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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto a seguir e responda às questões
propostas.

Indique, dentre as alternativas a seguir, o fragmento
de texto que é construído por uma gradação.

Roda dos expostos

A) “Ele foi um dos últimos bebês colocados na roda
dos expostos. Mas a vida compensou-o
devidamente.” (§ 1)
B) “Estudou, entrou na universidade, formou-se em
Medicina, tornou-se um neurocirurgião famoso,
respeitado no país e no exterior.” (§ 1)
C) “Entrou em depressão, mas, depois de fazer
psicoterapia, conseguiu aceitar a história.” (§ 2)
D) “Não é uma roda pequena, para bebês; é algo
grande, onde ele, homem robusto, cabe
facilmente.” (§ 3)
E) “Todos os anos, no dia de seu aniversário, a porta
da luxuosa mansão em que mora é aberta, e, no
vão, os empregados colocam a grande roda dos
expostos.” (§ 4)

Ele foi um dos últimos bebês colocados na
roda dos expostos. Mas a vida compensou-o
devidamente. Entregue a uma família de classe
média alta, gente sensível e carinhosa, teve uma
infância feliz, com os irmãos, com brinquedos, com
livros. Estudou, entrou na universidade, formou-se
em Medicina, tornou-se um neurocirurgião famoso,
respeitado no país e no exterior. Os pais adotivos
faleceram quando tinha quarenta anos. Pouco antes
de morrer a mãe revelou-lhe a história da roda dos
expostos...
Ele sabia-se adotado, e achava que tinha
elaborado bem sua condição, mas a história abalou-o
profundamente. Entrou em depressão, mas, depois
de fazer psicoterapia, conseguiu aceitar a história.
Mais que isso, encontrou uma maneira até certo
ponto original de lidar com o trauma.
Mandou construir uma roda dos expostos.
Não é uma roda pequena, para bebês; é algo grande,
onde ele, homem robusto, cabe facilmente. E a partir
daí criou uma espécie de ritual.
Todos os anos, no dia de seu aniversário, a
porta da luxuosa mansão em que mora é aberta, e, no
vão, os empregados colocam a grande roda dos
expostos. Ele, vindo da rua, entra nela. A roda gira,
uma campainha soa, e logo ele se vê dentro de sua
casa, onde a família – uma grande família, esposa,
filhos, filhas, netos – recebe-o entre abraços e
exclamações de júbilo. Cantam o “parabéns a você”,
a roda é retirada e a festa tem início, agora com a
presença de amigos e familiares.
Nos primeiros anos as pessoas achavam
estranho esse costume. Depois, deram-se conta de
que aquilo correspondia a uma necessidade
emocional e aceitaram-no. Até o cumprimentam pela
ideia, simbólica e generosa.
O que não lhe perguntam, e nem ele fala a
respeito, é em que pensa no momento que a roda
está girando, transportando-o do exterior para o
interior, do abandono para o acolhimento. Dura
poucos segundos, esse intervalo, e nem há tempo
para refletir muito. Mas é então, certamente, que ele
descobre os segredos de sua vida.

Questão 02
“Pouco antes de morrer a mãe revelou-lhe a história
da roda dos expostos...” (§ 1)
Indique a alternativa em que a posição da vírgula
conserva o sentido expresso no texto.
A) Pouco, antes de morrer a mãe
história da roda, dos expostos.
B) Pouco antes de morrer a mãe,
história da roda dos expostos.
C) Pouco antes de morrer, a mãe,
história da roda dos expostos.
D) Pouco, antes de morrer a mãe,
história da roda dos expostos.
E) Pouco antes de morrer, a mãe
história da roda dos expostos.

revelou-lhe a
revelou-lhe a
revelou-lhe a
revelou-lhe a
revelou-lhe a

Questão 03

No texto, o termo destacado no fragmento “Não é
uma roda pequena, para bebês; é algo grande, onde
ele, homem ROBUSTO, cabe facilmente.” (§ 3) pode
ser substituído, sem alteração de sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)

(SCLIAR, Moacyr. Roda dos expostos. In: Histórias que os jornais
não contam. 2ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 2009. pp. 109-110.)
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sadio.
enérgico.
forte.
poderoso.
sólido.
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Questão 04

Questão 07

“Mais que isso, encontrou uma maneira até certo
ponto ORIGINAL de lidar com o trauma.
Mandou construir uma roda dos expostos.”
(§ 2 e § 3)

Conforme artigo 5º da Constituição Federal vigente,
são exemplos de direitos e garantias fundamentais:
A) inviolabilidade domiciliar e soberania.
B) inviolabilidade de dados e direito de herança.
C) inviolabilidade da intimidade e tratamento
favorecido.
D) acesso à informação e obrigatoriedade de
associação.
E) direito de herança e de associação para fins
paramilitares.

No texto, quanto à ideia de o personagem construir
uma roda dos expostos, o uso do termo destacado no
fragmento se refere:
A) ao ineditismo, pois foi a primeira vez que alguém
construiu uma versão adulta da roda dos
expostos.
B) à extraordinariedade, pois a construção da versão
adulta da roda dos expostos é admirável.
C) à verdade, pois o sentimento que leva o
personagem à construção da roda dos expostos é
autêntico.
D) ao primitivismo, pois é possível comprovar que o
personagem constrói a primeira roda dos
expostos adulta.
E) à singularidade, pois só existe uma roda dos
expostos em tamanho adulto de excelente
qualidade.

Questão 08
O princípio administrativo que impõe o controle de
resultados da Administração Pública, a redução do
desperdício e a execução do serviço público com
rendimento funcional é denominado princípio da:
A)
B)
C)
D)
E)

legalidade.
impessoalidade.
eficiência.
publicidade.
moralidade.

Questão 09
Questão 05

O servidor estatutário estável cuja demissão for
invalidada por sentença judicial:

Indique a alternativa que substitui a oração reduzida,
destacada no fragmento “Ele, VINDO DA RUA, entra
nela.” (§ 4) sem alteração de sentido em relação ao
texto.
A)
B)
C)
D)
E)

A) será reintegrado apenas se não existir novo
ocupante estável de sua vaga.
B) não será reintegrado, mas tão somente
indenizado.
C) será reintegrado em seu cargo sem porém fazer
jus aos direitos correspondentes ao período do
afastamento.
D) ficará em disponibilidade caso seu cargo tenha
sido declarado desnecessário ou extinto.
E) ficará em disponibilidade caso exista novo
ocupante estável de sua vaga.

