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INSTRUÇÕES
1. O tempo total para a resolução desta prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o
cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
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Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame
imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do
caderno de prova.
5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”),
das quais apenas 1 (uma) é correta.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão
consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de
relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de
qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só
poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das 16h. Os 3
(três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e
retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.
___________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
INSCRIÇÃO

CARGO
COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1
Sobre a loucura
1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito
de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se
um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na
Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra Fedro, não
sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser
profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza
ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
10
Visão diferente sobre ___ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O
filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor ___ vida em sua
simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu
livro Elogio da Loucura, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse
comandar os loucos e obedecer ___ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse
complacente com ___ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com
todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence
___ humanidade”.
20
Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo,
os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade.
Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres
poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
25 da verdade.
[...]
Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo
30 francês Michel Foucault. Em sua obra História da Loucura, traça um perfil da loucura em sua
especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está
ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de
razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos
dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
[...]
KRAUSE, Idalina. Filosofia Ciência & Vida. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São
Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche
CORRETAMENTE, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

a–a–a–à–à
a–à–a–a–a
a–à–à–à–à
a–à–a–a–à
à–a–à–a–à
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02) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:
A( ) para Platão, em sua obra Fedro, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
B( ) Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
C( ) segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos
histórico, cultural e econômico.
D( ) segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo
dos homens.
E( ) para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação
de Foucault.
03) Ainda de acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:
A( ) o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
B( ) o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
C( ) a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas
instituições causam aos indivíduos.
D( ) na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à
loucura.
E( ) as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de
subjetivismo poético.
04) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.
(

) Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que
aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as
tendências de cada período histórico, respectivamente.

(

) Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar
por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.

(

) O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à
loucura.

(

) Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente
atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de
maneira perversa.

(

) Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A( ) F – V – V – F – F
B( ) V – F – F – V – V
C( ) F – V – F – F – F
D( ) V – F – F – V – F
E( ) F – F – V – V – F
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05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.
(
(
(
(

) Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.
) Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).
) Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente
na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.
) As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–V
V–F–V–V
V–V–V–F
V–F–F–F
V–V–F–F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função
sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.
COLUNA 1
I. sujeito

(
(
(

II. objeto direto
III. adjunto adverbial

(
(

COLUNA 2
) na sociedade racional (linha 1)
) o louco (linha 1)
) o direito de ser ouvido (linhas 1
e 2)
) a loucura (linha 2 )
) conotação positiva (linha 2)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

I, II, III, I, II
III, I, II, I, II
III, II, I, III, II
III, I, II, I, III
I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.
“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro Elogio da Loucura,
publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).
Identifique se as afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F).
(
(
(
(
(

) A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o
significado de um substantivo.
) A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de
adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.
) A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de
tempo.
) O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes
distintos no texto.
) A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do
verbo ir.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–F–V–V–V
F–V–V–F–V
V–F–V–V–F
V–V–F–F–F
V–V–V–F–F
ASSISTENTE SOCIAL

4

Texto 2
Cronobiologia: relógios e ritmos
1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos
organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo.
Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações
entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por
5 exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.
Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por
mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono:
seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.
10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal
(pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam
dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas
espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de
gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. “Relógios” são os
15 mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos
biológicos.
A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a
existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo
20 sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos
de neurônios que são capazes de gerar ritmos.
[...]
25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos
e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para
descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez
mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios
são modulados por ciclos naturais.
MENNA-BARRETO, Luiz.
Disponível em: http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que:
A( ) há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a
um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
B( ) a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e
variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados
por estímulos externos.
C( ) a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos
organismos à sua localização espacial.
D( ) o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade
de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico
fica seriamente comprometido.
E( ) os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios
biológicos.
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09) A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.
I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela
regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete
aproximadamente a cada 25 horas.
II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados,
pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: crono = tempo; bio = vida;
logia = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
B( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.
C( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
D( ) Somente as afirmativas I e II são corretas.
E( ) Todas as afirmativas são corretas.
10) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 2.
(

) No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar
informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto”
(linhas 3 e 4).

