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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. 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 

 

 

 



                                                                      

 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

SERVIÇO SOCIAL 
  

 
  

QUESTÕES GERAIS 
  

1. Sobre a temática Gestão e Planejamento de Serviços de Saúde, assinale a alternativa 1. 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e marque V para 

VERDADEIRO e F para FALSO. 

 

(  ) Entre os objetivos do SUS, está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

(  ) Entre os objetivos do SUS, está a assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

(  ) Não está incluída no âmbito de atuação do SUS a ordenação da formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

a) V;V;V. 

b) V;V;F. 

c) F;V;F. 

d) F;V;V. 

 

2. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas abaixo: 

 

I. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros. 

II. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 

III. Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 

regimento organizado pelas Secretarias de Saúde.   

IV. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis correspondentes. 



                                                                      

 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas IV. 

 

3. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é CORRETO afirmar: 

 

a) Trata-se de 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) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os 

serviços de saúde públicos, excetuando-se os serviços privados. 

c) Entre as diretrizes da PNVS está a de abranger ações voltadas à saúde pública, com 

intervenções individuais ou coletivas, prestadas por serviços de vigilância sanitária e 

epidemiológica. Desde 2020, as ações em saúde do trabalhador não fazem parte da PNVS. 

d) As estratégias para organização da Vigilância em Saúde não necessitam contemplar a 

proposição e produção de indicadores para monitoramento e avaliação da situação de 

saúde, pois essa é uma atribuição das Direções das Secretarias de Saúde. 

 

4. Sobre a Política Nacional de Humanização, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A PNH é uma política nacional que busca qualificar o modo de atenção e gestão na rede do 

SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores.  

b) A PNH ainda não pode ser implantada em qualquer unidade/serviço ou secretaria de saúde, 

pois não se adéqua a todas as políticas do SUS.  

c) A PNH depende da decisão política e também da adesão dos trabalhadores, gestores e 

usuários do SUS para existir. 

d) A inclusão de gestores, trabalhadores e usuários na produção de saúde pode ocorrer por 

meio de Acolhimento, Grupo de Trabalho de Humanização, Escuta qualificada, entre 

outros. 

 

 

 

 

 



                                                                      

5. Sobre as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), é INCORRETO afirmar: 

 

a) O acolhimento se constitui como uma ferramenta tecnológica relacional de intervenção na 

escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com responsabilização e na 

resolutividade dos serviços.  

b) Pode-se dizer que uma atitude acolhedora é uma atitude atenta, que considera a diversidade 

cultural, racial e étnica. 

c) O acolhimento deve ocorrer em uma sala específica, no momento da chegada do usuário no 

serviço de saúde. 

d) Entre os objetivos do acolhimento estão: escutar a queixa, os medos e as expectativas do 

usuário; identificar os riscos e a vulnerabilidade e perceber a avaliação do próprio usuário em 

relação à sua condição. 

 

6. Sobre os princípios da Bioética, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A autonomia é a capacidade de autodeterminação da pessoa, isto é, o quanto ela pode 

gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. 

II. A justiça significa “fazer o bem”, ou seja, ofertar o melhor tratamento ao paciente. 

III. O conceito de equidade costuma ser acrescentado ao de justiça. Equidade se refere a dar a 

cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades. 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

 

7. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2017), são atribuições dos 

profissionais da atenção básica: 

 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita nas regiões centrais, ao 

longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às 

necessidades de cuidados curativistas, permitindo a longitudinalidade do cuidado. 

b) Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas 

sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e 

a longitudinalidade pelas equipes que atuam na Atenção Básica. 



                                                                      

c) Praticar cuidado exclusivamente em nível coletivo, visando propor intervenções que possam 

influenciar os processos saúde-doença em grupos. 

d) Participar da compra dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. O 

gerenciamento dos insumos fica sob-responsabilidade da atenção secundária. 