Ele, pelo fato de vir da rua, entra nela.
Ele, visto que vem da rua, entra nela.
Ele, ainda que venha pela rua, entra nela.
Ele, quando vem da rua, entra nela.
Ele, caso venha pela rua, entra nela.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão 06

Questão 10
A vigente Constituição Federal estabelece
expressamente como um dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:

Segundo a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o
processo administrativo:
A) admite recurso, que tramitará no máximo por três
instâncias administrativas.
B) inicia-se apenas por provocação de organizações
e associações representativas de interesses
coletivos.
C) comporta a adoção de forma escrita ou verbal.
D) pode ser decidido por ato do perito que tenha
participado de sua instrução.
E) inadmite hipótese de delegação ou avocação da
competência administrativa.

A) a erradicação da utilização da energia nuclear.
B) o reconhecimento e a promoção das
desigualdades sociais e regionais.
C) a promoção do bem de todos e de todas as formas
de discriminação.
D) o c o m p r o m i s s o c o m u m a e c o n o m i a
eminentemente agrária.
E) a erradicação da marginalização e da pobreza.
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Questão 15

Questão 11
São modalidades licitatórias:
A)
B)
C)
D)
E)

O funcionário público que, em razão de sua função,
sabendo inequivocamente da sustação por ordem
judicial da cobrança de tributo, ainda assim o exige
empregando meio que a lei não autoriza comete o
crime de:

convite e sondagem.
concurso e promoção.
leilão e permissão.
consulta e concessão.
pregão e concorrência.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 12
Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades
de licitação, a homologação é realizada após a
adjudicação na seguinte modalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE
Questão 16

tomada de preços.
concorrência.
convite.
pregão.
concurso.

“O Tratado de Petrópolis foi considerado por Gastão
da Cunha e muitos outros como o mais importante de
todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a
Independência. O Barão do Rio Branco pensava da
mesma forma, pois tinha consciência de que se
tratava de difícil construção política, que havia
requerido excepcional competência no manejo do
poder, na dosagem bem proporcionada de força e
compromisso.”

Questão 13
Conforme a Lei n° 8.429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa) se um agente público deixa de
praticar, indevidamente, um ato de ofício, sua
conduta:

(RICUPERO, Rubens. Rio Branco: o Brasil no mundo. Rio de
Janeiro: Contraponto-Petrobrás, 2000, p. 31).

O episódio que antecedeu, a assinatura do Tratado
de Petrópolis foi:

A) não pode ser considerada ato de improbidade
caso não resulte em enriquecimento ilícito.
B) pode ser considerada ato de improbidade mesmo
que dela não resulte enriquecimento ilícito ou
lesão ao erário.
C) pode ser considerada ato de improbidade
somente se dela resultar lesão ao erário.
D) não pode ser considerada ato de improbidade
caso não resulte em lesão ao erário e
enriquecimento ilícito.
E) não pode ser considerada ato de improbidade
porque não há interesse lesivo ou sentimento
pessoal que justifique sua omissão.

A) a proclamação do Estado Independente do Acre
por Luís Gálvez.
B) a eleição do Barão do Rio Branco como
Presidente do Brasil.
C) a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré entre o
Acre e o Amazonas.
D) a criação de uma Reserva Extrativista de látex na
fronteira com o Peru.
E) o acordo com o governo da Colômbia para apoio
no litígio fronteiriço.
Questão 17

Questão 14

No início do século XX, após alguns conflitos e
assinaturas de tratados, o Acre foi decretado
Território Federal. Atualmente, goza do status de
Estado, sendo uma das unidades da federação. O
Acre foi elevado à condição de Estado por meio da
Lei nº 4.070/1962, assinada pelo Presidente da
República:

As informações consideradas ultrassecretas pela Lei
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) têm
prazo máximo de sigilo, contado da data de sua
produção, de:
A)
B)
C)
D)
E)

corrupção passiva.
excesso de exação.
condescendência criminosa.
peculato.
advocacia administrativa.

vinte e cinco anos.
dez anos.
quinze anos.
vinte anos.
cinco anos.

A)
B)
C)
D)
E)
04

Jânio Quadros.
João Goulart.
Ernesto Geisel.
Juscelino Kubitschek.
Tancredo Neves.
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CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 18
O relevo do estado do Acre possui características
semelhantes ao de parte significativa da região Norte,
onde existem diferentes unidades de relevo. Algumas
delas são encontradas no Acre. Entre as unidades de
relevo a seguir, a que ocupa a maior extensão
territorial do estado do Acre é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 21
O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi
criado no contexto do regime autoritário de 1964 com
o objetivo central de aumentar a eficiência do
sistema. A respeito desse instituto, analise as
alternativas abaixo e marque a correta.

Tabuleiros do Norte da Amazônia.
Chapadas do Meio-Norte.
Depressão do Rio Amazonas.
Tabuleiros Interioranos.
Depressão do Norte da Amazônia.

A) A Lei Eloy Chaves consolida especialmente o
componente assistencial do Instituto Nacional de
Previdência Social, concretizando e fortalecendo
o modelo hospitalocêntrico.
B) O INPS foi criado com a promulgação da Lei da
Previdência Social que uniformizou as regras
previdenciárias já existentes, mas manteve a
organização institucional segmentada.
C) A lógica da prestação de assistência à saúde pelo
INPS privilegiava a compra de serviços às
grandes corporações médicas privadas,
notadamente hospitais e multinacionais
fabricantes de medicamentos.
D) No decorrer de sua existência, o INPS
destacou-se pela introdução de inovações na
assistência médico-sanitária, tais como técnicas
de programação e avaliação e métodos de
capacitação de pessoal em saúde pública.
E) A maior inovação que adveio com o INPS foi a
criação do Serviço de Assistência Médica
Domiciliar e de Urgência (SAMDU), até então
inexistente no setor público, embora comum na
prática privada.

Questão 19
Entre os Municípios a seguir, o que possui fronteira
com a Bolívia é:
A)
B)
C)
D)
E)

Tarauacá.
Rio Branco.
Porto Acre.
Plácido de Castro.
Santa Rosa do Purus.

Questão 20
Abrange áreas do centro-leste do vale do Acre, sendo
drenadas por rios da bacia hidrográfica do Purus (rio
Acre e seus afluentes) e da bacia hidrográfica do
Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a
microrregião mais populosa; economicamente, a
mais importante. Por estas condições, centraliza a
principal praça comercial e as poucas indústrias
locais. Ademais, é nesta região que alguns
municípios apresentam os maiores índices de áreas
desmatadas. Disto provém ser esta região área de
grande expansão das atividades agrícolas e
pecuárias no Estado.
(SILVA, Silvio Simione da. Das “Microrregiões Geográficas” às
“Regionais de Desenvolvimentos”: regionalização das terras
acreanas e as possibilidades de novos rearranjos no princípio do
século XX. NERA-FCT/UNESP, 2005).

A microrregião acima descrita é:
A)
B)
C)
D)
E)

Brasileia.
Tarauacá.
Rio Branco.
Cruzeiro do Sul.
Sena Madureira.