(

) A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais”
(linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.

(

) Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha
9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o
de acordar.

(

) O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é
justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A( ) V – F – V – V
B( ) F – V – V – V
C( ) V – V – F – F
D( ) F – V – V – F
E( ) V – F – F – V
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11) Leia o excerto:
“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade
científica...” (linhas 18 e 19)
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas, com relação à classificação
das palavras sublinhadas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
a é um artigo que define a palavra “existência”.
atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–F–V–V
F–F–V–F–F
V–F–V–F–V
V–V–F–F–F
F–V–F–V–F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.
Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto,
sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

bastante; com a finalidade de; porquê
vários; no sentido de; qual o motivo
diversos; onde; por qual razão
tantos; com a finalidade de; porquê
bastantes; com a finalidade de; por qual razão

LEGISLAÇÃO DO SUS
13) Analise as afirmativas abaixo.
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados,
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:
I.

Integralidade de assistência, entendida 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.
II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário.
IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e
orientação programática.
V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
ASSISTENTE SOCIAL
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14) De acordo com a Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são verdadeiras (V)
ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(

(

(

(

) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.
) Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação
aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o
acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.
) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio
e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e
serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do
Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.
) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente,
incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o
quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–V–V
F–V–F–F–V
V–V–F–V–F
F–F–V–V–V
V–F–F–F–F

15) De acordo com a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.
I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução
de ações de saneamento básico.
IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde
da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas
instituições hospitalares.
V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser
exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os
servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um
estabelecimento de saúde do SUS.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) O Código de Ética dos Assistentes Sociais define direitos, deveres e proibições,
especialmente organizados no Título III, conforme as diferentes relações que o profissional
estabelece em seu trabalho.
A partir desta lógica, identifique as orientações previstas nesse documento e suas
referências éticas, correlacionando as duas colunas.
COLUNA 1

COLUNA 2
(

) É vedado ao assistente social “aceitar nomeação como
perito e/ou atuar em perícia, quando a situação não se
caracterizar como área de sua competência ou de sua
atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos
legais relacionados a impedimentos ou suspeição”.

(

) É dever do assistente social “ao realizar crítica pública a
colega e outros profissionais, fazê-lo sempre de maneira
objetiva, construtiva e comprovável, assumindo sua
inteira responsabilidade”.
) É dever do assistente social “contribuir para a
viabilização da participação efetiva da população usuária
nas decisões institucionais”.

1. Das relações com os
Usuários
2. Das Relações com as
Instituições Empregadoras e Outras
3. Das Relações com
Assistentes Sociais e
Outros Profissionais

(
4. Das Relações com
Entidades da Categoria e
demais Organizações da
(
Sociedade Civil
5. Das Relações do
Assistente Social com a
Justiça

(

) É direito do assistente social “ter livre acesso à
população usuária”.
) É dever do assistente social “denunciar ao Conselho
Regional as instituições públicas ou privadas, onde as
condições de trabalho não sejam dignas ou possam
prejudicar os usuários ou profissionais”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

5–1–2–4–3
5–3–1–2–4
2–3–4–5–1
4–3–2–5–1
2–3–5–4–1

17) Com relação aos Direitos e às Responsabilidades Gerais do Assistente Social segundo o
Código de Ética dos Assistentes Sociais, é CORRETO afirmar que:
A( ) é direito do assistente social “desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e
responsabilidade, observando a legislação em vigor”.
B( ) é dever do assistente social o “desagravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional”.
C( ) é direito do assistente social “permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço Social
em Instituições Públicas ou Privadas que não tenham em seu quadro assistente social que
realize acompanhamento direto ao aluno estagiário”.
D( ) é vedado ao assistente social “compactuar com o exercício ilegal da Profissão, inclusive nos
casos de estagiários que exerçam atribuições específicas, em substituição aos
profissionais”.
E( ) é dever do assistente social o “aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a
serviço dos princípios deste Código”.

