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INSTRUÇÕES 

 
 
1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2.  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
3. A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas,  incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
5. A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7.  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a. Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b. Assine no local indicado; 
c. Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta 

azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada 
questão; 

d. Não o amasse, nem dobre. 
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QUESTÕES GERAIS 
  

 
1. Sobre a temática Gestão e Planejamento de Serviços de Saúde, assinale a alternativa 
FALSA:  
 
a) O planejamento no SUS é de responsabilidade de apenas uma das três esferas da 

federação, sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 

desenvolver suas respectivas atividades de maneira individualizada, sem necessidade de 

integração de informações dos municípios, estados e federação. Assim, as atividades de 

planejamento são desenvolvidas de forma individual, em cada uma das esferas, em seus 

respectivos territórios, e não precisam levar em conta as atividades das demais esferas. 

b) O planejamento no SUS deve ter como base territorial as regiões de saúde, uma vez que 

essas são os espaços geográficos fundamentais de garantia da integralidade das ações e 

serviços de saúde para a população no SUS. A Região de Saúde representa a unidade de 

referência para a análise da dinâmica socioeconômica e da situação de saúde da população, o 

dimensionamento da capacidade instalada de produção de serviços, o levantamento dos 

recursos fiscais, dos profissionais e equipamentos disponíveis e para a projeção de uma 

imagem-objetivo da rede de atenção à saúde. 

c) O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública, pois reorienta os 

programas e os projetos governamentais e impacta na eficiência, eficácia e efetividade da ação 

das políticas de saúde. 

d) Planejar significa definir prioridades, mobilizar recursos e esforços em prol de objetivos 

conjuntamente estabelecidos, dentro de uma lógica transparente e dinâmica com o objetivo de 

orientar os processos do Sistema de Saúde em seus vários espaços. 

 
 
2. Para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde instituiu 

a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 36, de 25 de julho de 2013. Assinale a afirmativa 

INCORRETA sobre esta Resolução: 

 



a) Esta Resolução tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e 

a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

b) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, 

civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. 

c) Cultura da segurança compreende um conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 

substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a 

atenção à saúde. 

d) Um evento adverso caracteriza-se por um incidente que não resulta dano à saúde, porém 

deve ser monitorado e acompanhado por ser um near miss. 

 

3. Segundo a Portaria n.1600, de 7 de julho de 2011, NÃO são diretrizes da Rede de Atenção 

às Urgências: 

 

a) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde 

em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada 

e necessária aos diferentes agravos. 

b) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e 

baseado nas suas necessidades de saúde. 

c) Articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes 

de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção. 

d) Regionalização e Hierarquização dos pontos de atenção da rede de atenção à saúde, tendo 

a Atenção Básica como ponto de comunicação.  

 

4. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde é CORRETO afirmar: 

 

a) O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) são exemplos 

de sistemas de informação de abrangência nacional do Sistema Único de Saúde. 

b) Sistema de informação é o conjunto de equipamentos que apenas coleta dados em uma 

organização. Os dados coletados não podem subsidiar a tomada de decisão nos níveis 

municipal, estadual e federal. 

c) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) tem como objetivo o registro de 

Procedimentos de alta complexidade ou alto custo. 

d) As ações do Programa de pré-natal são registradas no Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações. 

 

5. De acordo com a Política Nacional de Humanização, são objetivos do acolhimento: 

 



a)  Acolher e escutar a queixa, os medos e as expectativas do usuário. 

b) Encaminhar exclusivamente ao serviço de psicologia para identificação de riscos e 

vulnerabilidades do indivíduo. 

c) Prestar atendimento pontual, ainda que não seja resolutivo. 

d) O acolhimento deve ser resolutivo, ou seja, não deve resultar em encaminhamento a outros 

serviços. 

 

6. Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das 

equipes que atuam na Atenção Básica, a Política Nacional de Atenção Básica (2017) 

recomenda a seguinte quantidade de população adscrita:  

 

a) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

5.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

b) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

1.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

c) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes 

da Atenção Básica. 

d) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

10.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

 

7. Considerando a Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, que institui a Política Nacional de 

Vigilância em Saúde (PNVS), associe o conceito com sua respectiva definição: 

 

I - Vigilância em saúde ambiental 

II - Vigilância em saúde do trabalhador 

III - Vigilância epidemiológica 

IV - Vigilância sanitária 

 

(  ) conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-

transmissíveis, e agravos à saúde. 