05

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 22

Questão 24

A Constituição Federal legitima o direito de todos os
cidadãos às ações de saúde em todos os níveis,
assim como explicita que o dever de prover esse
direito é responsabilidade do Poder Público. A
respeito do que estabelece essa lei sobre o SUS,
analise:

A Lei nº 8.080/1990 determina que a necessidade de
contratação de serviços privados, quando ocorre por
insuficiência do setor público, deve se dar sob
algumas condições. Considerando tais condições,
analise as afirmativas a seguir:

I. Uma das atribuições do Sistema Único de Saúde
é incrementar, em sua área de atuação, o
desenvolvimento científico e tecnológico.
II. É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às entidades filantrópicas.
III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e
serviços públicos de saúde, o mínimo de 10% das
arrecadações previstas em lei para este fim.

I. A celebração do contrato deve se dar conforme as
normas de direito público, ou seja, o interesse
público deve prevalecer sobre o particular.
II. A instituição privada deverá estar de acordo com
os princípios básicos e normas técnicas do SUS,
uma vez que, quando contratada, atua em nome
deste.
III. Dentre os serviços privados, as instituições não
lucrativas terão preferência exclusiva na
participação do SUS.

Assinale:

Assinale:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem
corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem
corretas.

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem
corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem
corretas.

Questão 23
Com base nos preceitos constitucionais, a
construção do SUS se norteia por princípios
doutrinários e organizativos. Considerando esses
princípios, assinale a alternativa correta.
A) O princípio da igualdade pressupõe que cada
pessoa é um todo indivisível assim como as ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde
formam também um todo indivisível e não podem
ser compartimentalizadas.
B) A universalidade é a garantia de atenção à saúde
por parte do sistema a todo e qualquer cidadão.
Com a universalidade, o indivíduo passa a ter
direito de acesso a todos os serviços públicos de
saúde.
C) A integralidade tem o objetivo de assegurar ações
e serviços de todos os níveis de acordo com a
complexidade que cada caso requeira, more o
cidadão onde morar, sem privilégios e sem
barreiras.
D) A regionalização é entendida como uma
redistribuição das responsabilidades de saúde
entre os vários níveis de governo, a partir da ideia
de que quanto mais perto do fato a decisão for
tomada, mais chance haverá de acerto.
E) O princípio da descentralização considera que a
organização da rede permite um conhecimento
maior dos problemas de saúde da população da
área delimitada, favorecendo as diversas ações
voltadas para a prevenção e promoção da saúde.
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Questão 25

Questão 26

A respeito da evolução das ações e serviços de saúde
no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

Os recursos federais destinados a ações e serviços
de saúde são organizados e transferidos na forma de
blocos de financiamento. A esse respeito, analise as
alternativas a seguir e marque a correta.

A) O conceito abrangente de saúde, definido na
Constituição Federal de 1988, norteou a mudança
progressiva dos serviços, passando de um
modelo assistencial centrado na doença para um
modelo de atenção integral à saúde.
B) A promulgação da Lei Orgânica da Previdência
Social viabilizou a unificação da previdência, visto
que uniformizava os tipos de benefícios
concedidos, a forma de contribuição para o
financiamento do sistema e os procedimentos
administrativos dos institutos.
C) Apesar de o atendimento médico ser uma das
prerrogativas dos beneficiários da previdência,
desde a promulgação da Lei Elloy Chaves, as
legislações dos vários IAPs revelam que os
serviços de saúde tinham importância secundária
e restrições que variavam de órgão para órgão.
D) F o i e m 1 9 6 0 , n o f i n a l d o p e r í o d o
desenvolvimentista de Kubitschek, que se
consolidou a duplicidade de responsabilidades
federais no campo da saúde, divididas entre o
Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da
Previdência Social.
E) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP),
criado em 1942, foi responsável por ações
sanitárias em regiões afastadas do país, mas com
interesse estratégico para a economia, como a
região de produção de borracha na Amazônia.

A) Os recursos federais que compõem cada bloco de
financiamento serão transferidos exclusivamente
aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e
específica para cada bloco de financiamento.
B) O componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB
Fixo, é constituído por recursos financeiros
destinados ao financiamento de estratégias tais
como Saúde da Família e Agentes Comunitários
de Saúde.
C) O componente Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação – FAEC, será composto pelos
recursos destinados ao financiamento de itens
tais como transplantes e procedimentos
vinculados.
D) A execução das ações e serviços de saúde no
âmbito do componente Básico da Assistência
Farmacêutica é centralizada, sendo de
responsabilidade direta do governo federal.
E) Cabem aos Estados e aos Municípios com
população superior a 500.000 (quinhentos mil)
habitantes, o financiamento e a aquisição dos
medicamentos contraceptivos e insumos do
Programa Saúde da Mulher.
Questão 27
No Sistema Único de Saúde, uma Rede de Atenção à
Saúde corresponde ao(à):
A) conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade crescente, com a
finalidade de garantir a integralidade da
assistência à saúde.
B) espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes com a
finalidade de integrar a organização e a execução
de ações e serviços de saúde.
C) conjunto de serviços de saúde específicos para o
atendimento da pessoa que, em razão de agravo
ou de situação laboral, necessita de atendimento
especial.
D) espaço de integração e pactuação das ações e
serviços de saúde com a finalidade de articular
políticas e programas de interesse para a saúde.
E) descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde
ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
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Questão 30

Questão 28
O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é
o acordo de colaboração entre os entes federativos
para a organização da rede interfederativa de
atenção à saúde que tem como objetivo:

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a
participação da sociedade organizada na
administração do SUS, propiciando e melhorando o
controle social do sistema. A respeito desses órgãos,
analise:

A) pactuar os aspectos operacionais, financeiros e
administrativos da gestão compartilhada do SUS,
de acordo com a definição da política de saúde
dos entes federativos.
B) a organização e a integração das ações e dos
serviços de saúde sob a responsabilidade dos
entes federativos em uma Região de Saúde, com
a finalidade de garantir a integralidade da
assistência aos usuários.
C) definir diretrizes de âmbito nacional, estadual,
regional e interestadual, a respeito da
organização das redes de atenção à saúde,
principalmente no tocante à gestão institucional e
à integração das ações e serviços dos entes
federativos.
D) promover a descentralização, para as Unidades
Federadas e para os Municípios, dos serviços e
ações de saúde de abrangência estadual e
municipal, respectivamente.
E) identificar e consolidar os serviços estaduais e
municipais de referência nacional para o
estabelecimento de padrões técnicos de
assistência à saúde, promovendo assim a
integração entre os entes federados.