ASSISTENTE SOCIAL
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18) Com relação ao Benefício de Prestação Continuada, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) A LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social – define que, em todos os casos, a renda per
capita familiar seja inferior a ½ salário mínimo.
B( ) A sua operacionalização compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), ao qual compete, ainda, sua gestão, acompanhamento e avaliação.
C( ) É um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de 01
(um) salário mínimo mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e a pessoas com
deficiência incapacitante para a vida independente e para o trabalho.
D( ) O seu financiamento é de responsabilidade do Instituto Nacional de Seguro Social.
E( ) A idade mínima para a pessoa portadora de deficiência receber o Benefício de Prestação
Continuada é de 18 anos.

19) Com relação ao disposto na Lei Orgânica da Assistência Social, assinale a alternativa
CORRETA.
A( ) A assistência social é direito do cidadão e política contributiva de Seguridade Social, que
provê os mínimos sociais, e é realizada através de um conjunto integrado de ações de
iniciativa exclusiva da sociedade.
B( ) A assistência social rege-se, entre outros, pelo princípio da igualdade de direitos no acesso
ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais.
C( ) A assistência social realiza-se de forma subordinada às políticas setoriais, visando somente
à focalização dos programas de enfrentamento da pobreza e à garantia dos mínimos
sociais.
D( ) Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestarem, com
fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei,
bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos.
E( ) A organização da assistência social tem como base a diretriz da centralização políticoadministrativa e o comando único das ações na esfera municipal de governo.

20) Em relação ao Sistema Único de Assistência Social, é CORRETO afirmar que:
A( ) a proteção social da política de assistência social deve garantir a segurança de
sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida e de convívio ou vivência
familiar.
B( ) a proteção social básica é exclusivamente de responsabilidade estadual e tem como
objetivos prevenir situações de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, privação ou
fragilização de vínculos afetivorelacionais e de pertencimento social.
C( ) a proteção social básica e a proteção social especial devem ser organizadas em todos e em
cada município brasileiro, tendo em vista a implantação do sistema descentralizado e
participativo da assistência social.
D( ) o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – é uma unidade pública, estatal ou
privada, territorializada, responsável pela execução dos serviços de proteção social
especial.
E( ) o Centro de Referência Especializada de Assistência Social é responsável pela organização
e coordenação da rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência
social.
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21) Com relação à Política Nacional de Assistência Social, identifique se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(
(
(

) O SUAS estabelece a nova Política de Assistência Social e assim altera a LOAS.
) A PNAS/2004, que define o SUAS, não formula modificações substantivas na lógica de
financiamento da assistência social.
) O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na regulação
e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais.
) A matricialidade sociofamiliar passa a ter papel de destaque no âmbito da Política Nacional
de Assistência Social, na medida em que a realidade tem dado sinais cada vez mais
evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias brasileiras.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–F–F
V–F–V–V
F–F–V–V
F–V–F–F
F–V–V–V