(   ) conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças 

nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 



humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e 

monitoramento dos fatores de riscos relacionados às doenças ou agravos à saúde. 

(   ) conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços do interesse da saúde. Abrange a prestação de serviços e o controle de 

bens de consumo que, direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo e descarte. 

(  ) conjunto de ações que visam promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e 

redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio da integração de 

ações que intervenham nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos 

de desenvolvimento, de processos produtivos e de trabalho. 

 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

a) I,II,III,IV 

b) IV.III.II.I 

c) I,IV,III,II 

d) III, I, IV,II 

 

8. Considerando a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é INCORRETO afirmar 

que:  

a) A PNVS é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter 

universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de 

responsabilidade exclusiva do poder público. 

b) Vigilância em saúde define-se como um o processo contínuo e sistemático de coleta, 

consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à 

saúde.  

c) A PNVS pressupõe o planejamento entre as vigilâncias, com identificação de prioridades 

para atuação integrada com base na análise da situação de saúde e no mapeamento das 

atividades de produção, consumo e infraestrutura e com potencial impacto no território. 

d) A vigilância sanitária refere-se à situação que demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

 

9. Para a efetivação das diferentes Políticas Públicas é de suma importância que os serviços 

tenham como base os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que de acordo 

com o Ministério da Saúde:   

 

 I – São documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 

saúde. 

II – Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, 

efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. 



III – Estabelecem o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos 

apropriados, quando couber; as posologias recomendadas e os mecanismos de controle 

clínico. 

 

Considerando as afirmações acima:  

 

a) Somente a I e II estão corretas. 

b) Somente a I está correta. 

c) Somente a III está correta.  

d) Todas estão corretas. 

 

10. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde assinale a alternativa 

CORRETA:  

a) Entende-se como integralidade da assistência como um conjunto articulado e contínuo de 

ações e serviços preventivos e curativos, somente no âmbito coletivo e direcionado a alta 

complexidade.  

b) Deve-se buscar centralização político-administrativa com direção única para facilitar a 

organização dos serviços e garantir a igualdade da assistência com vistas à regionalização e 

hierarquização da rede de serviços.  

c) O princípio da Integralidade é compreendido como 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) O princípio da preservação da autonomia refere-se a não divulgação de informações quanto 

ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 

  

11. No que tange ao processo de consolidação profissional do Serviço Social no Brasil, 

assinale a alternativa onde os termos completem a afirmação:  

 

A dinâmica do processo que conduziu à consolidação profissional do Serviço Social 

materializou-se em conquistas _________________ e ganhos práticos que se revelaram 

diversamente no universo profissional. No plano da reflexão e da normatização ética, o 

________________________________________foi uma expressão daquelas conquistas e 

ganhos, através de dois procedimentos: ___________________da base filosófica tradicional, 

nitidamente conservadora, que norteava a “ética da neutralidade”, e __________________de 

um novo perfil do/a técnico/a, não mais um/a agente subalterno/a e apenas executivo/a, mas 

um/a profissional competente teórica, técnica e politicamente. 

 

a) Teóricas; Código de Ética Profissional de 1986; negação; afirmação.  

b) Políticas; Código de Ética Profissional de 1948; negação; afirmação.  

c) Políticas; Código de Ética de 1993; negação; afirmação. 

d) Teóricas; Código de Ética de 1993; reconstrução; afirmação. 

 

12.  Assinale a alternativa onde os termos completem a afirmação:  

 

As ______________________são importantes instrumentos a serem utilizados por assistentes 

sociais porque favorecem uma melhor compreensão acerca das condições de vida dos 

usuários, que envolvem a situação de moradia (residência e bairro) e as relações familiares e 

comunitárias. Portanto, faz com que o profissional, a partir do conhecimento da realidade do 

usuário, tenha mais elementos para buscar o alargamento dos direitos sociais que podem ser 

acessados por esse usuário. Nesse sentido, não pode ser utilizada como meio de verificação 

de dados fornecidos pelo usuário. Deve-se superar qualquer perspectiva de fiscalização dos 



modos de vida da população, que também envolvem sua cultura e suas rotinas. Não cabe ao 

profissional de Serviço Social se utilizar no exercício de suas funções de terapias individuais, 

de grupo, de família ou comunitárias, mas sim potencializar a orientação social com vistas à 