I. Para que os Municípios recebam quaisquer
recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a
seus programas é necessário que o Conselho
Municipal de Saúde exista e esteja em
funcionamento.
II. A legislação estabelece a composição paritária
dos usuários em relação aos outros segmentos
representados nos Conselhos de Saúde.
III. Uma das atribuições do Conselho Nacional de
Saúde é acompanhar a execução do cronograma
de transferência de recursos financeiros,
consignados ao SUS, aos Estados, Municípios e
Distrito Federal.
Assinale:
A)
B)
C)
D)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem
corretas.
E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 31
Questão 29

Considerando as disposições legais do
Planejamento da Saúde, assinale a alternativa
correta.

Uma das competências exclusivas da Comissão
Intergestor Tripartite diz respeito à pactuação
das(os):

A) O processo de planejamento da saúde será
descendente e integrado, do nível federal até o
nível local.
B) A Comissão Intergestor Bipartite estabelecerá as
diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde.
C) O planejamento da saúde é obrigatório para os
entes públicos e será indutor de políticas para a
iniciativa privada.
D) Compete ao Conselho Municipal de Saúde
pactuar as etapas do processo e os prazos do
planejamento municipal.
E) No planejamento do SUS não são considerados
os serviços e as ações prestados pela iniciativa
privada, mesmo que de forma complementar ao
SUS.

A) referências das regiões intra e interestaduais de
atenção à saúde para o atendimento da
integralidade da assistência.
B) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde,
integração de limites geográficos e referência e
contrarreferência.
C) responsabilidades dos entes federativos na Rede
de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte
demográfico e seu desenvolvimento
econômico-financeiro.
D) critérios para o planejamento integrado das ações
e serviços de saúde da Região de Saúde, em
razão do compartilhamento da gestão.
E) aspectos vinculados à integração das ações e
serviços de saúde entre os entes federativos.
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Questão 35

Questão 32
“O monitoramento contínuo do país, estado,
município, região e/ou território por meio de estudos e
análises que revelem o comportamento dos
principais indicadores de saúde, priorizando
questões relevantes e contribuindo para um
planejamento de saúde mais abrangente” faz parte
das ações desenvolvidas pela:
A)
B)
C)
D)
E)

A malária é uma doença de notificação compulsória e
endêmica na região da Amazônia Legal. Os casos
ocorridos nessa região deverão ser registrados no:
A) Sistema Nacional de Notificação e Vigilância de
Agravos – SNNVA.
B) S i s t e m a d e I n f o r m a ç ã o d e Vi g i l â n c i a
Epidemiológica – SIVEP – Malária.
C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação
– SINAN.
D) Sistema de Notificação de Doenças Endêmicas
– SNDE.
E) Sistema de Notificação Compulsória da Amazônia
Legal – SNCAL.

vigilância epidemiológica.
vigilância sanitária.
vigilância em saúde ambiental.
vigilância da situação de saúde.
vigilância em saúde do trabalhador.

Questão 33
A Vigilância Sanitária, no seu campo de competência,
detecta emergências em saúde pública e define
ações de intervenção. Um dos sistemas de
informação utilizados para auxiliar esse tipo de ação
é o “Notivisa”, que é responsável por:

Questão 36
Dados do Ministério da Saúde dão conta que nos
anos de 2012 e 2013 foram notificados 688 e
3.116 casos de dengue, respectivamente, no estado
do Acre. Isso significa que o aumento de casos de
dengue de um ano para o outro foi de,
aproximadamente:

A) comunicar eventos adversos e queixas técnicas
relacionados a produtos e equipamentos de
saúde.
B) notificar surtos relacionados ao consumo de todos
os tipos de alimentos e agrotóxicos.
C) notificar eventos adversos e queixas técnicas
relacionados com os produtos sob vigilância
sanitária, tais como sangue e componentes.
D) comunicar eventos adversos e queixas técnicas
em relação ao consumo de medicamentos.
E) notificar eventos relacionados a viajantes, meios
de transporte e produtos, bem como intoxicações
e envenenamentos.

A)
B)
C)
D)
E)

353%.
452%.
656%.
264%.
532%.

Questão 37
Em uma determinada população suscetível,
verificou-se que a incidência do sarampo tende a
aumentar a cada três anos. Esse fenômeno
denomina-se:

Questão 34
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos
como entidades representativas dos entes estaduais
e municipais com a finalidade de:

A)
B)
C)
D)
E)

variação irregular.
variação sazonal.
epidemia progressiva.
variação cíclica.
surto epidêmico.

A) tratar de matérias referentes à saúde e declaradas
de utilidade pública e de relevante função social.
B) definir as instâncias e os mecanismos de controle,
avaliação e de fiscalização das ações e serviços
de saúde.
C) pactuar a organização e o funcionamento das
ações e serviços de saúde integrados em redes
de atenção à saúde.
D) articular políticas e programas que abranjam, em
especial, as ações de vigilância sanitária e de
farmacoepidemiologia.
E) promover a integração entre os serviços de saúde
e as instituições de ensino profissional e superior.
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Questão 38

Questão 40

Considerando as características desejáveis de um
indicador de saúde, preencha a Segunda Coluna de
acordo com a opção correspondente na Primeira.

Um dos novos elementos incorporados ao SUS pelo
Decreto nº 7.508/2011 é a Relação Nacional de
Ações e Serviços de Saúde – RENASES. A respeito
das disposições legais sobre a RENASES, é correto
afirmar:

Primeira Coluna
(1) Disponibilidade
(2) Adaptabilidade
(3) Estabilidade
(4) Rastreabilidade

A) Os Comitês de Saúde disporão sobre a
RENASES em âmbito nacional, observadas as
diretrizes pactuadas pela CIT.
B) A RENASES compreende todas as ações e
serviços que o SUS oferece ao usuário para
atendimento da integralidade da assistência à
saúde.
C) Os Municípios pactuarão, nos Conselhos de
Saúde, as suas responsabilidades em relação ao
rol de ações e serviços constantes da RENASES.
D) Somente os Estados poderão adotar relações de
ações e serviços de saúde complementares a
RENASES.
E) Os Estados serão responsáveis por consolidar e
publicar as atualizações na RENASES a cada
4 anos.

Segunda Coluna
( ) capacidade de resposta às mudanças.
( ) permanência no tempo, permitindo a formação de
série histórica.
( ) facilidade de identificação da origem dos dados,
seu registro e manutenção.
( ) facilidade de acesso para coleta, estando
disponível a tempo.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
4, 3, 1 e 2.
1, 4, 2 e 3.
3, 2, 4 e 1.
2, 3, 4 e 1.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 41
Em relação às questões referentes à sistematização
da prática do Serviço Social, fundamental para o
exercício profissional, destaca-se como um de seus
elementos centrais:

Questão 39
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde
a respeito das ações e serviços do “Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena”, analise as afirmativas
abaixo e marque a opção correta.