 

8. Muitos países estão trabalhando no sentido de implementar uma abordagem ligada aos 

determinantes sociais. De acordo com os princípios e pré-requisito para a tomada de ações, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Para que ações sobre os determinantes sociais reduzam as iniquidades em saúde, é 

preciso trabalhar com ações de curto prazo, com implementação continuada. 

b) Uma distribuição equitativa do bem-estar e da saúde precisa se transformar em uma meta 

prioritária não só para o governo, como para a sociedade como um todo. 

c) É essencial que ações sobre os determinantes sociais sejam coordenadas entre si e 

coerentes. 

d) O monitoramento e a avaliação são cruciais para que se possa saber se a abordagem 

está impactando verdadeiramente os determinantes e a equidade em saúde. 

 

9. Sobre a Rede de Atenção às Urgências, analise as afirmativas abaixo: 

 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do 

vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente 

adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando 

necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem como objetivo a transferência/encaminhamento a outros 

pontos de atenção, uma vez que o atendimento de emergências não é realizado em Unidades 

Básicas de Saúde. 

(   ) A UPA 24h objetiva reunir esforços para garantir a integralidade na assistência em 

situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas.  

(   ) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede 

Hospitalar. 

 

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

a) V,F,F,V 

b) V,V,F,V 

c) V,F,V,V 



                                                                      

d) V,V,F,F 

 

10. Sobre os conceitos relacionados à Segurança do Paciente, analise os termos abaixo e 

depois relacione aos conceitos correspondentes: 

 

1) Dano 

2) Incidente 

3) Evento adverso 

4) Cultura da segurança 

 

(  ) se refere a um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário à saúde. 

(    )  consiste em um incidente que resulta em dano à saúde. 

(  ) comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 

incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser 

físico, social ou psicológico. 

( ) 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. 

 

a) 2; 1; 3; 4. 

b) 1; 2; 3; 4. 

c) 1; 3; 2; 4. 

d) 2; 3; 1; 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

SERVIÇO SOCIAL 
  

 

  
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

  
11. Assinale (V) para  as sentenças  VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS , depois marque a 

alternativa que apresenta a seqüência CORRETA :  

 

(   ) Historicamente a saúde tem sido o maior empregador de assistentes sociais. 

( ) Serviço Social na área da saúde no período de renovação esteve voltado 

predominantemente para a estratégia de intenção de ruptura. 

(  ) Na ditadura militar o mercado de trabalho para os assistentes sociais se ampliou em  

hospitais e ambulatórios e na previdência social, mas apenas na saúde coletiva e não 

individual.  

(  ) O surgimento do Movimento  Sanitário não teve repercussões nos assistentes sociais 

vinculados a área. 

 

a)  V; V; F; F. 

b)  V; F; F; V. 

c)  V; V; F; V. 

d)  V; F; V; V. 

 

 
12. Com base no modelo de atenção à saúde construído pelo movimento sanitário, analise os 
enunciados:  

 
I. As necessidades sociais em saúde são pontualmente construídas e   determinadas   pelo 

movimento societário.  
II. O direito à saúde, mediado pelas políticas públicas, as quais refletem um patamar 

determinado da relação Estado e Sociedade, é operacionalizado através dos sistemas e 
serviços de saúde, envolvendo a gestão, o planejamento e a avaliação, além do controle 
social.  

III. A produção de saúde é entendida como um processo que se articula a partir das 
transformações econômicas, sociais e políticas, das ações de vigilância à saúde e das 
práticas de assistência à saúde. 

 
Sobre essas três afirmativas, é CORRETO afirmar:  

 
a)  As três são verdadeiras e estabelecem relação entre si. 
b)  Somente as alternativas II e III são verdadeiras e definem os pilares para a ação 

profissional em saúde. 



                                                                      

c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras e estabelecem relação entre si.  
d) As três alternativas são verdadeiras e a segunda é uma justifica correta da primeira. 