ampliação do acesso dos indivíduos e da coletividade aos direitos sociais. É importante 

ressaltar essa questão, pois alguns segmentos profissionais vêm se dedicando à terapia 

familiar e individual, reivindicando o reconhecimento do campo psíquico enquanto ampliação 

do espaço ocupacional do assistente social, qualificando-o de Serviço Social Clínico. Essa 

abordagem é anunciada como uma _______________do Serviço Social de Casos, apoiada 

numa visão “holística do ser humano”. Ressalta-se que essas ações fogem ao âmbito da 

competência do assistente social, pois não estão previstas na legislação profissional, seja 

referente ao ensino da graduação, expressa nas diretrizes curriculares aprovadas pelo MEC, 

seja na lei de regulamentação da profissão (IAMAMOTO, 2002). 

 

a) Entrevistas; reflexão  

b) Questionário;  precipitação  

c) Olhar ampliado ; aplicação  

d) Visitas domiciliares; ressignificação  

 

13. Socializar as informações previdenciárias é um processo democrático e político pelo qual 

se torna transparente o real pela comunicação, análise crítica da burocracia institucional e o 

desvendamento do significado da Previdência como política social. Esta ação oportunizará o 

acesso ao direito com respostas concretas às demandas imediatas, o estabelecimento 

articulado de ações coletivas e correlações de forças que conduzam a um encaminhamento de 

mudanças. No tocante a ação de socialização das Informações Previdenciárias, assinale (V) 

para VERDADEIRO ou (F) para FALSO , depois marque a alternativa que contenha a 

sequência correta: 

 

(  ) É transmitida sob a ótica do direito social e da proteção ao trabalho;  

(  )Particulariza os sujeitos individuais e coletivos a partir de sua realidade imediata vinculando-

a com a totalidade;  

(  ) Estabelece-se numa relação vertical entre o saber do Assistente Social (profissional, 

institucional, de leitura de totalidade) e o saber do usuário, expresso em suas demandas e 

reivindicações;  

(  ) Exige a construção de espaço de discussão, debate, análise e proposições que possibilite o 

nível de reflexão e critica. É um processo dinâmico de construção e de politização das 

questões. 

 

a) V;V;V;V 

b) F;V;V;V 

c) F;F;F;V 



d) V;V;F;V 

 

14. “A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 

não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. ”A Lei nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993, estabelece normas e critérios para 

organização da assistência social.  Com base nesta afirmação, assinale a alternativa que 

condiz com as Definições e Objetivos da assistência social: 

 

a) A garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família. 

b) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 

de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade. 

c) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo. 

d) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 

 

15. O envelhecimento da população brasileira e a maior longevidade das pessoas idosas são 

um novo desafio que, também, aponta novas perspectivas de vida.O envelhecimento é um 

direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social, e é dever do Estado garantir à 

pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que 

permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. A garantia desses 

direitos está determinada na legislação com o advento do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 

1º de outubro de 2003. Com base no Estatuto do Idoso, assinale a alternativa CORRETA:  

 

I. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 

especialmente os de uso intermitente , assim como próteses, órteses e outros recursos 

relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

II. 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. 

III. As instituições de saúde devem atender aos critérios absolutos  para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 

como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

IV. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de 

Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em  



conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos. 

 

a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas.  

c) As alternativas I; II e IV estão corretas . 

d) Somente as alternativas II e IV estão corretas . 

 

16. Considerando a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental, é INCORRETO afirmar:  

 

a) É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a 

assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com 

a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento 

de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência 

em saúde aos portadores de transtornos mentais. 

b) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

c) A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado 

que caracterize os seus motivos. 

d) A internação involuntária é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz 

competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 

salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 

 

17. A violência contra mulher é um fenômeno que descobre motivação em padrões sociais 

fundamentados nas relações de gênero. Por este motivo, mulheres e sociedades movem-se, 

com o objetivo de protestar e transformar a cultura de violência cometida contra as mulheres. A 

Lei nº 11.340, de  7 de  agosto de  2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa CORRETA:  

 

Para os efeitos da Lei nº 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:   

 

 



I. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas. 

II. 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. 

III. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido 

com a ofendida, dependentemente de coabitação. 

IV. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo fundam-se na 

orientação sexual. 

 

a) As alternativas I e III estão corretas.  

b) As alternativas I e II estão corretas.  

c) Somente a alternativa III está correta . 

d) Somente a alternativa II está correta.  

