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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A expectativa de vida vem crescendo em todo o1

mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde seja
estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver
se não tivermos qualidade de vida. Dessa forma, aqueles4

cuidados que, nos meados do século passado, só eram
tomados nas primeiras décadas de vida deverão se estender
por muito mais tempo.7

Esses cuidados demandam determinação e um custo
financeiro maior ou menor, em função do “desgaste da
idade” junto à correção de eventuais patologias10

preexistentes. Infelizmente, quem não tiver condições de
gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal,
repor as necessidades medicamentosas de que a idade13

precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser
controladas paralelamente.

José R. G. da Silva Sá. Internet:

<www.saude.com.br> (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

1 Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a
longevidade com qualidade de vida se gastarem mais com a
saúde na velhice. 

2 Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como
descritivo, porque expõe as características das ações de
quem tem expectativa de vida ampliada.

3 Na expressão “em todo o mundo” (R.1-2), mantêm-se a
coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do
texto, se for retirado o artigo “o”.

4 Na linha 3, como a conjunção “pois” estabelece uma relação
de causa e efeito entre duas orações, ela pode ser substituída
por porque sem prejuízo para a correção gramatical do
período. 

5 Mantém-se a correção gramatical do período se for inserida
uma vírgula imediatamente antes de “se não tivermos” (R.4).

6  Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (R.4), o
autor insere-se no texto, buscando compartilhar suas idéias
com o leitor.

7 Depreende-se da organização do texto que a expressão
“Esses cuidados” (R.8) refere-se ao conteúdo de todo o
parágrafo anterior.

8 Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir a
forma verbal “demandam” (R.8) por demandam por.

9 No trecho “de que a idade precisa” (R.13-14), o emprego da
preposição “de” é obrigatório.

10 Na linha 14, em razão da idéia de condição introduzida pela
conjunção “se”, seria gramaticalmente correto, em lugar da
forma verbal indicativa “devem”, o emprego da forma verbal
subjuntiva devam.

O Farmácia Popular do Brasil é um programa do1

governo federal que busca ampliar o acesso da população
aos medicamentos considerados essenciais. O programa
atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas4

que não têm condições de pagar caro por seu medicamento
e, por isso, muitas vezes interrompem o tratamento. Oferece
medicamentos que tratam das doenças com maior incidência7

no país e disponibiliza, também, preservativos masculinos,
cuja utilização é importante para a prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis. Hipertensão, diabetes, úlcera10

gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses são
exemplos de doenças para as quais são encontrados
medicamentos. 13

O elenco de medicamentos do programa Farmácia
Popular do Brasil foi definido mediante critérios
epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que16

atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram
maior impacto no orçamento familiar. Foram eleitos os
medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar19

tais doenças. Ou seja, são aqueles que apresentam o melhor
resultado e o menor risco para os pacientes.

Internet: <www.portal.saude.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.

11 Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos
medicamentos” (R.3) for substituído por a medicamentos. 

12 O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (R.4) não pode
ser dispensado porque decorre de exigência do verbo ao
qual se liga e do emprego do artigo antes de “pessoas”.

13 Pelo uso da expressão “muitas vezes interrompem o
tratamento” (R.6), infere-se que as pessoas, por não terem
como adquirir medicamentos, suspendem definitivamente o
seu tratamento.

14 O trecho “que tratam das doenças” (R.7) permanece coerente
e gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo:
que se trata das doenças.

15 Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e
verminoses” (R.11), que são elementos de uma enumeração.

16 De acordo com o texto, o programa Farmácia Popular do
Brasil definiu critérios epidemiológicos para a elaboração
de uma lista de medicamentos para as principais doenças
que acometem os brasileiros. 

17 Na linha 16, o pronome “que” tem como seu antecedente a
expressão “as principais doenças”.

18 Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (R.18) por
Elegeu-se.