13. Concorrem para colocar a atuação do assistente social em cena e as exigências da própria 

profissão que, ao ___________positivamente às demandas derivadas da implementação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), ampliam a ____________ profissional no campo das ciências 

sociais em saúde. As ações profissionais até essa época, construídas sob o modelo da 

hegemonia __________, são ressignificadas e reconstruídas a partir do modelo instituído pela 

reforma sanitária e definido constitucionalmente.  

As palavras que completam corretamente as lacunas são:  

 

a) Atribuir; Abordagem; circular. 

b) Responder; visibilidade; médica. 

c) Habilitar; Acessibilidade; cultural. 

d) Monitorar; Atribuição; descentralizada. 

 
14. No que tange a formação profissional, analise as afirmativas abaixo.   

 

I. Não há como entender o processo saúde e doença partindo de um único referencial 

disciplinar. 

II. Conforme apontado no mapeamento das residências realizado pela Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) ocorre uma articulação 

entre a formação de graduação e pós-graduação no que se refere ao aspecto da 

multidisciplinaridade/interdisciplinaridade. 

III. A formação em nível de graduação, de modo geral, é organizada de forma 

desfragmentada e articulada entre as profissões de saúde. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Todas as alternativas são verdadeiras e estabelecem relação entre si. 

b) Somente a alternativa II é verdadeira. 

c) As alternativas II e III são verdadeiras e a terceira é a justificativa da segunda. 

d) Somente a alternativa I é verdadeira. 

15. A instrumentalidade é condição de reconhecimento social da profissão. Todo trabalho 

social em si possui instrumentalidade. Acerca da instrumentalidade no trabalho do assistente 

social é INCORRETO afirmar : 

a) A instrumentalidade é uma propriedade e/ou capacidade que a profissão vai adquirindo na 

medida em que concretiza objetivos.  



                                                                      

b) A instrumentalidade é uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da 

profissão, construída e reconstruída no processo sócio-histórico.  

c) A instrumentalidade são os instrumentos necessários ao agir profissional, através dos quais 

os assistentes sociais efetivam suas finalidades em resultados profissionais.  

d) A instrumentalidade é uma propriedade sócio-histórica da profissão, por possibilitar o 

atendimento das demandas e o alcance de objetivos. 

  

16. O neoconservadorismo apresenta-se, como forma dominante de apologia conservadora da 

ordem capitalista, combatendo o Estado social e os direitos sociais, almejando uma sociedade 

sem restrições ao mercado, reservando ao Estado a função coercitiva de reprimir 

violentamente todas as formas de contestação à ordem social e aos costumes tradicionais. 

Com base nessa afirmação, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, depois, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  

1. Neoconservadorismo  

2. Ofensiva (neo)conservadora 

 

(  ) Exploração,  dominação,  desigualdade,  violência objetiva e subjetiva. 

(  ) Programas sociais compensatórios e institucionalização da repressão armada. 

( ) As forças sociais que lutam pela emancipação articuladas aos trabalhadores e às lutas 

sociais. 

(  ) Expressões da questão social tratadas como caso de polícia e  problemas de ordem moral, 

enfrentadas com estratégias de guerra permanente.  

 

a) (    ) 1;2;1;1. 

b) (    ) 1;2;2;1. 

c) (    )  2;1;1;1. 

d) (    ) 1;1;2;1. 

17. Assinale a alternativa que complete CORRETAMENTE as lacunas : 

O Serviço Social é uma profissão cuja _______________ é marcadamente histórica. Seu 

fundamento é a própria ___________________ e sua matéria-prima de trabalho são as 

múltiplas expressões da questão social, o que lhe confere uma forma peculiar de inserção na 

______________________ de trabalho. Como profissão de natureza eminentemente 

________________, que atua nas dinâmicas que constituem a vida social, participa do 

processo global de trabalho e tem, portanto, uma dimensão sócio-histórica e política que lhe é 

constitutiva e constituinte. 