 

18. Com relação ao projeto de reforma sanitária e o trabalho do assistente social, assinale a 

alternativa onde os termos completem a afirmação:  

 

O projeto da reforma sanitária vem apresentando como demandas que o assistente social 

trabalhe as seguintes questões:_________________do acesso as unidades e aos serviços de 

saúde; ______________ de aproximação das unidades de saúde com a 

____________________; trabalho ______________________; ênfase nas abordagens 

grupais; acesso democrático às informações e estímulo à ___________________ popular. 

 

a) Democratização ; projetos  ; realidade ; multifocal ; resignação.  

b) Exclusividade ; estratégias; realidade; individualizado ; resignação.  

c) Democratização ; estratégias ; realidade; personalizado; participação. 

d) Exclusividade; estratégias  ; teoria  ; interdisciplinar ; participação.  

 

19. Os assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos: atendimento direto aos 

usuários; mobilização, participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; 

assessoria, qualificação e formação profissional. A partir do exposto, associe as duas colunas, 

relacionando cada eixo com a sua definição, depois assinale a alternativa que apresenta a 

sequência CORRETA:  

 

I. Atendimento direto aos usuários  

II. Mobilização, participação e controle social  



III. Investigação, planejamento e gestão 

IV. Assessoria, qualificação e formação profissional  

 

(   ) Tal atuação deve ser embasada pela realização de estudos e pesquisas que revelem as 

reais condições de vida e as demandas da classe trabalhadora, além dos estudos sobre o perfil 

e situação de saúde dos usuários e/ou coletividade. 

(  ) As ações que predominam no atendimento direto são as ações socioassistenciais, as ações 

de articulação interdisciplinar e as ações socioeducativas. Essas ações não ocorrem de forma 

isolada, mas integram o processo coletivo do trabalho em saúde, sendo complementares e 

indissociáveis. 

(   ) Um dos espaços criados para estabelecer a comunicação entre os usuários e a instituição 

é a “ouvidoria”. A ouvidoria no SUS é um canal de articulação entre o cidadão e a gestão 

pública de saúde, que tem por objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

(   ) Envolve a educação permanente dos trabalhadores de saúde, da gestão, dos conselheiros 

de saúde e representantes comunitários, bem como a formação de estudantes da área da 

saúde e residentes.  

 

a) III; II;  I; IV 

b) III;  I; II; IV  

c) I; III; II; IV 

d) II; IV; III; I  

 

20. “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência” Em outros termos, acerca do direito à vida e a 

saúde, o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece que:   

 

a) A assistência psicológica visa fazer com que a gestante reflita acerca de seu intento de 

entregar seu filho para adoção (o direito que está em causa - tem como titular a mãe, e na 

forma da lei deve ser exercido).  

b) O aleitamento materno, cujos benefícios para as crianças, ao menos até o sexto mês de 

vida são basilares  e  deve ser estimulado, através de campanhas de fornecimentos de 

formulas infantis industrializadas.  

c) O Poder Público, em todos os níveis (municipal, estadual e Federal), tem o dever de 

desenvolver políticas públicas voltadas à proteção integral da saúde de crianças e 

adolescentes, em regime da mais absoluta prioridade. 

d) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 

ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante 



durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós parto imediato”, incumbindo as 

equipes de saúde  a indicação deste acompanhante.  

 

21. Conforme GUERRA (2000 p.6) “As políticas sociais, além de sua dimensão econômico-

política (como mecanismo de reprodução da força de trabalho e como resultado das lutas de 

classes) constituem-se também num conjunto de procedimentos 

___________________________, cuja componente instrumental põe a necessidade de 

profissionais que atuem em dois campos distintos: o de sua formulação e o de sua 

implementação.” Assinale a alternativa onde o termo completa a afirmação CORRETAMENTE: 

 

a) Técnico – operativos.  

b) Técnico – administrativos.   

c) Coletivos.  

d) Garantidores de direitos.  

 

22. O assistente social é reconhecidamente um profissional da saúde. As Resoluções do 

Conselho Nacional de Saúde n. 218, de 6 de março de 1997, e do Conselho Federal de 

Serviço Social n. 383, de 29 de março de 1999, além da Resolução n. 196, de 1996, que trata 

da ética em pesquisa, envolvendo seres humanos, são expressões concretas desta afirmativa. 