19 O termo “tais” (R.20) refere-se coesivamente a “as principais
doenças que atingem a população brasileira” (R.16-17).

20 Logo após “indicados para tratar tais doenças” (R.19-20), o
ponto pode ser substituído por ponto-e-vírgula, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, desde que sejam
feitas as alterações necessárias na maiusculização.
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A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, em
termos de sua legislação, uma afirmação política do compromisso
do Estado brasileiro para com os direitos de seus cidadãos. Em
relação ao arcabouço legal do SUS, julgue os itens seguintes.

21 As ações e serviços de saúde foram definidos pela
Constituição Federal como de relevância pública, cabendo
ao poder público e ao setor privado dispor acerca da sua
regulamentação, fiscalização e controle.

22 A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo
Ministério da Saúde, e, no âmbito dos estados, do Distrito
Federal (DF) e dos municípios, pelas respectivas secretarias
de saúde ou órgãos equivalentes.

23 A Lei n.o 8.080/1990, em consonância com a Constituição
Federal, regula em todo o território nacional as ações e
serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas, de direito público ou privado.

24 Devem ser observados os princípios éticos e as normas
expedidos pelo órgão de direção do SUS quanto às
condições para o funcionamento dos serviços privados de
assistência a saúde.

25 Segundo mandamento constitucional, o SUS é financiado
com recursos do orçamento da seguridade social em 50%, da
União em 25% e dos estados em 25%.

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados (conveniados e contratados) que integram o SUS
obedecem a princípios organizativos e doutrinários. Acerca
desses princípios, julgue os itens a seguir.

26 A legislação do SUS determina a universalidade de acesso
aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e em
todo o território nacional.

27 O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de
saúde no Brasil se traduz na Constituição Federal, quando o
texto desta afirma que a saúde é direito de todos e dever do
Estado.

28 A diretriz da descentralização político-administrativa do
SUS contribuiu para o atual grau de municipalização,
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde
no Brasil.

29 O SUS tem direção única em cada esfera de governo,
pressupondo a conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do
DF e dos municípios na prestação dos serviços de saúde à
população.

30 De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser
garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem
à redução do risco de adoecer e morrer da população. Por
isso, os recursos financeiros específicos do SUS podem, na
esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento
básico, incluindo a coleta pública regular do lixo urbano.

Com relação à Lei n.º 8.142/1990, que dispõe acerca da
participação da comunidade na gestão do SUS e das
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde, julgue os próximos itens.

31 O SUS conta, em cada esfera de governo, com as seguintes
instâncias colegiadas de participação da sociedade: comissão
intergestora bipartite, consórcio intermunicipal de saúde e
conferência de saúde.

32 A conferência nacional de saúde, realizada a cada
quatro anos com representação de vários segmentos sociais,
avalia e altera, se necessário, em caráter permanente e
deliberativo, a legislação da saúde no Brasil.

33 Para o recebimento de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o DF
deverão definir nos seus respectivos orçamentos suas
contrapartidas de recursos financeiros para a saúde.

34 A lei em questão definiu que todos os municípios
implantassem, no prazo previsto de dois anos, o plano de
carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS,
condicionando a essa exigência o repasse de recursos
financeiros da União.

35 Segundo a lei em apreço, a representação dos prestadores
de serviços nas conferências de saúde deve ser paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos. 

A disparada de preços dos alimentos fará que os países
mais pobres gastem até quatro vezes mais do que no início desta
década para importar comida, alerta relatório da FAO, a agência
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Só os
gastos com compra de arroz vão subir 40% este ano. A escassez
de alimentos fez que o Parlamento Europeu recomendasse a
formação de estoques na região. O relator especial da
Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à
Alimentação pediu que os investimentos em biocombustíveis e a
concessão de subsídios à sua produção sejam congelados
para forçar a queda de preços de grãos. A demanda por
biocombustíveis vem crescendo como alternativa dos países para
enfrentar a subida do petróleo, cujo barril já atingiu a marca dos
US$ 130. A alta do combustível fez a Ford anunciar que reduzirá
a produção de utilitários esportivos e picapes que consomem
muita gasolina. A British Airways deve cortar vôos nos próximos
meses para economizar.

O Globo, 23/5/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue
os itens de 36 a 50.