                                                                      

a) Identidade; realidade social; divisão social e técnica; interventiva. 

b) Identidade ; alienação cultural; realidade intervencionista ; produtiva. 

c) Austeridade; realidade cultural; fundamentalista ; nacionalista.  

d) Reciprocidade; crítica social; alienação técnica; progressista. 

18. Yolanda Guerra (2000) reflete sobre a instrumentalidade no exercício profissional do 

assistente social como uma propriedade ou um determinado modo de ser que a profissão 

adquire no interior das relações sociais, no confronto entre as condições objetivas e subjetivas 

do exercício profissional. Para tanto, a autora se utiliza e desmistifica conceitos centrais 

relacionados ao fazer profissional. No quadro a seguir, verifique as concepções, associando 

aos seus respectivos significados, e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

1. Instrumentalidade  

2. Compra e venda da força de trabalho  

3. Questão social  

4. Políticas sociais  

 

(  ) Mecanismo de reprodução da força de trabalho e resultado das lutas de classes. 

(  ) Manifestação do desenvolvimento da classe operária e do seu ingresso na sociedade, 

exigindo seu reconhecimento enquanto classe por parte do empresariado e do Estado. 

(  ) Converter as instituições e práticas sociais em instrumentos/meios de reprodução do 

capital.  

(  ) Os homens controlam a natureza e convertem os objetos naturais em meios para o alcance 

de suas finalidades. 

A sequência CORRETA é apresentada em: 

a) 2;1;3;4. 

b) 1;3;2;4. 

c) 2;1;4;3. 

d) 4;3;2;1. 

 

19. Assinale a alternativa CORRETA: 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 3º dispõe que “a criança e o 

adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.” Apesar de dizer 



                                                                      

aparentemente o óbvio, o presente dispositivo traz um importante aperfeiçoamento em relação 

à sistemática anterior ao ECA. Tal inovação refere-se à/ao:  

 

a) Reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, e não meros 

“objetos” da intervenção estatal.  

b) Uma referência ao princípio da isonomia. 

c) Deixar claro que a defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente é tarefa de 

ação conjunta e articulada entre família, sociedade/comunidade e Poder Público.  

d) Deixar claro a garantia de prioridade absoluta à criança e ao adolescente, evitando assim 

maiores controvérsias sobre o tema.  

 

20. De acordo com Barroco (2015) “A moral desempenha uma função de destaque no ideário 

conservador, sendo concebida como base fundante da sociabilidade e da política(...)”. A partir 

dessa afirmativa, assinale (V) para  as sentenças  VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS , 

depois marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  

 

I. Essa visão conduz ao entendimento de que as crises sociais e as expressões da 

questão social são consequências de uma desagregação moral. 

II. No Brasil, a disseminação ideológica de apelos à ordem tornou-se mais evidente a 

partir da consolidação neoliberal dos anos 1990. 

III. A ofensiva neoliberal do grande capital centralizou e reduziu  a degradação do trabalho 

e da vida social, atingindo duramente as condições de existência da classe 

trabalhadora e dos setores marginalizados. 

IV. Nos anos 1990, a sociabilidade brasileira já estava marcada pela cultura da violência e 

do medo social. 

 

a) V;V;V;F. 

b) V;V;F;V. 

c) F;V;F;V. 

d) V;F;F;V. 

 

21. Assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas: 

Constituem DIREITOS do assistente social: 

_____________________ do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, 

garantindo o ______________ profissional; 

Ampla _________________ no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços 

profissionais __________________ com as suas atribuições, cargos ou funções. 



                                                                      

 

a) Sigilo; autonomia. Aprimoramento; documentados. 

b) Garantia; autonomia. Liberdade; contínuos. 

c) Inviolabilidade; sigilo.  Autonomia; incompatíveis. 

d) Sigilo; participação. Liberdade; incompatíveis. 