A) a formulação de estratégias e táticas para o
enfrentamento das adversidades que se
manifestam no cotidiano institucional a partir das
correlações de forças, pautando-se numa
proposta de emancipação do sujeito.
B) as dimensões teórico-metodológica, ético-política
e técnico-operativa que devem se expressar no
conjunto de regulamentação do Código de Ética
Profissional do Assistente Social.
C) a característica propositiva da ação profissional
subsidiada na perspectiva ontológica do ser
social, que considera a capacidade teleológica do
homem e sua possibilidade de transformação.
D) a perspectiva de contribuição para procedimentos
investigativos que se expressa para além de
registros de atividades do cotidiano, com
organização teórico-metodológica contribuindo
para uma elaboração teórica analítica dos dados.
E) a motivação gerada pelos impactos produzidos no
âmbito do Serviço Social com a ruptura e a
influência da herança conservadora,
construindo-se, a partir de tal apropriação, e uma
prática reflexiva.

I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
deverá ser, como o SUS, descentralizado,
hierarquizado e regionalizado.
II. As populações indígenas terão direito a participar
dos organismos colegiados de formulação,
acompanhamento e avaliação das políticas de
saúde, tais como o Conselho Estadual de Saúde.
III. O SUS servirá de retaguarda e referência ao
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena sem,
no entanto, modificar ou adaptar sua estrutura e
organização nas regiões onde residem essas
populações.
Está(ão) correta(s) somente:
A)
B)
C)
D)
E)

a afirmativa I.
a afirmativa II.
a afirmativa III.
as afirmativas I e II.
as afirmativas II e III.
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Questão 42

Questão 43

Nas análises relacionadas ao desenvolvimento
histórico das políticas de saúde no contexto
brasileiro, existem dois projetos em disputa que se
expressam:

As discussões relacionadas ao âmbito da saúde
indicam que o Serviço Social, na direção de repensar
seu exercício profissional nesse campo, deve ser
guiado, dentre outras questões:

A) de forma contrária, mas complementar. O projeto
de reforma sanitária apresenta a perspectiva de
uma saúde pública para os extratos mais
empobrecidos das classes trabalhadoras, e o
projeto voltado para o mercado busca a ampliação
dos planos de saúde, ratificando a concepção de
“cidadão consumidor”.
B) a partir da lógica de parcerias, ampliando a oferta
de produtos para aqueles que podem pagar,
configurando-se como um projeto voltado para o
mercado. O projeto de reforma sanitária defende a
construção de um SUS pautado nos princípios de
descentralização e financiamento a partir dos
organismos internacionais.
C) de forma polarizada. O projeto de reforma
sanitária pauta-se na defesa da saúde como
direito universal e primazia do Estado na
condução da política de saúde. O projeto voltado
para o mercado apresenta como tendências a
saúde vinculada ao mercado e a contenção dos
gastos com racionalização das ofertas.
D) no antagonismo das propostas contidas no
projeto de reforma sanitária e no projeto voltado
para o mercado. No primeiro, estabelece-se a
saúde como um direito individual com acesso à
rede de serviços públicos, e, no projeto voltado
para o mercado, ocorre a gerência das ações,
contemplando os interesses das demandas que
são apresentados por seus usuários.
E) na articulação das propostas. O projeto de
reforma sanitária preconiza o entendimento do
sujeito como um ser holístico a ser compreendido
na sua totalidade. O projeto voltado para o
mercado estabelece que as situações que não
forem atendidas de forma integral deverão ser
encaminhadas para a iniciativa privada,
construindo dessa forma a rede de atendimento
do SUS.

A) por referências teóricas que envolvem o
entendimento do conceito ampliado de saúde;
pela compreensão sobre o indivíduo na sua
totalidade inserido num contexto social,
econômico, histórico e político; pela
sistematização das ações profissionais no SUS
que envolvem o conhecimento da realidade e dos
sujeitos.
B) pelas perspectivas de prevenção e promoção à
saúde, considerando os determinantes
econômicos e sociais que alteram o perfil
epidemiológico; pelo princípio da
transdisciplinaridade com os trabalhadores da
área de saúde; pela participação popular.
C) pelas determinações econômicas, sociais e
políticas causais que enformam a sociedade
capitalista; pela identificação do indivíduo como
sujeito; pela defesa da especificidade de cada
saber; pelo entendimento das correlações de
força adversas que também se manifestam no
campo da saúde.
D) pelo entendimento das contradições sociais que
se manifestam no cotidiano institucional; pela
formatação de rotinas instituídas; pela
normatização de atribuições específicas dos
profissionais; pela participação da população
usuária nos conselhos municipais e estaduais de
saúde; pela eficácia e eficiência .
E) pelos pressupostos da fenomenologia que
estabelece a preocupação com o indivíduo na sua
subjetividade; pela ênfase na participação nos
conselhos municipais e estaduais; pelo respeito
às decisões individuais; pela construção de
estratégias de enfrentamento às correlações
de forças.
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Questão 45

Questão 44
Em tempos neoliberais e de tendências
neoconservadoras, o projeto ético político do Serviço
Social apresenta uma distinta direção social
estratégica que vem sendo posta em xeque por tais
direcionamentos. Para o assistente social, portanto, é
fundamental:

Na análise acerca das políticas sociais, torna-se
necessário o entendimento de que estas são:
A) arenas contraditórias na sociedade capitalista e
que condensam um processo de luta histórica, no
qual os interesses do capital sempre prevalecem
em detrimento dos da classe trabalhadora.
B) espaços tensionados nas relações Estado e
sociedade, se construindo como
concessões/conquistas mais ou menos elásticas,
a depender da correlação de forças na luta política
entre os interesses dos segmentos de classes
envolvidos na questão.
C) mecanismos que efetivamente contribuem para
uma redistribuição de renda e, portanto, para o
exercício da cidadania, historicamente
reivindicado pelas demandas das classes
trabalhadoras e flexibilizado pelo Estado.
D) instrumentos que se assentam na lógica dos
tensionamentos da sociedade capitalista,
favorecendo os interesses dos trabalhadores, o
que as caracteriza por obter uma tendência
residual e paliativa.
E) formas produzidas constituintes da lógica
capitalista que elabora mecanismo de assegurar o
processo de acumulação de capital, flexibilizando
alguns direitos para determinados sujeitos de uma
categoria profissional.