36 O caráter global da economia contemporânea propicia, entre
outros aspectos, que uma situação de crise tenda
a se alastrar, atingindo, com maior ou menor intensidade, as
mais diversas regiões do planeta. 

37 Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU é
um organismo multilateral cuja atuação não se restringe às
questões diretamente vinculadas à paz e à segurança no
mundo, como se pode depreender do texto.
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38 Infere-se do texto que a atual crise mundial de alimentos
espalha seus efeitos negativos sobre o conjunto de países,
praticamente sem distinguir o estágio de desenvolvimento
econômico de cada um deles.

39 Mencionado no texto, o Parlamento Europeu é uma das
instituições que compõem a União Européia, considerada a
mais bem-sucedida experiência de formação de bloco
regional que o mundo contemporâneo conhece.

40 A existência de blocos, aproximando países de uma mesma
região, é uma das características marcantes da globalização,
processo que se explica, entre outras razões, pela acirrada
competitividade econômica dos dias atuais. 

41 O NAFTA, que engloba Estados Unidos da América,
Canadá e México, é, até o momento, a única experiência de
bloco econômico existente no continente americano, apesar
de tentativas de associação verificadas no Cone Sul.

42 Apesar de ainda exercer peso significativo na economia
mundial, o petróleo já não é mais peça essencial no sistema
produtivo contemporâneo, de modo que a elevação do preço
do barril pouco interfere nas contas dos diversos países.

43 No Brasil, a vitoriosa trajetória da PETROBRAS decorre da
capacidade por ela demonstrada de prospecção de petróleo
em terra, faltando-lhe, ainda, o domínio da tecnologia que
lhe permita a exploração em águas profundas.

44 Os biocombustíveis são uma tentativa de substituir o
petróleo como fonte de energia, representando ganhos
econômicos e ambientais para quem consegue produzi-los,
mas encontram dificuldades para a comercialização em face
de uma demanda reduzida e em processo de retração.

45 O texto menciona dois casos de grandes empresas mundiais
que, atuando em ramos distintos de transportes, preocupam-
se em adotar medidas que levem à contenção do uso de
combustíveis.

46 O Brasil dispõe de tecnologia para a produção de
biocombustível a partir da cana-de-açúcar, com custos
menores que o de seus concorrentes que fazem uso de
outras matérias-primas, o que lhe permite antever um
potencialmente crescente mercado comprador. 

47 Em geral, as críticas que se fazem aos biocombustíveis
prendem-se ao fato de que sua produção reduz a oferta de
alimentos, redução esta que atinge diretamente o Brasil,
como reconhece e admite o próprio governo brasileiro.

48 Deduz-se do texto que, por ser formada por países
relativamente novos, que conquistaram sua independência
há poucas décadas, a África deve ser a região a sofrer os
menores impactos da crise mundial de alimentos.

49 Os notáveis índices de desenvolvimento econômico
apresentados pela China, acompanhados da melhoria das
condições de vida de larga parcela de sua população,
também podem estar contribuindo para o aumento da
demanda por alimentos, uma das razões da atual crise no
setor.

50 Por enquanto, a sugestão de que se tomem medidas
preventivas para enfrentar o problema da escassez de
alimentos surge entre países pobres, justamente os mais
afetados pela crise, enquanto as economias mais poderosas
se mantêm apenas na expectativa.

CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, acerca da intervenção do assistente

social, na construção e no desenvolvimento do projeto político-

pedagógico. 

51 Como profissão, o serviço social, situa-se no processo de

relações sociais, como mediador na relação Estado,

instituição e usuários, desenvolvendo uma ação

socioeducativa que busca o enquadramento do usuário nos

padrões de sociabilidade.

52 No desempenho de suas atividades profissionais, os

assistentes sociais assumem o papel de intelectuais

orgânicos, tendo em vista que todos atuam em processos de

formação das consciências e na organização política da

classe patronal.

53 Na perspectiva multidisciplinar, a intervenção do assistente

social, em suas diversas frentes de trabalho, leva em

consideração a interação entre os múltiplos objetivos e os

distintos saberes.