22. Assinale a alternativa CORRETA: 

A PoorLaw ou Lei dos Pobres, ao confirmar a responsabilidade da Igreja, ou da comunidade 

local, pela ajuda aos necessitados, continuou priorizando os nativos do lugar ou dos que viviam 

ali  pelo menos há três anos, reforçando desse modo, dois princípios que se fazem valer até 

hoje: 

a) O do critério de renda e o da residência.  

b) O da residência e o da naturalidade. 

c) O da assistência social e o da naturalidade.  

d) O dos cadastrados e o da assistência social.  

23. Assinale a alternativa CORRETA: 

Nunca se falou tanto de política social como nos últimos tempos. É curioso que se fale tanto de 

política social num contexto que lhe é ideológico e politicamente adverso, ou que se recorra 

tanto a política social quando mais a sua função de concretizar direitos sociais pareça 

insustentável. Para explicação desse fato, uma discussão que interessa é a imprecisão 

conceitual de política social.  

Por trás de cada definição de política social existem ideologias, valores e perspectivas teóricas 

competitivas. Isto significa que: 

 

a) Não é fácil conceituar e definir política social. 

b) Existem tantas definições de política social, quanto autores. 

c) Não há política neutra, nem mesmo a social.  

d) O termo política social deve ser empregado de forma genérica, sem a devida mediação 

teórico-conceitual. 

24. Em seus escritos, Locke descartou a ideia datada da época de Santo Agostinho de que o 

homem era mau por natureza e que, por isso, precisava ser regulado por um Estado coercitivo. 

Segundo Locke, os indivíduos nascidos livres e iguais formam a sociedade por espontâneo 

consentimento (contrato) e se submetem a regulação do Estado com a finalidade de preservá-

los. 

Na concepção jusnaturalista, o uso do adjetivo civil que acompanha o substantivo sociedade, 

nem sempre expressa o significado de civilizado. Pensadores como Hobbes, consideram a vida 



                                                                      

humana sob o Estado-civil como racional, inteligente, decente, requintada, sociável e sem 

violência, ao tempo em que identificavam o Estado de natureza como o oposto disso tudo. 

Sociedade civil passou a significar tanto sociedade política como sociedade civilizada.  

Com relação ao conceito de sociedade civil, associe as colunas relacionando as ideias aos 

seus respectivos filósofos e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

 

1. Rousseau 

2. Marx 

3. Gramsci 

4. Hegel 

 

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

política.  

(  ) Conjuntos de organismos privados : instituições que garantem a hegemonia das classes 

dominantes ; complexo das relações ideológicas e culturais. Possui as funções de hegemonia, 

consenso e direção. 

( ) A sociedade civil ( civilizada) é quem vive em estado de guerra e a sua superação ( 

recuperação do estado de natureza) se dá com a sociedade política mediante contrato social.  

(  ) Dissolução da família em classes sociais com o surgimento de relações sociais 

antagônicas (sistema das necessidades); instauração da lei e das primeiras regulamentações 

como mediação de conflitos (mundo da individualidade)  

 

a) 2;3;1;4. 

b) 2;1;3;4. 

c) 3;2;1;4. 

d) 2;3;4;1. 

25. Considerando a Lei 8.080/90 é INCORRETO afirmar:  

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

b) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer, e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

c) A iniciativa privada fica impedida de participar do Sistema único de Saúde (SUS) mesmo 

que em caráter complementar. 

d) Dizem respeito também à saúde, as ações que se destinam a garantir às pessoas e a 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.  



                                                                      

26. Considerando a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, o atendimento imediato, 

obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS, compreende os seguintes 

serviços, EXCETO: 

a) Amparo médico, psicológico e social imediatos. 

b) Obrigatoriedade do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e 

às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do 

agressor e à comprovação da violência sexual. 

c) Coleta de material para realização do exame de HIV para posterior acompanhamento e 

terapia. 

d) Diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas 

afetadas. 