No âmbito desses marcos legais e normativos, tornase indispensável ressaltar a importância 

dos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, elaborados a partir 

de ampla participação da categoria profissional e promulgados pelo CFESS, com o objetivo de 

“referenciar a intervenção dos profissionais na área da saúde” (CFESS, 2010, p. 11). Tais 

parâmetros reforçam a importância de reconhecer os usuários da saúde como  

_______________________, em um contexto de cidadania e de democracia.  

Assinale a alternativa onde o termo complete a afirmação CORRETAMENTE:  

 

a) Indivíduos insurgentes  

b) Sujeitos de direitos 

c) Sujeitos estigmatizados  

d) Indivíduos excluídos  

 

23. O conceito de Estado é amplo e complexo, existindo considerável discordância sobre a sua 

caracterização. Os autores que dizem que há concordância na definição do Estado ressaltam a 

presença constante de quatro elementos que o constituem. Com base nesta afirmativa associe 

as colunas e marque a alternativa que contem a sequência CORRETA: 

 

I. Poder coercitivo  

II. Território  



III. Máquina burocrática 

IV. Cultura política  

 

(   ) Realiza estudos, pesquisas e constrói dados estatísticos cada vez mais precisos.  

(   ) Conjunto de instituições e prerrogativas que só o Estado possuí. 

( ) Conjunto de condutas e comportamentos gerais e previsíveis reguladas pela máquina 

burocrática do Estado , dentro do seu território.  

(  ) Espaço onde o poder estatal é exercido. Sociedade. 

 

a) III; I; IV; II 

b) III; IV; I; II 

c) I; III; IV; II 

d) II; I; IV; III 

 

24. Não é fácil conceituar e definir política social porque existem tantas definições quantos 

autores que tentam compreendê-la e colocá-la em prática. Por trás de cada definição há 

ideologias, valores e perspectivas teóricas competitivas. Para Pereira (2008, p 166) o conceito 

de  política social é:  

 

a) Produto de relações dialeticamente contraditórias entre estrutura e história  e,  portanto de 

relações entre capital x trabalho, Estado x sociedade e princípios de liberdade e igualdade 

que regem os direitos de cidadania. 

b) Componente estrutural ou da base material sobre a qual se eleva uma superestrutura 

jurídica e política.  

c) Um conjunto de instituições responsáveis pela representação dos interesses dos diferentes 

grupos sociais , compreendendo o sistema escolar, os partidos políticos, as igrejas, as 

organizações profissionais, os sindicatos  e os meios de comunicação.  

d) Um instituição contraditória , pois ao mesmo tempo em que ele exerce a dominação pura e 

simples em casos específicos, ele também usa de mecanismos de consenso para se 

legitimar perante o conjunto da sociedade , atendendo demandas das classes subalternas.  

 

25. A lei nº 12.845 de 1º de agosto de 2013, dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral 

de pessoas em situação de violência sexual. No que concerne esta Lei, é INCORRETO 

afirmar:  

 

a) Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, 

integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e 

psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços 

de assistência social. 



b) Considera-se violência sexual, para os efeitos desta Lei, qualquer forma de atividade 

sexual não consentida. 

c) Considera-se violência sexual, para os efeitos desta Lei, conduta que imponha  a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada  exclusivamente 

mediante  intimidação, ameaça, coação ou uso da força. 

d) No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar materiais que possam ser coletados 

no exame médico legal. 

 

26. “É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de 

Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 

incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.” Relacionado 

ao art. 15 do Estatuto do Idoso Do Direito a Saúde, é CORRETO afirmar:  

 

A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 

 

I. implantação de equipamentos  comunitários voltados ao idoso; 

II. atendimento geriátrico; gerontológico; odontológico e hebiátrico em ambulatórios; 

III. atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e 

esteja impossibilitada de se locomover; 

IV. desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor das consultas médicas  para os 

idosos.  

a) Estão corretas as alternativas II e II. 

b) Todas as alternativas estão corretas.  

c) Somente a alternativa III está correta . 

d) Estão corretas as alternativas III e IV. 