54 A função educativa desenvolvida pelo assistente social é

tensionada pela reestruturação produtiva e pelas reformas

institucionais de orientação neoliberal, que provocam

inflexões no âmbito de atuação profissional, podendo

fortalecer o deslocamento da responsabilidade do Estado

para a sociedade civil. 

Considerando as estratégias e procedimentos teórico-

metodológicos de que o assistente social poderá lançar mão ao se

deparar com a situação de uma família em condições de

vulnerabilidade, tais como: baixa renda familiar, desemprego,

longa distância entre a casa e a escola mais próxima, condições

precárias de habitabilidade, uso de substâncias psicoativas por um

de seus integrantes, julgue os próximos itens.

55 O profissional deve elaborar parecer e emitir opinião

detalhada, com enfoque subjetivo acerca da situação

vivenciada pela família, objetivando preservar sua

especificidade profissional bem como a singularidade da

família em questão.

56 O assistente social deve ter conhecimento da legislação

social específica, das políticas sociais públicas e privadas,

dos programas, projetos e benefícios direcionados às

demandas apresentadas pela família em situação de

vulnerabilidade e risco.

57 O profissional deve confrontar a leitura macro com a

microssocial, para captar as diferenças, as circunstâncias e os

requisitos sociais determinantes para a proteção e autonomia

do indivíduo e de sua família. 
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58 Se por ocasião de visita domiciliar, o assistente social se
deparar com uma situação de conflito entre os integrantes da
família, provocado pelo consumo abusivo de álcool, ele
deverá aproveitar o momento e realizar entrevista com o
usuário de bebida alcoólica, ainda que este  mesmo apresente
alteração de comportamento.

59 Caso o assistente social constate que as crianças em idade
escolar não estejam freqüentando a escola devido a ausência
de transporte coletivo, ele deve recorrer às determinações do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e realizar visita
institucional para viabilizar a garantia do direito de acesso ao
ensino pelo município.

60 Na intervenção em grupo junto à uma família, é
recomendável que o assistente social tenha uma condução
diretiva nas atividades com objetivos muito específicos, e
não-diretiva, nas atividades de reflexão e autonomia do
grupo.

O debate contemporâneo acerca do serviço social leva em
consideração o caráter contraditório no processo de relações
sociais. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir. 

61 O paradigma da correlação de forças contribui para o
fortalecimento do paradigma das relações interpessoais. 

62 O fortalecimento dos sujeitos da intervenção profissional
supõe uma práxis voltada aos interesses das classes e
camadas populares. 

63 A relação do assistente social com a população implica
relação de saber e de poder e requer estratégias e táticas
voltadas à articulação de novas relações dos sujeitos entre si
e com a estrutura.

64 A intervenção profissional que leva em consideração o
caráter contraditório pressupõe maior especialização do
trabalho e menor engajamento político.

A questão social na cena contemporânea vem exigindo profundas
mudanças nas relações Estado/sociedade civil e revelando
diversas demandas e distintos campos de atuação ocupacional.
No que se refere às mudanças nos modelos de gestão de políticas
públicas, julgue os itens seguintes. 

65 Os conselhos de políticas sociais, predominantemente o de
assistência social e de saúde, bem como os conselhos
tutelares e de direitos, constituem efetivos espaços de
atuação do assistente social.

66 A democratização das relações Estado/sociedade civil vem
exigindo do assistente social a ampliação do seu campo de
conhecimento levando a ações tais como a compreensão da
dinâmica orçamentária pública e a intervenção profissional
direcionada para o fortalecimento de espaços como o do
orçamento participativo.

67 A tendência de deslocamento das ações governamentais no
trato das necessidades sociais abriu um novo campo de
intervenção profissional, denominado terceiro setor, o qual
vem contribuindo para a universalização da atenção pública
e dos direitos sociais. 

68 Entre as novas funções e atribuições privativas do
profissional de serviço social, ganham visibilidade os
requisitos para a realização de diagnósticos socioeconômicos
de municípios; o gerenciamento e avaliação de programas e
projetos sociais.

Acerca da avaliação de programas e serviços, julgue os itens que
se seguem.

