situações clínicas, que impossibilitem estabelecer laços sociais 
e realizar projetos de vida, proporcionando serviços de atenção contínua, com funcionamento 
vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e 
acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, excetuando-se o CAPS AD. 

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

A) V V F F 
B) V F F F 
C) F V F V 
D) F F V V 
E) F V V F 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

“A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre 
as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2017, p. 2). Considerando o 
território como diretriz organizativa da Atenção Básica, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A análise sobre o território auxilia na compreensão do processo saúde-doença como uma 
manifestação social. 

(   ) As Equipes de Saúde utilizam as informações sobre o território para organizar as ações de saúde 
voltadas aos usuários acamados. 

(   ) A análise do território deve ser atualizada pelas Equipes de Saúde, visto que o mesmo pode ser 
mutável em decorrência das relações sociais que dele emergem. 

(   ) Espera-se que os Agentes Comunitários de Saúde sejam o elo entre a Equipe de Saúde e a 
comunidade na compreensão do território, onde as unidades de saúde atuam. 

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

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

 
Questão 45 (Peso 1,00)  

_______________________ é uma bússola que orienta usuários e equipes no percurso pelo serviço 
substitutivo de Saúde Mental e pela rede. É o método que articula os recursos colocados à disposição 
pela política, mas também aqueles que trazem cada usuário, seus familiares e suas referências. Trata-
se de um instrumento mutável que busca responder às necessidades, naquele momento e para cada 
usuário, sendo ainda a expressão e o espaço de inscrição das soluções e estratégias criadas por cada 
um na reconstrução de sua história e vida. 

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

A) Clínica Peripatética  
B) Técnico de Referência 
C) Projeto Terapêutico Singular 
D) Interconsulta de Contra-referência  
E) Programa de Intensificação de Cuidados  

 
Questão 46 (Peso 1,00)  

“Trabalhar com diferentes enfoques, trabalhar em equipe, compartilhar saberes e poderes é trabalhar 
também com conflitos. Os instrumentos [...] propostos Clínica Ampliada, Equipe de Referência, Projetos 
Terapêuticos Singulares têm-se mostrado como dispositivos resolutivos, quer seja no âmbito da 
atenção como no âmbito da gestão de serviços e redes de saúde” (BRASIL, 2010, p.11). 

Em relação às estratégias de mudanças das práticas de saúde citadas acima, é correto afirmar que 

A) a resolutividade do trabalho da equipe de referência depende, necessariamente, da atuação do 
apoiador matricial. 

B) a manutenção da racionalidade gerencial, tradicionalmente verticalizada, é uma das propostas do 
arranjo conhecido como Equipe de Referência. 

C) ao propor um modelo de cuidado centrado na doença, a proposta da Clínica Ampliada oportuniza 
maior resolutividade dos casos acompanhados. 

D) o Projeto Terapêutico Singular se constitui num conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas e pode ser construído para um sujeito individual ou mesmo coletivo.  

E) a Clínica Ampliada tem, como uma de suas propostas, a construção compartilhada dos diagnósticos 
e terapêuticas, mas admite a fragmentação do processo de trabalho para melhor compreender os 
casos acompanhados. 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

A Política Nacional de Humanização não pode estar dissociada dos fundamentos centrais da política 
de saúde e da garantia dos princípios do SUS, e deve ter como referencial o Projeto de Reforma 
Sanitária.  

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. 

(   ) 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. 

(   ) Incentivar e participar junto com os demais profissionais de saúde da discussão do modelo 
assistencial e da elaboração de normas, rotinas e da oferta de atendimento da unidade, tendo 
por base apenas os interesses e demandas da organização de saúde. 

(   ) 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. 

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 48 (Peso 1,00)  

Segundo Costa (2001, p.45) “as atividades do serviço social estão prioritariamente concentradas nos 
seguintes campos de atividades de eixos de inserção do trabalho profissional que se relacionam 
intimamente com as requisições”, sendo elas: ações de caráter emergencial; educação e Informação 
em saúde; planejamento e assessoria e mobilização da comunidade. 

Quanto ao eixo mobilização, participação e controle social, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As ouvidorias não se constituem em espaço de comunicação entre os usuários e a instituição. 
(   ) Envolve um conjunto de ações voltadas para a mobilização e participação social de usuários, 

familiares, trabalhadores de saúde e movimentos sociais em espaços democráticos de 
controle social (conselhos, conferências, fóruns de saúde e de outras políticas públicas) e nas 
lutas em defesa da garantia do direito à saúde. 

(   ) A participação e o controle social, bem como o acionamento de seus dispositivos, não se dão 
apenas pelo querer do assistente social, mas no contexto de correlações de forças. Essas 
ações são também muito importantes na Estratégia Saúde da Família (ESF) e constituem 
uma contribuição fundamental do profissional de Serviço Social. 

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

A) V F V 
B) V V F 
C) F V F 
D) F V V 
E) F F V 
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Questão 49 (Peso 1,00)  

A Atenção Básica se constitui na porta de entrada do Sistema de Saúde sendo, portanto, o contato 
preferencial dos usuários com as redes de atenção. Deve primar pela integralidade do cuidado ofertado 
tendo, como maior foco, as ações de vigilância à saúde. Dessa forma, “a incorporação das intervenções 
de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de 
atenção básica em saúde [...]” (BRASIL, 2014, p.15) é uma das mais importantes diretrizes da Política 
Nacional de Promoção da Saúde. 

Sobre as ações de Promoção à Saúde, contextualizadas no âmbito da Atenção Básica, é correto afirmar 
que 

A) devem buscar articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial, tendo em vista o conceito 
ampliado de saúde. 

B) os determinantes sociais, no caso da atenção básica, ocupam papel secundário nas ações de 
promoção à saúde. 

C) o empoderamento e a autonomia dos sujeitos devem ser estimulados, a partir da problematização 
da realidade e das práticas verticalizadas de educação em saúde. 

D) envolvem as ações de promoção da saúde planejadas pelas equipes de atenção básica, a despeito 
das características do território e das especificidades locorregionais.  

E) a participação popular e o controle social devem ser incentivados, estimulando o protagonismo das 
pessoas frente às questões de saúde, desde que não alterem o planejamento das ações de 
promoção previstas.  

 
 
Questão 50 (Peso 1,00)  

A Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32) trata sobre a segurança e saúde no trabalho em serviços de 
saúde. Sobre as medidas de proteção, de acordo com a NR-32, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A proibição pelo empregador do ato de fumar, do uso de adornos e do manuseio de lentes de 
contato nos postos de trabalho. 

(   ) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas devem conter lavatório do lado externo, antes da porta de entrada. 

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

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 F V 
E) F V F 
 