 

27. O Projeto de Reforma Sanitária preconizou o alargamento da visão sobre a saúde e seus 

determinantes, buscando que esta fosse concebida como um direito do cidadão e dever do 

Estado. Na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde (LOS) de 1990, os 

princípios da Reforma Sanitária foram alicerçados, e a saúde foi concebida como um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado assegurar esse direito  por meio  de políticas 

econômicas e sociais que diminuam  os riscos de doenças e agravos, do acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde, provendo as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.  Neste processo, a definição de saúde foi determinada socialmente, e ficou 

reconhecido  como conceito ampliado de saúde. Com base no texto exposto é CORRETO 

afirmar:  

 

 



a) O Conceito ampliado de saúde parte de um  processo determinado socialmente, em que as 

condições de saúde são independentes  de elementos complexos que por sua vez, são  

estabelecidos  pelo modo como uma sociedade organiza seu modo de vida nas esferas 

econômica, política, social e cultural. 

b) Implicando uma visão individualista, o conceito ampliado de saúde ,  desconectado 

contexto social e particular, é centrado no enfoque biológico, nas tecnologias 

convencionais de uso de equipamentos e máquinas, que resultam numa abordagem ao 

usuário fragmentada e mecanicista. 

c)  A saúde passou a ter como fatores determinantes e condicionantes alimentação, moradia, 

saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso 

aos bens e serviços sociais, formando assim o que foi identificado como conceito ampliado 

de saúde. 

d) O conceito ampliado de saúde foi fundamentado com base no  modelo médico hegemônico 

ou procedimento-centrado e teve  sua afirmação no Relatório Flexner publicado em 1910 

pela Fundação Carnegie, que consolida o paradigma flexneriano de atenção à saúde 

 

28. Com base na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência ( Estatuto da Pessoa com Deficiência), examine os conceitos  e associe as 

colunas, assinalando a alternativa que contenha  a sequência CORRETA:  

 

I. Comunicação 

II. Pessoa com mobilidade reduzida 

III. Acompanhante 

IV. Acessibilidade 

 

(  ) Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação. 

(   )Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização 

ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os 

modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias 

da informação e das comunicações; 

(   )  Dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da 

mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, 

gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso; 

(    ) Que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de 

atendente pessoal. 



 

a) III;I;II;V 

b) V;II;I;III 

c) V;I;II;III 

d) III;V;I;II 

 

29. Dos princípios fundamentais do Código de ética do/a assistente social - Lei 8.662/93, é 

CORRETO afirmar:  

a) Reconhecimento da liberdade como valor ético lateral e das demandas políticas a ela 

inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

b) Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 

ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; 

c) Posicionamento em favor da equidade e  justiça  social, que assegure subjetividade de 

acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 

gestão heterogênea; 

d) Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à indolência  de grupos socialmente discriminados e à discussão das 

diferenças. 

 

30. A Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, tornou-se popularmente conhecida como lei do 

minuto seguinte e dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de 

violência sexual. Na previsão deste dispositivo legal, o atendimento imediato, obrigatório em 

todos os hospitais integrantes da rede do SUS, compreende os seguintes serviços: 

 

I. Facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão assistencial e as 

delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor e 

à comprovação da violência sexual; 

II. Diagnóstico e tratamento das lesões físicas restritas ao aparelho genital; 

III. Fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e sobre todos os 

serviços sanitários disponíveis; 

IV. Amparo médico, psicológico e social imediatos. 

 

a) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

b) Somente as alternativas III e IV estão corretas.  

c) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.  

d) Somente as alternativas  II e IV estão corretas.  

 

 



31. A política de assistência social, que tem por funções a proteção social, a vigilância 

socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não 

contributivo, descentralizado e participativo, denominado _______________________. 

Assinale a alternativa onde o termo complete a afirmação CORRETAMENTE: 

a) Norma Operacional Básica NOB-SUAS. 

b) Benefício de Prestação Continuada – BPC . 

c) Lei Orgânica da Assistência Social .  

d) Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

 

32. A participação social deve constituir-se em estratégia presente na gestão do SUAS, por 

meio da adoção de práticas e mecanismos que favoreçam o processo de planejamento e a 

execução da política de assistência social de modo democrático e participativo. A respeito  das 

instâncias de deliberação do SUAS Assinale (V) para VERDADEIRO ou  (F) para FALSO  e 

marque a alternativa que contenha a sequência correta: 

 

(      )O Conselho Nacional de Assistência Social;  

(      )Os Conselhos Estaduais de Assistência Social;  

(      )O Conselho Federal de Assistência à Comunidade ;  

(      )Os Conselhos Municipais de Assistência Social; 

(      )O Conselho Nacional de Intergestores Sociais. 