69 A avaliação é considerada parte do processo de
planejamento/gestão, constituindo-se em suporte para a
tomada de decisões capazes de alterar a situação inicial
identificada como problema.

70 A avaliação é considerada uma atividade que requer a
presença de um especialista e por isso deve ser
compreendida como uma ciência.

71 A abordagem qualitativa é usada, em geral, para realizar
aproximações iniciais com o objeto da avaliação, e para
tanto, coletam-se e quantificam-se dados e, opiniões
mediante o emprego de recursos e técnicas de estatísticas.

72 Na abordagem qualitativa, recomenda-se o grupo focal por
ser uma técnica não-diretiva, útil quando envolve pessoas
que estão submetidas a uma mesma situação.

73 A utilização de vários instrumentos abertos na coleta de
dados qualitativos requer a prévia definição quanto aos
dados necessários, bem como da amostra estatística.

74 A avaliação da qualidade dos serviços assemelha-se à
abordagem qualitativa em pesquisa que está ancorada em
dados quantitativos e nos seguintes pilares da qualidade:
otimização, eficiência, eficácia, efetividade, eqüidade,
legitimidade e aceitabilidade.

Julgue os itens subseqüentes, referentes à compreensão de noções
básicas de psicopatologia.

75 Pesquisas em diversos países que apresentam condições
econômicas semelhantes sugerem que os aspectos
socioculturais podem influenciar as taxas de transtornos
psiquiátricos.

76 O transtorno psiquiátrico é definido como uma síndrome ou
padrão comportamental ou psicológico clinicamente
importante, que ocorre em um indivíduo e está associado
com sofrimento ou incapacitação.

77 O autismo é considerado um transtorno de personalidade que
se caracteriza por alterações no comportamento, gerando
atitudes negativistas e contatos excessivos e pegajosos com
as pessoas, tornando o seu tratamento impossível de ser
realizado.

A respeito das concepções acerca da reforma psiquiátrica e da
nova lógica assistencial em saúde mental, julgue os itens
seguintes. 

78 A reforma psiquiátrica teve início no segundo mandato do
atual governo, época em que eclodiu a crise do modelo de
assistência centrado no hospital psiquiátrico estimulado
pelas denúncias da mídia.

79 Residências terapêuticas, também denominadas de serviços
residenciais terapêuticos, são casas localizadas no espaço
urbano, constituídas para responder às necessidades de
moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais
graves, de egressos de hospitais psiquiátricos, de hospitais de
custódia ou em situação de vulnerabilidade.

80 Para receber o auxílio-reabilitação do Programa De Volta
Para Casa, no valor de duzentos reais em espécie, por um
período de dois anos, a pessoa deve estar freqüentando
diariamente um centro de atenção psicossocial (CAPS)
localizado dentro do hospital psiquiátrico onde estava
internado.
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81 Segundo a lógica de organização proposta pelo Ministério da
Saúde, os municípios com menos de 20 mil habitantes não
precisam ter CAPS e podem estruturar sua rede de cuidados
a partir da atenção básica.

82 Pela proximidade das equipes da atenção básica às famílias
e comunidades, as referidas equipes são consideradas
estratégicas para garantir o acesso e o enfrentamento de
agravos vinculados ao uso abusivo de álcool, outras drogas
e a diversas formas de sofrimento psíquico.

Com referência às concepções relativas a políticas sociais
públicas, cidadania e direitos sociais, julgue os itens
subseqüentes.

83 Cidadania não se limita à concepção de direito a ter direitos,
às conquistas legais, ao acesso ou implementação efetiva dos
direitos. Ela deve ser compreendida como um processo em
constante construção, que inclui a invenção de novos
direitos.

84 Política social pública é sinônimo de política estatal, ou seja,
identifica-se diretamente com o Estado.

85 Entre as principais funções da política pública destacam-se
a concretização de direitos conquistados pela sociedade e
previstos na lei, bem como a alocação e distribuição de bens
públicos.

86 Os direitos sociais distinguem-se dos direitos difusos, pois os
mesmos estão voltados para a humanidade e se referenciam
na fraternidade e solidariedade.