22) Leia o texto abaixo com atenção.
Até hoje os pesquisadores não puderam estabelecer um perfil característico do homem que
comete violência. Nenhum fator, isoladamente, mostrou-se capaz de explicar a violência
conjugal que parece resultar da integração de fatores culturais e sociais. Muitos agressores
são pessoas bem sucedidas e bem articuladas socialmente. Mostram-se afáveis e cordatos
com amigos e colegas, não fazem uso de álcool e de outras drogas e têm a ficha limpa na
polícia. Apenas não são denunciados e sua violência passa despercebida. A violência pode se
dar no espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas (âmbito da unidade doméstica), ou na comunidade formada por
indivíduos que são ou que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa (âmbito da família) ou ainda em qualquer relação íntima de
afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação. (Esse texto foi retirado da Cartilha: Enfrentando a Violência Doméstica Contra
a Mulher, da autora Bárbara M. Soares)
Com base no texto acima, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) A violência física só é reconhecida quando há lesão corporal grave e as vias de fato são
constatadas em flagrante.
B( ) A violência psicológica e a violência moral são subjetivas e podem variar pelo contexto
cultural e social de cada indivíduo, não sendo passíveis de enquadramento como infrações
penais.
C( ) Há diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre elas, a física,
a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral.
D( ) A dimensão de gênero é secundária na percepção das questões relacionadas à violência
doméstica, uma vez que se trata de assunto familiar, moral, restrito à esfera privada da
convivência parental.
E( ) Como a violência doméstica em geral é percebida como um problema exclusivamente
familiar, cabe aos profissionais da rede de saúde encaminhar o atendimento médico, sem
esclarecimentos sobre os direitos da mulher, hoje previstos na Lei Maria da Penha.
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23) Com relação ao Programa Bolsa Família, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada, constitui-se em
ação de segurança alimentar e nutricional, sem interface com a política de assistência
social.
B( ) Existe exclusivamente para a erradicação da extrema pobreza da população mais vulnerável
à fome, não se constitui em direito de cidadania, nem possui lei afiançadora.
C( ) As condicionalidades do programa são, ao mesmo tempo, de responsabilidade das famílias
e da sociedade civil organizada.
D( ) O objetivo das condicionalidades é punir as famílias que não merecem receber o programa,
responsabilizando os beneficiários pelo não cumprimento das obrigações e deveres.
E( ) É um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.
24) Leia o parágrafo abaixo.
As condicionalidades são os compromissos nas áreas da Educação, da Saúde e da
Assistência Social assumidos pelas famílias e que precisam ser cumpridos para que elas
continuem a receber o benefício do Programa Bolsa Família.
Numere a coluna 2 identificando as condicionalidades, as atribuições e os respectivos
responsáveis pelo seu cumprimento, previstos no Programa Bolsa Família, referidos na
coluna 1.
Coluna 1
1. Frequência escolar mínima de 85% para crianças e
adolescentes entre 6 e 15 anos e mínima de 75% para
adolescentes entre 16 e 17 anos.
2. Controle social.
3. Acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e
desenvolvimento para crianças menores de 7 anos; e prénatal das gestantes e acompanhamento das nutrizes na
faixa etária de 14 a 44 anos.
4. Cumprir as condicionalidades.
5. Frequência mínima de 85% da carga horária relativa aos
serviços socioeducativos para crianças e adolescentes de
até 15 anos em risco ou retirados do trabalho infantil.

(

Coluna 2
) Assistência social

(

) Saúde

(

) Educação

(

) Conselho municipal
do PBF

(

) Família

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

2–4–3–5–1
5–3–1–4–2
4–3–2–5–1
5–3–1–2–4
2–3–5–4–1

25) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo.
Envelhecer é caracterizado como uma etapa da vida do homem. O Estatuto do Idoso, Lei
10.741/2003, com a finalidade de regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a 60 anos, no artigo 3º, Parágrafo Único, prevê que a garantia de prioridade
compreende...
A( ) a destinação privilegiada de recursos humanos às áreas de geriatria e gerontologia.
B( ) a preferência na formulação e na execução de políticas em geral.
C( ) o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos privados prestadores
de serviços à população.
D( ) a garantia de ser colocado a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
E( ) a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as
demais gerações.
ASSISTENTE SOCIAL

12

26) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.
O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, artigo 15, define que é assegurada a atenção
_________ à saúde do idoso, por intermédio do ____________, garantindo-lhe o acesso
___________ e igualitário, em conjunto articulado e __________ das ações e serviços para a
prevenção, _____________, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial
às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

especial – Serviço Público de Saúde – integral – integrado – redução
integral – Sistema Único de Saúde – universal – contínuo – promoção
integral - Sistema Único de Saúde – universal – integrado – promoção
integral - Sistema Público de Saúde – integral – contínuo – promoção
especial - Sistema Único de Saúde – universal – especializado – redução