 

a) V;F;F;V;V 

b) V;V; F;F;V 

c) V;F;F;F;F 

d) V;V;F;V;F 

 

33. Conforme Martinelli, M. L. (2015, p. 4) No campo da saúde, uma área multidisciplinar e 

estratégica por sua própria natureza e que coloca de forma imediata a perspectiva da 

intervenção, os posicionamentos profissionais do Serviço Social e o seu processo de trabalho 

precisam ser muito ágeis e concretos. Na verdade, os Assistentes Sociais, assim como os 

demais profissionais da equipe são cada vez mais demandados a assumirem-se como 

trabalhadores coletivos da saúde. O lugar do Serviço Social na área da saúde é, portanto, um 

lugar _____________________, plural, um lugar de ações cooperativas e complementares, de 

práticas interdisciplinares.  

Assinale a alternativa onde o termo completa a afirmação CORRETAMENTE:  

 

a) Multidisciplinar 

b) Descentralizado  

c) Emergencial  



d) Universalista  

 

34. Em relação ao Estatuto da criança e do adolescente – ECA , assinale ( V ) para 

VERDADEIRO ou (  F ) para   FALSO,  depois marque a alternativa que contenha a sequência 

CORRETA: 

 

(   ) É unicamente dever da família e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. 

(   ) 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. 

(   ) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.  

(   ) Aos Conselhos Tutelares, incumbe fiscalizar o adequado funcionamento de todo o sistema 

de atendimento à infância e juventude (podendo inclusive requisitar serviços públicos para 

viabilizar a execução das medidas que aplica) e dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

(     ) O termo “menor”, possui uma conotação pejorativa e discriminatória, incompatível com a 

nova orientação jurídico-constitucional, que além de alçar crianças e adolescentes à condição 

de titulares de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,também impôs a 

todos (família, comunidade, sociedade em geral e Poder Público ), o dever de respeitá-los com 

a mais absoluta prioridade , colocando-os a salvo de qualquer forma de discriminação ou 

opressão. 

a) F; V; V; V; V 

b) V; F ;V ; V; V  

c) F; F ;V ; V; V 

d) V; V; F; F ; F 

 

35. Conforme a Lei 8662/93 poderão exercer a profissão de Assistente Social, EXCETO:   

 

a) Os possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente 

reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no País, 

devidamente registrado no órgão competente; 

b) Pessoas de direito público ou privado que se que  registrarem nos CRESS e CFESS e 

estiverem dirigindo  ou  coordenando  Unidades de Ensino que ofereçam  Cursos de 

Serviço Social, de graduação e pós-graduação; 



c) Os possuidores de diploma de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou 

equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, 

conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e 

registrado em órgão competente no Brasil; 

d) Os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação com funções nos vários órgãos 

públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de 

junho de 1953. 

 

36. O termo Política social está relacionado a todos os outros conteúdos políticos, mas ele 

possui uma identidade própria. Conforme Pereira (2008 p 171), no tocante ao debate em torno 

do conceito política social, é correto afirmar, EXCETO:  

 

a) Refere-se a política de ação que visa,  mediante esforço organizacional e pactuado , 

atender as necessidades sociais , cuja resolução ultrapassa a iniciativa privada, individual e 

espontânea  e requer decisão coletiva regida por princípios de justiça social.  

b) O conceito de política social só tem sentido se quem a utiliza acreditar que deve ( política e 

eticamente ) influir numa realidade concreta que precisa ser mudada.  

c) Uma disciplina acadêmica inscrita  no âmbito das Ciências Sociais , que ao reivindicar ser 

disciplina acadêmica, rompeu com o voluntarismo e a fragmentação do seu uso  , 

assumindo um corpo de conhecimento e ação particulares , que não a atrela nenhuma 

outra disciplina social.  

d) Refere-se a coisa pública, ou seja, coisa de todos, para todos , que compromete a todos – 

inclusive a lei , que está acima do Estado . É  regulada e provida pelo Estado , engloba 

demandas , escolhas e decisões , devendo ser controlada pelos gestores em todos os 

níveis de atenção.  