27.  A proteção social de Assistência Social é hierarquizada em duas vertentes e possui níveis 
de complexidade do processo de proteção, por decorrência do impacto de riscos no indivíduo e 
em sua família. Desta forma, a Assistência Social organiza-se pelos seguintes tipos de 
proteção:                        

1.  Proteção social básica: 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. 

2. Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo 

contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 

fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de violação de direitos.                     

 

A partir dessa afirmação, analise as especificidades das situações e associe as colunas 

identificando os atendimentos ao serviço adequado: 

(     ) Família que necessita de apoio para resolver dificuldades de convívio e de cuidados com 

os filhos. 

(    ) Família que necessita acessar o PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 

Família. 

(    ) Família em situação de risco pessoal ou social, em que seus direitos foram violados ou 

ameaçados. 

(    )Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

a) 1;2;1;2. 



                                                                      

b) 2;2;1;1. 

c) 2;1;1;2. 

d) 1;1;2;2. 

28. Com relação a lei 10.741 de 2003, assinale ( V ) para  as sentenças  VERDADEIRAS e ( F) 

para as FALSAS, depois marque a alternativa que apresenta a sequência correta:  

(     ) As medidas de proteção previstas no Estatuto do Idoso poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente com outras. 

(     ) As medidas protetivas visam conscientizar o infrator e fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários. 

(   ) O idoso que estiver em pleno domínio de suas faculdades mentais pode optar pelo 

tratamento de saúde que considerar mais favorável. 

(    ) Em caso de suspeitas de mal tratos contra idosos, devem ser avisados os seguintes 

órgãos: Polícia; Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso e 

Conselho Nacional do Idoso. 

 

a) V;V;V;F. 

b) V;V;F;F. 

c) V;V;V;V. 

d) V;F;F;V. 

 

29. No tocante a institucionalização de idosos, a Política Nacional do Idoso direciona:   

a) A priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do 

atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 

própria sobrevivência.  

b) A institucionalização oferece acolhimento, acesso à assistência médica, alimentação e 

moradia e diminui a sobrecarga dos cuidadores.  

c) A institucionalização representa um enfraquecimento ou ruptura dos laços familiares e 

sociais. 

d) A institucionalização será efetivada somente na identificação  de comorbidades  e restrições 

físicas.  

30. Com base na Lei 10.216/2001 e as modalidades de internação, associe as colunas  e 

depois assinale a sentença que apresenta a sequência CORRETA :  

1. internação voluntária  

2. internação involuntária 



                                                                      

 3. internação compulsória 

 

(    ) O término da internação  dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, 

ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 

(     ) O término da internação  dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação 

do médico assistente. 

(    ) A internação  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. 

(   ) A pessoa que solicita sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da 

admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento. 

 

a) 2;1;3;3. 

b) 2;1;1;3. 

c) 2;2;3;1. 

d) 2;1;3;1. 

31. As três modalidades de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) diferenciam-se por 

algumas características, mas cumprem a mesma função no atendimento público em saúde 

mental. As equipes dos CAPS deverão estar capacitadas para realizar prioritariamente o 

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área 

territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. A respeito dos 

CAPS, é CORRETO afirmar: 

a) O CAPS III tem capacidade operacional para atendimento em municípios com população 

acima de 200.000 habitantes e constitui-se em serviço ambulatorial de atenção contínua, 

durante 24 horas diariamente, incluindo feriados e finais de semana.              

b) A equipe técnica mínima para atuação no CAPS III , será composta por: 1 (um) médico 

psiquiatra; 1 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 1( um) psicólogo, 1 ( um) 

assistente social,  1 ( um) terapeuta ocupacional, 1(um) pedagogo ;1(um) técnico de 

enfermagem,1(um) técnico administrativo, 1 (um) técnico educacional e1 (um) artesão.             

c) O CAPS i – Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, 

constitui-se na referência para uma população de cerca de 300.000 habitantes.             

d) O CAPS ad – Serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, constitui-se na 

referência para uma população superior a 200.000 habitantes. 