27) O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, em seus incisos de I a
III, regulamenta a aplicação da medida de internação. Com base nos mesmos, identifique se
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa.
houver reiteração no cometimento de outras infrações graves.
houver prévia existência do ato infracional, mesmo que não devidamente apurada.
houver descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
tratar-se de qualquer tipo de ato infracional.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–V–F
F–V–V–F–V
V–V–F–V–V
F–F–V–F–V
V–V–F–V–F

28) Assinale a alternativa na qual TODOS os termos correspondem às normas essenciais do
estado de filiação, conforme o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
8.069/1990.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Direito personalíssimo, indisponível e imprescritível.
Direito suscetível, indisponível e imprescritível.
Direito personalíssimo, indisponível e prescritível.
Direito suscetível, disponível e imprescritível.
Direito personalíssimo, disponível e imprescritível.
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29) Com relação às significativas mudanças mencionadas por estudiosos, especialmente, por
François de Singly, na família contemporânea, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas
(F) as alternativas abaixo.
(
(
(
(
(

) Baixa taxa de fecundidade, do aumento da esperança de vida e, consequentemente, da
crescente proporção da população de mais de 60 anos.
) Declínio da instituição do casamento e aceitação social do divórcio.
) Surgimento de novos modelos familiares derivados, sobretudo, das transformações nas
relações de gênero.
) Exercício da atividade sexual circunscrito à esfera do matrimônio.
) Declínio dos papéis sociais atribuídos ao pai como provedor e à mãe como dona de casa, na
medida em que as mulheres se retiram do mercado de trabalho.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–V–F
F–V–V–F–V
V–F–V–F–V
V–V–V–F–F
F–V–F–V–F

30) Assinale a alternativa na qual TODOS os termos correspondem ao conceito de violência
doméstica apresentado por Viviane Guerra.
A( ) É uma violência entre classes sociais, que permeia todas as classes sociais, como violência
de natureza societária.
B( ) É uma violência intraclasses sociais, que permeia todas as classes sociais, como violência
de natureza interpessoal.
C( ) É uma violência interpessoal, porém não se configura como um processo de completa
objetificação da criança ou adolescente.
D( ) É um processo de imposição de maus tratos à vítima no qual não há negação dos valores
humanos fundamentais como a vida, a liberdade, a segurança.
E( ) É um abuso do poder disciplinador e coercitivo contra crianças e adolescentes que ocorre
em entidades de atendimento.
31) Com relação à construção do projeto da Reforma Sanitária nos anos de 1980, indique se são
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(
(
(
(

) A saúde deixou de ser apenas interesse dos técnicos para assumir uma dimensão política.
) A saúde contou com a participação de novos sujeitos sociais no debate sobre as condições
de vida e saúde da população brasileira.
) Entre as principais propostas debatidas por estes sujeitos coletivos, uma delas era estender
a assistência médica prestada pela Previdência Social para toda a população.
) A 8º Conferência Nacional de Saúde foi o evento mais significativo e marcante da Reforma
Sanitária nesta década.
) A 1ª Plenária Nacional de Saúde realizada no Congresso Nacional e o Encontro Nacional da
Associação Brasileira de Medicina de Grupo – ABRAMGE foram os eventos mais
significativos da Reforma Sanitária nesta década.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–V–F–V
F–V–V–V–F
V–V–F–V–F
V–V–F–F–V
F–F–V–V–V
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32) Com relação à saúde no texto constitucional, analise as afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A saúde passou a ser um direito universal, acabando com discriminações existentes entre
segurado e não segurado e entre setor urbano e rural.
As ações de saúde passaram a ser de relevância pública, cabendo ao poder público sua
regulamentação, fiscalização e controle.
O setor filantrópico poderá participar do sistema de saúde de forma complementar, ficando
excluído o setor privado com fins lucrativos.
Compete ao SUS realizar a formação de recursos humanos na área de saúde para incentivar
o aleitamento materno e o cuidado na saúde do idoso.
O SUS integra todos os serviços em uma rede hierarquizada, regionalizada e descentralizada.
A descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade são diretrizes do
SUS.
Assinale a alternativa CORRETA.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas II, III, V e VI estão corretas.