 

37. Na saúde, a grande bandeira continua sendo a implementação do projeto de Reforma 

Sanitária, construído a partir de meados dos anos de 1970, uma vez que esse projeto tem 

relação direta com o projeto profissional dos assistentes sociais.  Identificar os impasses para a 

efetivação desses projetos deve ser uma preocupação central. Assim, compreende-se que 

cabe ao Serviço Social – numa ação necessariamente articulada com outros segmentos que 

defendem o aprofundamento do Sistema Único de Saúde: 

 

a) Formular estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde 

que efetivem o direito social à saúde, atentando que o trabalho do assistente social que 

queira ter como norte o projeto - ético político profissional tem de, necessariamente, estar 

articulado ao projeto da reforma sanitária; 

b) Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores do CFESS, 

espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde 

nas decisões a serem tomadas; 



c) Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de das Organizações Socais - 

OS, bem como de forma compromissada e prosaica,  submeter à operacionalização de seu 

trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a proposta original 

do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária; 

d) Efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de minimizar  a 

participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de burocratização das políticas 

sociais, compactando  os canais de participação da população na formulação, fiscalização 

e gestão das políticas de saúde, visando ao aprofundamento dos direitos conquistados. 

 

38. Assinale a alternativa onde o termo completa a afirmação CORRETAMENTE:  

 

O atendimento direto aos usuários se dá nos diversos espaços de atuação profissional na 

saúde, desde a atenção básica até os serviços que se organizam a partir de ações de média e 

alta complexidade. As ações que predominam no atendimento direto são as ações 

socioassistenciais, as ações de articulação interdisciplinar e as ações socioeducativas. Essas 

ações não ocorrem de forma isolada, mas integram o processo coletivo do trabalho em saúde, 

sendo complementares e indissociáveis. Cabe ressaltar, que para a realização das ações 

explicitadas é fundamental a ________________, considerada transversal ao trabalho 

profissional; o planejamento; a mobilização e a participação social dos usuários para a garantia 

do direito à saúde, bem como a assessoria para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados e a supervisão direta aos estudantes de Serviço Social.  

 

a) Observação  

b) Visita domiciliar 

c) Investigação 

d) Entrevista  

 

39. “Os Benefícios Eventuais foram tratados no artigo 22 da LOAS. Podemos traduzi-los como 

provisões gratuitas implementadas em espécie ou pecúnia que visam cobrir necessidades 

temporárias em razão de contingências, relativas a situações de vulnerabilidades temporárias, 

em geral relacionadas ao ciclo de vida, a situações de desvantagem pessoal ou a ocorrências 

de incertezas que representam perdas e danos. Hoje os benefícios eventuais são ofertados em 

todos os Municípios, em geral com recursos próprios ou da esfera estadual e do Distrito 

Federal, sendo necessária sua regulamentação mediante critérios de prazos em âmbito 

nacional”. (Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, 

de 15 de outubro de 2004, do CNAS). Concernente aos Benefícios Eventuais é CORRETO 

afirmar, EXCETO: 

 

 



a) Os benefícios eventuais compõe a proteção social básica. 

b) O Decreto nº 6.307,de 14 de dezembro de 2007,dispõe sobre os benefícios eventuais. 

c) Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por 

natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) 

do salário mínimo. 

d) Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades 

advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a 

mulher, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a pessoa em situação de rua , a 

gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública. 

 

40. Assinale a alternativa CORRETA:  

 

O procedimento metodológico supõe o uso de instrumentos e técnicas vinculados a uma 

concepção teórica que lhes dá direção, intencionalidade (contrário à neutralidade), 

constituindo-se como fundamentais a viabilização das estratégias propostas. Com base na 

Matriz teórico-metodológica do serviço social na Previdência Social, o parecer social constitui-

se: 

 

a) Num instrumento de discussão dos direitos sociais e previdenciários numa perspectiva de 

inclusão da população usuária no Plano de Benefícios, explorando suas contradições e 

buscando sua interpretação em consonância com a lei maior. 

b) Na opinião profissional do assistente social, com base na observação circunscrita e estudo 

de uma dada situação, fornecendo elementos para o demérito de um benefício, recurso 

material e decisão médico-pericial. 

c) Num movimento de articulação teoria-realidade, de busca e construção de conhecimento 

dos fenômenos sociais em sua totalidade, possibilitando um conhecimento critico e 

interpretativo da realidade. 

d) Em prontuários do Serviço Social, devendo a dissolução  ser emitida aos setores e  ocultar 

apenas a conclusão, fazendo referência aos elementos analíticos indispensáveis e aos 

instrumentos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 
DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-

RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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