A) elaborar estratégias críticas de intervenção
profissional articuladas ao entendimento da
totalidade das relações sociais, colaborando
dessa forma para a construção de políticas
publicas de qualidade que guardem a mesma
direção do projeto ético-político.
B) compreender as dinâmicas macrossocietárias e,
a partir desse movimento, construir planos,
programas e projetos, negociando com a
instituição seus interesses para que estes
atendam às demandas da população usuária dos
serviços sociais.
C) analisar as contradições da realidade social e
como estas impactam a prática profissional,
construindo alternativas de intervenção
profissional junto aos movimentos sociais, pois
estes legitimam o projeto ético político do Serviço
Social.
D) entender os processos sociais na realidade
brasileira e articular propostas de intervenção,
mobilizando uma postura crítico-reflexiva para
alterar as correlações de forças institucionais em
detrimento do atendimento à demanda da
população usuária.
E) pensar o projeto profissional articulando uma
dupla dimensão: a partir das condições macros
societárias e de seus impactos na profissão,
identificando seus limites e possibilidades e, por
outro lado, considerando a construção, por parte
dos assistentes sociais, de respostas de caráter
ético-político, técnico-operativo e
teórico-metodológico.
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Questão 46

Questão 48

Nas análises sobre a política social,
compreendendo-a como um produto da sociedade
capitalista na sua fase madura, esta é caracterizada
como:

As atuais tendências neoliberais de privatização,
focalização e descentralização que impactam as
políticas sociais apresentam ênfase:
A) nas propostas de centralidade na família; na
difusão da ideia do cidadão consumidor; nos
programas de inclusão social; nos projetos de
geração de trabalho e renda.
B) em programas de transferência de renda; nos
programas de combate à erradicação do trabalho
infantil; nas parcerias público-privada através de
convênios com ONGs.
C) nas terceirizações de contratação de recursos
humanos; em projetos de geração de trabalho e
renda; no programa Jovem Aprendiz; em
programas de inclusão digital.
D) nas propostas de criação de programas de
inclusão digital; em programas de combate à
pobreza; na difusão da concepção do cidadão
consumidor; em parcerias público-privada.
E) nos programas de combate à pobreza; no
incentivo ao consumo dos pobres a partir de
transferências monetárias; no apelo à família, ao
voluntariado e ao chamado terceiro setor.

A) expressão das contradições entre capital e
trabalho que condensa a luta dos trabalhadores,
representando o ascenso à cidadania social
instituída pelo poder do Estado e da Igreja
Católica.
B) um conjunto de diretrizes pensadas, pelo poder do
Estado, a partir dos interesses do capital em
assegurar seu processo de acumulação
construído na intensificação da exploração das
classes trabalhadoras.
C) espaços tensionados entre os antagônicos
interesses que envolvem o Estado, as classes
burguesas e a classe trabalhadora , na defesa de
um projeto societário isento de um processo de
exploração.
D) respostas de enfrentamento – em geral
setorializadas e fragmentadas – às expressões
multifacetadas da questão social no capitalismo,
cujo fundamento se encontra nas relações de
exploração do capital sobre o trabalho.
E) arena de disputa política de heterogêneos sujeitos
que defendem a superação das múltiplas
expressões da questão social e a construção de
uma sociedade com justiça social implantada a
partir de tais políticas.

Questão 49
A partir de sua concepção histórica, a Seguridade
Social é abordada como:
A) espaço tensionado de conflitos entre os distintos
interesses das classes trabalhadoras e
burguesas, com ênfase em aspectos econômicos
em detrimento dos sociais e políticos.
B) escopo da política social, inserida na arena de
conflitos que se constitui na relação entre os
direitos do trabalho e as necessidades da
acumulação capitalista, articulando-a com a
economia e a política.
C) terreno transitório entre a concepção de direito e
trabalho, com aspecto contributivo na política de
previdência social, marcando uma predominância
dos aspectos econômicos em detrimento dos
sociais e políticos.
D) processo que condensa os antagonismos das
classes sociais, saturados de historicidade da
trama social que revela a hegemonia do capital
financeiro em detrimento do direito do trabalho.
E) cenário privilegiado da manutenção do status quo,
garantindo o processo de acumulação capitalista,
com hegemonia do capital fictício, rentista e de
juros, polarizando as relações entre direito e
trabalho.

Questão 47
No Brasil, a chave de compreensão do formato da
política social brasileira se expressa na:
A) Lei Eloy Chaves, de 1923, que estabelece a
obrigatoriedade de criação de Caixas de
Aposentadoria e Pensão (CAPs) para algumas
categorias estratégicas de trabalhadores.
B) regulamentação, em 1919, da primeira legislação
sobre o acidente de trabalho, o que derivou uma
série de normatizações que mediaram a relação
entre patrão e empregador.
C) criação em, 1925, do Conselho Nacional do
Trabalho (CNT), que visava defender os
trabalhadores em seus direitos trabalhistas,
dando início a um conjunto de legislação sobre
esta temática.
D) regulamentação da diminuição da jornada de
trabalho, como resultado político das primeiras
greves de 1917 e 1919.
E) construção de leis sociais datadas do início do
século XX, que normatizavam questões
vinculadas à jornada de trabalho, ao trabalho
infantil e feminino e ao descanso remunerado.
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Questão 52

Questão 50
Com a implantação dos ajustes neoliberais no Brasil
a partir da década de 1990, articulado ao processo de
contra reforma do Estado que reconfigura suas
funções sociais, os impactos trazidos para as
políticas sociais são caracterizados por:

De acordo com o Código de Ética Profissional do
Assistente Social, artigo 3º, constitui-se como um
dever do assistente social:
A) zelar pela observância dos princípios e das
diretrizes deste Código, fiscalizando as ações dos
Conselhos Regionais e a prática exercida por
profissionais, instituições e organizações na área
do Serviço Social.
B) esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, os
objetivos e a amplitude de sua atuação
profissional.
C) democratizar as informações e o acesso aos
programas disponíveis no espaço institucional,
como um dos mecanismos indispensáveis à
participação dos usuários.
D) abster-se, no exercício da profissão, de práticas
que caracterizem a censura, o cerceamento de
liberdade e o policiamento dos comportamentos,
denunciando sua ocorrência aos órgãos
competentes.
E) ser solidário com outros profissionais, sem,
todavia, eximir-se de denunciar atos que
contrariem os postulados éticos contidos neste
código.

A) alterações no público alvo, destinando-se aos
mais empobrecidos, com ênfase aos cortes nos
gastos sociais; ampliação das parcerias público e
privadas e manutenção dos direitos sociais.
B) ênfase em programas focalizados, considerando
as particularidades regionais; ampliação e
extensão de determinados benefícios e restrição
aos direitos sociais vinculados a contribuição
previdenciária.
C) modificações gerenciais, voltadas para a
focalização do gasto; criação de fundos sociais de
emergência; programas compensatórios para os
grupos mais pobres e parcerias com o terceiro
setor.
D) intensificação de investimentos nas políticas
econômicas; estabelecimento de critérios de
condicionalidade para acesso aos serviços
sociais e redução da população atendida por
programas assistenciais.
E) ampliações no âmbito dos direitos sociais,
sobretudo nas áreas de saúde e assistência
social; inclusão de diversos benefícios
assistenciais e ênfase nos aspectos gerenciais de
tais políticas.