33) Com relação ao artigo 200 da Constituição Federal/1988, que trata das atribuições do Sistema
Único de Saúde - SUS, analise as afirmativas abaixo.
I.

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e
participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e
outros insumos.
II. Executar as ações de vigilância sanitária, vigilância das águas e saúde do trabalhador.
III. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
IV. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
V. Fiscalizar alimentos, controlando seu teor nutricional e prazo de validade, bem como bebidas
alcoólicas e águas para consumo humano.
VI. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
VII. Proteger o meio ambiente realizando o controle da emissão de gases tóxicos no ar, limpando
as águas do mar quando acontecerem vazamentos de óleo e dos rios quando poluídas por
agrotóxicos.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II, IV, VI e VII estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, V e VII estão corretas.
Somente as afirmativas IV, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e VI estão corretas.
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34) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas conforme o texto da Lei
8.142 de 1990.
A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários
segmentos ____________, para avaliar a situação de saúde e propor as ______________
para a formulação da política de saúde nos _____________ correspondentes, convocada pelo
poder executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo conselho de saúde. O conselho de
saúde, em caráter permanente e ________________, 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, inclusive nos aspectos ___________ e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

sociais – diretrizes – níveis - deliberativo – econômicos
da previdência social – ações – níveis – propositivo – sociais
sociais – diretrizes – esferas de governo – propositivo – econômicos
dos usuários – diretrizes – níveis – deliberativo – econômicos
sociais – ações – esferas de governo – deliberativo – sociais

35) Com relação ao Pacto pela Saúde de 2006, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas abaixo.
(

(
(
(
(

) Com o Pacto pela Saúde de 2006 os gestores assumiram o compromisso de revisar
anualmente, com base nos princípios do Capitulo da Seguridade Social, as metas
estabelecidas.
) O Pacto pela Saúde de 2006 integra três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa
do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
) O Pacto pela Saúde de 2006 integra três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa
do SUS e Pacto em Defesa da Seguridade Social.
) O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários derivados da
análise da situação de saúde do país.
) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações articuladas nas três esferas de governo no
sentido de reforçar o SUS.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–F–F–F
V–F–V–F–V
F–V–F–V–V
F–F–F–F–F
F–V–V–V–F
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36) Em relação ao planejamento no SUS, conforme prevê o Pacto pela Saúde de 2006, analise as
afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

O processo de planejamento no âmbito do SUS deve ser desenvolvido de forma articulada,
integrada e solidária entre as três esferas de gestão.
Para a institucionalização e fortalecimento do sistema de planejamento do SUS, ficam
excluídos o monitoramento e a avaliação da gestão do SUS.
O município deve formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de
planejamento participativo e integrado, de base local e ascendente, podendo neste caso o
Plano Municipal de Saúde ser dispensado da aprovação do conselho de saúde.
À esfera estadual cabe formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de
planejamento participativo, submetendo-o à aprovação do Conselho Estadual de Saúde, e
pactuar no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite – CIB – a política estadual de atenção
em saúde.
Cabe às três esferas de governo elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e
submetido à aprovação do Conselho de Saúde correspondente.
Cabe ao estado operar os complexos reguladores no que se refere à referência intermunicipal.
Assinale a alternativa CORRETA.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, IV, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

37) Com relação à Vigilância Epidemiológica no âmbito do SUS, indique se são verdadeiras (V)
ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(