                                                                      

32. As competências e atribuições dos(as) assistentes sociais, na política de Saúde, com base 

na Lei de Regulamentação da Profissão, requisitam do(a) profissional algumas competências 

gerais que são fundamentais à compreensão do contexto sócio-histórico em que se situa sua 

intervenção. No que tange as competências do assistente social na política de saúde, avalie as 

sentenças e assinale a alternativa CORRETA:  

I. Apreensão glorificada dos processos sociais de produção e reprodução das relações 

sociais numa perspectiva de uniformidade. 

II. Atuação profissional em uma perspectiva totalizante, baseada na identificação dos 

determinantes sociais, econômicos e culturais das desigualdades sociais. 

 

a) As duas alternativas estão corretas e a segunda é o complemento da primeira. 

b) Somente a alternativa I está correta.  

c) Somente a alternativa II esta correta. 

d) As duas alternativas estão corretas e não possuem relação entre si.  

33. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

Representa a promessa de afirmação e extensão de direitos sociais em nosso país, em 

consonância com as transformações sócio-políticas que se processaram. Neste conceito 

destaca-se como significativo: a universalização, a concepção de direito social e dever do 

Estado, o estatuto de política pública à assistência social, a definição de fontes de 

financiamento e novas modalidades de gestão democrática e descentralizada com ênfase na 

participação social de novos sujeitos sociais com destaque para os conselhos e conferências.  

O texto acima se reporta ao conceito de:  

a) Serviço social. 

b) Assistência social. 

c) Seguridade Social. 

d) Previdência social. 

 

34. A rede socioassistencial, com base no território, constitui um dos caminhos para superar a 

fragmentação na prática da política de assistência social, o que supõe constituir ou redirecionar 

a rede, na perspectiva de sua diversidade, complexidade, cobertura, financiamento e do 

número potencial de usuários que dela possam necessitar. A proteção social de Assistência 

Social é categorizada em básica e especial. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

compõe a proteção social básica e constitui um benefício concedido diretamente ao 

beneficiário. Para efeito de concessão do BPC, é INCORRETO afirmar: 



                                                                      

a) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa 

a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/2 (metade) do salário mínimo. 

b) A pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o 

trabalho.  

c) O BPC não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro benefício no âmbito 

da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.  

d) A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao 

benefício.  

 

35. Assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas: 

Parte-se da concepção de que as Políticas de __________________ são concebidas na ordem 

capitalista como o resultado de ___________________ e, nessa arena de conflitos, 

as_____________________, resultantes das lutas e conquistas da classe trabalhadora, 

assumem caráter ________________, podendo incorporar as demandas do trabalho, e impor 

limites, ainda que parciais, à economia política do capital.  

a) Saúde; lutas democráticas; transversalidades; democrático.  

b) Seguridade social; disputas políticas; políticas sociais; contraditório. 

c) Assistência social; interdisciplinaridade; disputas políticas; elementar. 

d) Seguridade social; interdisciplinaridade; políticas públicas; fundamental. 

 

36.  Assinale a alternativa CORRETA: 

O conceito de saúde, contido no Artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e no caput do 

Artigo 3º da Lei 8.080/1990, ressalta as expressões da questão social. Segundo Iamamoto 

(1982), essas expressões da questão social devem ser compreendidas como: 

a) A violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, gays, lésbicas, 

homossexuais, transexuais e pessoas com deficiências. 

b) Demora no atendimento, precariedade dos recursos, burocratização, ênfase na 

assistência médica curativa, problemas com a qualidade e quantidade de atendimento, 

não atendimento aos usuários. 

c) O conjunto das desigualdades da sociedade capitalista, que se expressam através das 

determinações econômicas, políticas e culturais que impactam as classes sociais. 

d) As alternativas A e C são verdadeiras. 