Questão 53
Conforme a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que
dispõe sobre a profissão e dá outras providências,
constituem-se como atribuições privativas do
Assistente Social:

Questão 51
Nas análises acerca do surgimento do Serviço Social
no cenário internacional, torna-se necessário
compreendê-lo como:

A) planejar, executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais.
B) coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social.
C) encaminhar providência e prestar orientação
social a indivíduos, a grupos e à população.
D) planejar, organizar e administrar benefícios e
serviços sociais.
E) planejamento, organização e administração de
serviços sociais e de Unidade de Serviço Social.

A) profissão inserida na divisão sociotécnica do
trabalho, que tem na sua base de fundamentação
sócio-histórica a questão social nos marcos do
capitalismo monopolista.
B) evolução da caridade a partir das obras
assistenciais da Igreja e que, gradativamente, se
tecnificam, mas ainda guardam uma perspectiva
assistencialista na sua atuação.
C) demanda das classes trabalhadoras que
necessitavam de um profissional que mediasse os
conflitos sociais entre burguesia e proletariado.
D) prática relacionada à racionalização da
assistência que recorre ao campo das Ciências
Sociais para a sua qualificação e posterior
institucionalização.
E) forma de reorganização dos conteúdos
assistencialistas modificados a partir das
transformações macrossocietárias, fazendo
deste profissional o interlocutor das demandas
das classes burguesas .
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Questão 54

Questão 56
No debate sobre a relação paradoxal entre Estado e
família, identifica-se que historicamente ocorre a
interferência do Estado nas famílias através de três
grandes linhas:

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, são considerados, dentre outros princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS):
A) descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo;
ordenação e formação e recursos humanos na
área da saúde.
B) preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral e
formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos
de interesse para a saúde e a participação na sua
produção.
C) organização dos serviços públicos de modo a
evitar duplicidade de meios para fins idênticos;
controle e fiscalização de serviços, produtos e
substancias de interesse para a saúde.
D) universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência; igualdade de
assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie.
E) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde; controle da prestação de serviços que
se relacionam direta ou indiretamente com a
saúde.

A) a integração das políticas públicas de
atendimento; ampliação da rede
socioassistencial; criação de políticas de controle
de natalidade.
B) legislações que definem e regulam as relações
familiares; políticas demográficas; difusão de uma
cultura de especialistas nos aparatos
policialescos e assistenciais do Estado.
C) criação de áreas de lazer; difusão de uma cultura
através da mídia sobre os papéis sociais;
campanhas de vacinação, regulamentação do
ensino infantil.
D) implementação do ensino regular público e
gratuito; construção de políticas de planejamento
familiar; incentivo a intercâmbios culturais.
E) regulamentação do ensino público fundamental;
manutenção da obrigatoriedade do voto; difusão
de uma cultura através da mídia sobre os papéis
sociais.

Questão 57
Acerca das análises críticas sobre a família, esta
pode ser entendida como:

Questão 55
Conforme a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS/2004), no sistema descentralizado e
participativo da Assistência Social, que toma corpo
através da proposta de um Sistema Único, a instância
de financiamento é representada:

A) o espaço de laços de afeto, primeiro momento de
socialização no mundo e das relações sociais e da
felicidade necessária a todo ser humano.
B) uma arena de interesses divergentes, onde se
constrói a personalidade do sujeito que, a partir
das experiências vivenciadas, molda seu caráter,
independente do meio.
C) um espaço no qual ocorre o primeiro contato com
diversas formas de cultura e valores, onde se
vivenciam, harmonicamente, as primeiras
experiências de afetividades.
D) núcleo duro da sociedade capitalista, onde se
produzem e reproduzem as relações de
exploração considerando os laços
consanguíneos.
E) um lócus central no âmbito da sobrevivência
material, atravessado pelas transformações nos
processos sociais e econômicos que gravitam em
torno da esfera da produção e reprodução da vida
social.

A) pelos Fundos de Assistência Social nas três
esferas de governo, tendo no âmbito federal o
Fundo Nacional, criado pela LOAS.
B) através de recolhimentos de contribuições
provenientes do setor empregador, bem como do
trabalhador.
C) pela participação de toda a sociedade de forma
direta e indireta e por doações sem fins lucrativos.
D) nos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
E) pelas contribuições do trabalhador e dos demais
segurados da Previdência Social.
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Questão 58

Questão 60

Com relação à atuação dos assistentes sociais na
saúde, algumas propostas podem ser pensadas para
uma atuação competente e crítica do Serviço Social,
como:

No âmbito da Saúde, a realização de um trabalho
interdisciplinar requer do assistente social:
A) uma clareza teórica que identifique que, no
desenvolvimento de ações coordenadas numa
equipe, a criação de uma identidade entre seus
participantes não se direciona à diluição de suas
particularidades profissionais.
B) uma atenção especializada no trato das
expressões da questão social, considerando que
somente este profissional está habilitado para a
construção desta análise.
C) a construção de propostas de trabalho que se
direcionem para uma reflexão crítica acerca das
funcionalidades sócio-históricas das profissões
que compõem a equipe.
D) o exercício de uma postura investigativa sobre os
processos sociais na saúde e que demarque
claramente as distintas concepções profissionais.
E) concepções afinadas com as dos demais
membros da equipe, no sentido da defesa do
projeto institucional para um processo de
socialização de informações aos usuários dos
serviços de saúde.

A) articular as parcerias público-privadas a partir de
projetos e analisar criticamente os dados
epidemiológicos da saúde no entorno em que
trabalha.
B) estimular a intersetorialidade entre as políticas de
seguridade social e encaminhar, junto a outros
profissionais, as demandas dos usuários para os
Conselhos Municipais de Saúde.
C) conhecer as condições de vida e trabalho dos
usuários, bem como os determinantes sociais que
interferem no processo saúde-doença, e buscar a
necessária atuação em equipe, tendo em vista a
interdisciplinaridade da atenção em saúde.
D) elaborar e participar de projetos de educação
permanente e construir propostas de intervenção
que estejam em sintonia com os interesses dos
segmentos populacionais.
E) buscar a interdisciplinaridade da atenção em
saúde e desenvolver programas articulados às
demandas dos trabalhadores em Saúde.

Questão 61
Questão 59

Acerca das considerações sobre a dimensão
investigativa da prática do assistente social,
identifica-se que ela possibilita:

Na área da Saúde, o projeto privatista demanda ao
assistente social propostas de trabalho
diferenciadas, tais como:

A) a compreensão reflexiva da realidade social e
institucional que propicia intensas modificações
na estrutura funcional dos diversos espaços
sociocupacionais.
B) o acompanhamento mais efetivo e atento sobre as
determinações sócio-históricas da realidade,
fornecendo condições para o estabelecimento de
novos padrões de conduta profissional e
institucional.
C) o conhecimento das demandas dos usuários e a
condição de pensar elementos constituintes para
a elaboração de políticas públicas de qualidade,
mobilizando os recursos necessários.
D) a articulação entre o concreto e o concreto
pensado, como um elemento importante para
proceder uma mudança institucional voltada para
o atendimento das demandas dos usuários.
E) a condição de ir para além das aparências dos
fenômenos sociais e, desvendando-os na sua
essência, pensar estratégias para a profissão.