(
(

(
(

) Entende-se por vigilância epidemiológica 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 ou agravos.
) Um dos campos de atuação da vigilância epidemiológica é a área de doenças transmissíveis
com vínculo importante com o meio ambiente: dengue, malária, leishmanioses, febre
amarela, doenças diarreicas, esquistossomose.
) As doenças transmissíveis pelo meio ambiente no Brasil não se caracterizam, como nos
demais países da América Latina, como doenças relacionadas de maneira geral a
insuficiência de saneamento, condições precárias das habitações, uso inadequado do solo e
desmatamentos.
) O padrão de morbidade e mortalidade brasileiro envolve doenças infectoparasitárias,
cronicodegenerativas e causas externas, cabendo no campo de atuação da vigilância
epidemiológica apenas as cronicodegenerativas.
) Entre as ações do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde está a incorporação das ações
de menor complexidade da vigilância epidemiológica na rotina da atenção básica, por
intermédio da estratégia da saúde da família.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–F–F–V
V–F–F–F–V
F–V–V–V–F
F–V–F–F–V
V–F–V–V–F
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38) Considerando a obra de Mendes (Uma agenda para a saúde), analise as afirmativas abaixo.
I. Ao propor um desenho institucional para o SUS, o autor propõe um federalismo cooperativo.
II. O autor defende o paradigma da produção social da saúde.
III. Uma nova prática sanitária para a produção social da saúde deve se sustentar na vigilância à
saúde.
IV. A vigilância à saúde assenta-se em três pilares: território, problema e intersetorialidade.
V. Para o autor, o território transcende as características geofísicas e contempla os territórios
econômico, político, cultural e sanitário.
VI. A produção social da saúde implica organização de distritos sanitários, que se constituem em
um espaço microrregional programático menos formalizado e, também, em um lugar
democrático de negociação.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II, IV, e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III, IV e VI estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.

39) Com relação à Vigilância Sanitária no âmbito do SUS, indique se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as afirmativas abaixo.
(

(

(

(

(

) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas epidemiológicos decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da
saúde
) À ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária –, autarquia vinculada ao Ministério da
Saúde, com independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia
financeira, compete regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam
risco à saúde pública;
) Entre os principais campos de atuação da Vigilância Sanitária para a proteção à saúde
destacam-se as seguintes áreas: Agrotóxicos e Toxicologia, Alimentos, Cosméticos,
Derivados do Tabaco, Laboratórios, Medicamentos, Portos, Aeroportos e Fronteiras,
Produtos para a Saúde, Saneantes, Sangue, Tecidos e Órgãos e Serviços de Saúde
) A vigilância sanitária tem atuado também como vigilância pós-uso e pós-comercialização
(VIGIPÓS) especialmente na área de medicamentos, hemoderivados e tecnovigilância
(Equipamentos, Materiais, Artigos Médico-Hospitalares, Implantes e Produtos para
Diagnóstico de Uso in-vitro).
) Na atualidade, a vigilância sanitária, através da vigilância pós-uso e pós-comercialização
(VIGIPÓS) está se preocupando com notificação espontânea das suspeitas de eventos
adversos, identificados pelos profissionais de saúde e usuários, quando do uso dos antivirais
para combater o novo vírus da gripe aviária.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–F–V
V–F–V–V–F
F–F–V–F–V
V–V–F–V–F
F–V–V–V–F
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40) Com relação aos sistemas de informação em saúde e indicadores de saúde, analise as
afirmativas abaixo.
I.

II.

III.

IV.

V.

Os indicadores relativos às doenças evitáveis por vacinação vêm progressivamente
declinando como resultado do aumento de cobertura, tanto na infância como em outros grupos
vulneráveis.
Com o uso do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) espera-se a melhoria na
qualidade dos dados captados em relação às causas e às formas de transmissão das doenças
preveníveis.
Os gestores podem fazer uso dos dados contidos no Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM), para a formulação de indicadores epidemiológicos como instrumentos de
suporte ao planejamento das ações e dos programas voltados à redução da mortalidade por
causas preveníveis ou evitáveis.
A sistematização da coleta e a notificação de eventos vitais e de saúde são ferramentas
imprescindíveis para análise de situação de saúde como práticas para a tomada de decisões
em saúde.
A análise de situação de saúde da população brasileira no que tange às doenças
transmissíveis enfrenta uma série de dificuldades derivadas da multiplicidade de subsistemas
de informação no SUS, cuja lógica de organização justapõe informações epidemiológicas,
administrativas, políticas e financeiras.
Assinale a alternativa CORRETA.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II, IV, e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
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