Com relação à municipalização da gestão e organização
municipal da assistência social, julgue os próximos itens.

87 As ações de competência das instâncias federativas locais
devem contar com o princípio da subsidiariedade, que
pressupõe a ajuda incondicional das instâncias federativas
mais amplas na realização das referidas ações.

88 O princípio da cooperação é recomendado nos casos em que
a demanda do município não justifica a disponibilização, em
seu âmbito, de serviços continuados nos referidos níveis de
proteção social.

89 Na gestão inicial, o gestor municipal assume total
responsabilidade pelas ações de assistência social e, para
tanto, recebe como um dos incentivos a intermediação direta
com a União para celebrar ajustes relacionados à revisão do
benefício de prestação continuada.

90 É responsabilidade do município, estruturar centros de
referência de assistência social (CRAS), em quantidade
compatível com o porte de cada município, cabendo, ao
município de grande porte, o mínimo de dez CRAS, para
atendimento de até duas mil e quinhentas famílias
referenciadas em cada um deles. 

91 É de responsabilidade do gestor nacional a gestão dos
recursos federais destinados ao co-financiamento das ações
continuadas de assistência social nos municípios não-
habilitados nas condições de gestão inicial, básica e plena.

92 O Sistema Único de Assistência Social integra uma política
pactuada nacionalmente, que prevê uma organização
participativa e descentralizada com ações voltadas para o
fortalecimento da família.

Acerca dos diversos campos de atuação no âmbito da saúde
pública, julgue os itens subseqüentes.

93 A estruturação da política nacional que vise garantir o acesso
de adolescentes e jovens a ações de promoção à saúde,
prevenção e atenção a agravos e doenças, bem como
reabilitação, deve respeitar os princípios organizativos e
operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

94 Os centros de referência em saúde do trabalhador (CEREST)
integram a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador (RENAST) e visam capacitar os serviços do
SUS para que reconheçam e notifiquem os acidentes de
trabalho atendidos nessas unidades.

95 A Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário tem
por objetivo organizar o acesso da população
penitenciária às ações e serviços do SUS, com a implantação
de unidades de saúde de atenção básica nos presídios.

96 A política de saúde do idoso objetiva, no âmbito do SUS,
garantir atenção integral à saúde da população idosa,
enfatizando o envelhecimento familiar saudável e ativo e
fortalecendo o protagonismo dos idosos no Brasil.

97 A Política Nacional de Humanização tem como um de seus
fundamentos a valorização dos diferentes sujeitos implicados
no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores
e gestores.

98 O Programa Saúde da Família é uma estratégia para
reorganização das ações de promoção, prevenção de agravos
e recuperação da saúde da população, operacionalizada
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em
unidades básicas de saúde.

De acordo com Pesquisa do IBGE, do total estimado de
54,7 milhões de domicílios particulares a partir da Pesquisa
Nacional de Amostra Domiciliar – PNAD 2006, em cerca de
10 milhões houve recebimento de dinheiro de programa social do
governo, o que correspondia a 18,3% dos domicílios particulares
do país. Esse percentual, em 2004, era de 15,6%. 

Acesso a transferência de renda de programas sociais 2006.

In: IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 2008, p. 24 (com adaptações).

À luz do texto acima apresentado e do assunto nele mencionado,
julgue os itens a seguir.

99 Desde final dos anos 70, do século passado, debate-se uma
forma de combate à pobreza, de modo a garantir um mínimo
de renda para os indivíduos ou famílias.

100 Para identificar as famílias de baixa renda existentes no país,
foi criado pelo governo federal o Cadastro Descentralizado
para Programas Sociais.

101 A base de informações do cadastro das famílias de baixa
renda existentes no país pode ser usada pelas distintas
esferas de governo para obter o diagnóstico socioeconômico
das famílias cadastradas, possibilitando a análise das suas
principais necessidades.