37. A equipe de saúde e/ou os empregadores, frente às condições de trabalho e/ou falta de 

conhecimento das competências do assistente social, tem requisitado diversas ações aos 

profissionais que não são atribuições dos mesmos. Dito isto, assinale (V) para as sentenças 



                                                                      

que são atribuições do assistente social na saúde e (F) para as que não são, depois marque a 

alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  

(    ) Identificar a situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar 

dos usuários com vistas a construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formulação 

de estratégias de intervenção. 

(    ) Identificação de vagas em outras unidades nas situações de necessidade de transferência 

hospitalar. 

(    ) Convocação do responsável para informar sobre alta e óbito. 

(    )Solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta. 

 

a) V;V;F;F. 

b) V;F;F;V. 

c) V; F;F;F. 

d) V;F;V;F. 

38. Considera-se que o assistente social na saúde desenvolve suas ações profissionais em 

seis dimensões que são complementares e indissociáveis. Neste sentido, identifique as ações 

profissionais aos seus respectivos eixos de atuação associando as colunas e, depois, assinale 

a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  

1. Assistencial  

2. Em Equipe 

3. Socioeducativa  

4. Mobilização, Participação e Controle Social 

5. Investigação, Planejamento e Gestão  

6. Assessoria, Qualificação Formação Profissional 

 

(   ) Participar na organização, coordenação e realização de pré-conferências e conferências de 

saúde. 

(  ) 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. 

(  ) Participar ativamente dos programas de residência, desenvolvendo ações de preceptoria, 

coordenação, assessoria ou tutoria. 

(  ) Solução quanto ao atendimento (facilitar marcação de consultas e exames, solicitação de 

internação, alta e transferência). 

( ) Desenvolver ações de mobilização na comunidade objetivando a democratização das 

informações da rede de atendimento e direitos sociais. 

(  ) Registrar as ações realizadas com a elaboração de relatórios periódicos, a fim de 



                                                                      

possibilitar a análise e avaliação do plano de ação. 

 

a) 3;2;4;6;5;1. 

b) 1;2;3;4;5;6. 

c) 3;4;6;1;5;2. 

d) 4;2;6;1;3;5. 

39. Na Alemanha nazista, Hitller denominou de “política social” experimentos criminosos em 

“enfermos, doentes mentais, judeus e outros grupos étnicos, com a finalidade de submetê-los a 

investigações médicas, esterilizá-los e enviá-los à câmara de gás”. Por isso, a falta de definição 

coerente e consistente de política social afeta substancialmente não só a credibilidade e a 

razão de ser dessa política como política de fato, mas também a vida em sociedade.  

Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA :  

 

I. Como disciplina acadêmica, a política social se inscreve, institucionalmente, no âmbito das 

Ciências Sociais assim como a Sociologia, a Ciência política, a Economia e o Serviço 

Social.  

II. Para Potyara (2020) a política social se apresenta como um conceito complexo que não 

condiz com a ideia pragmática de mera provisão de decisões tomadas pelo Estado e 

aplicadas verticalmente na sociedade.  

III. Para Potyara (2020) a política social tem se mostrado simultaneamente positiva e 

negativa, beneficiando interesses contrários de acordo com a correlação de forças 

prevalecente.  

 

a) As sentenças I, II e III são verdadeiras e a terceira é o complemento da segunda. 

b) Somente as sentenças I e II são verdadeiras. 

c) Somente as sentenças I e III são verdadeiras e não possuem relação entre si.  

d) Somente as sentenças I e II são verdadeiras e a segunda é o complemento da primeira. 

 

40. A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma resposta do Ministério da Saúde para as 

constantes denuncias de mau atendimento e filas desumanas no âmbito do SUS. São 

prioridades da PNH, EXCETO:  

a) Redução de filas e ampliação do acesso. 

b) Assistencialismo, voluntariado e a boa vontade do profissional. 

c) Atendimento integral, acolhedor e resolutivo com base nos critérios de risco. 

d) Educação permanente para os trabalhadores e a participação dos usuários e trabalhadores 

na gestão. 



                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

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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