102 O programa de transferência de renda com maior cobertura
no Brasil é o Programa Nacional de Renda Mínima
vinculado à educação, conhecido como Bolsa Escola,
desenvolvido pelos governos estaduais, por meio do termo
de adesão com o governo federal, e tem como objetivo a
universalização do ensino fundamental e a valorização do
magistério.
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103 O benefício de prestação continuada distingue-se dos demais
programas assistenciais de transferência de renda, por constituir
direito constitucional garantido às pessoas com deficiência, e
pessoas idosas com 65 anos de idade que comprovem não
possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la
provida por família cuja renda mensal per capita seja inferior a
um quarto do salário mínimo.

104 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de
transferência direta de renda que beneficia famílias em situação
de pobreza — com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a
R$ 120,00 — e extrema pobreza — com renda mensal por
pessoa de até R$ 60,00.

105 Para terem assegurado o recebimento do benefício financeiro
do PBF as famílias beneficiárias assumem compromissos, que
são denominados condicionalidades, as quais se referem às
atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social que
as famílias devem cumprir. 

106 Para realizar o acompanhamento do PBF, o gestor municipal
deve constituir uma associação das famílias beneficiárias, como
instância de controle social do referido programa. 

Acerca do Estatuto do Idoso e do ECA, julgue os itens
subseqüentes.

107 Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com
recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de
imóvel para moradia própria, podendo obter financiamento,
porém, desde que compatível com a renda de sua família.

108 Aos maiores de 65 anos de idade fica assegurada a gratuidade
dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos,
exceto nos serviços especiais quando prestados paralelamente
aos serviços regulares, bastando que o idoso apresente um
documento pessoal que comprove sua idade para usufruir desse
direito. 

109 Compete aos conselhos do idoso, ao Ministério Público,
à vigilância sanitária e a outros, estes previstos em lei, a
fiscalização das entidades governamentais e não-
governamentais de atendimento ao idoso.

110 Em conformidade com o ECA, considera-se criança a pessoa
até 14 anos de idade incompletos, e adolescente a pessoa entre
14 e 19 anos de idade.

111 A formulação e o desenvolvimento da política de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente é de responsabilidade
do município, sendo vedada a participação de entidades
vinculadas ao setor privado.

112 Em cada município deve haver, no mínimo, um conselho tutelar
composto de oito membros, escolhidos pela administração local
para mandato de três anos, permitida uma recondução.

113 Entre as atribuições do conselho tutelar relativas ao
atendimento e aconselhamento aos pais, destaca-se a aplicação
de medidas tais como: inclusão em programas de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; e a
advertência.

Quanto à estratégia de redução de danos e atenção aos usuários

de substâncias psicoativas, julgue os itens que se seguem. 

114 Entre as diretrizes de redução dos danos sociais e à saúde

expressas na Política Nacional sobre Drogas, recomenda-

se assegurar às crianças e adolescentes o direito à saúde

e o acesso às estratégias de redução de danos, conforme

preconiza o sistema de garantia de direitos previsto no

ECA.

115 A adoção da redução de danos como fundamento admite

que a convivência da humanidade com as drogas é uma

questão de escolha de foro íntimo.

116 A redução de danos preconiza a erradicação das drogas,

a partir da realização de campanhas de combate ao uso de

drogas, tais como guerra às drogas, isolamento entre os

não usuários e aqueles que já tiveram contato com as

substâncias ou que as consomem regularmente. 

Com relação à ética e legislação profissional, julgue os

próximos itens.

117 Apesar de moral e ética distinguirem-se uma da outra, a

ética constitui-se na resposta consciente do grupo

profissional, relativo à moral profissional.

118 A ética, como espaço de reflexão acerca da moral, é

também um espaço da filosofia, cujas principais

características podem ser assim destacadas: a perspectiva

de ir às raízes, na busca de um saber inteiro; a constante

indagação sobre o significado dos valores, o porquê de

sua escolha e para onde tal escolha conduz o profissional.

119 Na relação com o usuário, constitui dever do assistente

social a garantia da plena informação e discussão acerca

das possibilidades e conseqüências das situações

apresentadas.

120 O credenciamento de campos de estágios é uma

competência das unidades de ensino, às quais cabe

comunicar, aos conselhos regionais de serviço social de

sua jurisdição, os campos de estágio, seus alunos, bem

como os assistentes sociais supervisores.