A) p r á t i c a s m u l t i p r o f i s s i o n a i s ; c o n s t r u ç ã o
democrática de uma rede de saúde; seleção
socioeconômica.
B) ampliação de projetos de participação popular;
ênfase nos atendimentos individuais;
monitoramento dos planos de saúde.
C) atendimentos grupais de caráter crítico-reflexivo;
encaminhamento para as redes de atendimento
pública e privada; ênfase no programa de
qualidade total.
D) conhecimento da realidade dos usuários;
pesquisas sobre dados epidemiológicos;
avaliação, controle e monitoramento da vida do
usuário.
E) seleção socioeconômica dos usuários; atuação
psicossocial por meio de aconselhamento; ação
fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde.
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Questão 62

Questão 63

Na abordagem sobre a discussão das dimensões
técnico-operativas da profissão, torna-se
fundamental a problematização sobre a concepção
de instrumentos e técnicas do Serviço Social. Desta
forma:

As formas pelas quais a documentação vem sendo
utilizada como fonte de registro no Serviço Social,
apresentam uma importância que reside no fato de:
A) se pensar os registros dos dados para além de
sua forma mecânica e a mera sistematização dos
dados, tornando-os possibilidades efetivas de se
transformar por completo a realidade institucional
e social.
B) compreender que a dimensão burocrática deve
ser superada para que tais dados possam compor
a pesquisa científica que pode começar no
universo institucional.
C) ser a documentação um instrumental técnico que
possibilita, a partir dos registros dos dados, a
organização e a difusão de informações,
relacionando e interpretando dados e fatos,
subsidiando parte de um processo de
conhecimento sobre a realidade.
D) que sua utilização, no sentido da superação do
seu caráter burocrático, possibilita a construção
de um avanço teórico-metodológico na profissão
que vise a construção de intervenção profissional
que supere a ordem instituída, conforme é
indicado no projeto ético-político da profissão .
E) que a sua utilização no espaço sócio-ocupacional
se revela como uma fonte de dados e de fatos que
devem ser analisados a partir de qualquer
referencial teórico, compreendendo a realidade
em suas múltiplas determinações que se
expressam no cotidiano institucional.

A) a técnica é o meio com que se analisam os
fenômenos sociais a partir de um referencial
teórico-metodológico crítico. Os instrumentos são
um acervo de mecanismos destinados para a
intervenção na realidade social, que materializa
as ações profissionais.
B) o s i n s t r u m e n t o s p r e t e n d e m d a r u m a
materialidade à ação profissional se constituindo
como os meios e os recursos acionados para a
materialização de determinados objetivos e
finalidades. A técnica refere-se às formas de
pensar e refletir sobre os dados da realidade,
permanecendo na esfera da abstração.
C) os instrumentos se referem a um manancial de
formas, meios e recursos que conferem
materialidade às ações profissionais. A técnica se
remete à utilização de determinados valores
éticos que subsidiam a utilização dos meios que
pretendem alcançar uma finalidade.
D) os instrumentos são elementos potencializadores
da ação, consistindo no conjunto de recursos ou
meios que permitem a operacionalização da ação
profissional. A técnica refere-se à habilidade
exercida no uso dos instrumentos, atribuindo a
estes uma qualidade.
E) a técnica se refere a um conjunto de meios e
formas de intervenção na realidade social, e os
instrumentos são formas de pensar e analisar os
fenômenos sociais subsidiados por um sólido
referencial crítico.
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Questão 66

Questão 64
Conforme as problematizações no debate sobre a
utilização da entrevista na prática profissional do
assistente social, esta deve ser caracterizada como:

De acordo com a Lei nº 8.742, de 1993, Lei Orgânica
de Assistência Social (LOAS), assinale a alternativa
que constitui-se como uma de suas diretrizes.

A) uma abordagem que considera os aspectos
emocionais e psicológicos dos usuários,
considerando sua subjetividade para sua
percepção de “ser” no mundo e para sua
autoestima e seu fortalecimento subjetivo .
B) um momento que oportuniza reflexão junto à
população referente à sua inserção na sociedade,
requerendo uma postura de problematizações, de
crítica e de reflexão em relação ao saber trazido
pela população.
C) espaços de reflexão sobre as questões
macroestruturais societárias e suas
transformações, fazendo com que o usuário
entenda sua participação nos processos para a
transformação social.
D) instrumento de escuta e de identificação dos
casos sociais e que requer um olhar
qualificadamente técnico, minucioso,
observando-se o que realmente é verdadeiro na
fala do usuário.
E) estratégia de conhecimento acerca das reais
condições de vida dos usuários, que se
expressam através de conversas informais,
garantindo a empatia do usuário para posteriores
encaminhamentos.

A) Supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
B) Participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os
níveis.
C) A promoção de integração ao mercado de
trabalho.
D) Universalização dos direitos sociais, a fim de
tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.
E) A proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice.

Questão 67
Conforme o art. 1º da Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais (2009), os serviços
socioassistenciais passam a ser organizados por
níveis de complexidade. Em relação à Proteção
Social Especial de Média Complexidade,
encontram-se alguns serviços, como, por exemplo:
A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF); Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
B) Serviço de Acolhimento em República; Serviço de
Acolhimento em Família Acolhedora.
C) Serviço Especializado em Abordagem Social;
Serviço Especializado para Pessoas em Situação
de Rua.
D) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF); Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora.
E) Serviço de Acolhimento em República; Serviço de
Proteção em Situações de Calamidades Públicas
e de Emergências.

Questão 65
Nas discussões referentes à visita domiciliar, a partir
de uma perspectiva crítica, esta pode assumir como
característica:
A) uma abordagem fiscalizatória e mantenedora de
comportamentos, compreendendo o aspecto
moral da intervenção profissional.
B) foco nas questões subjetivas do usuário, bem
como na preocupação de compreender a
realidade vivenciada por ele.
C) centralidade no trabalho do assistente social,
realizando-a de forma sistemática, com o objetivo
de obter dados estatísticos de atendimento.
D) a preocupação de compreender a realidade vivida
do usuário e de oferecer um serviço de escuta
acolhedora.
E) um caráter educativo, sendo um espaço propício
para recolher informações sobre determinada
realidade.
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Questão 68

Questão 70

Conforme a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais (2009), é um dos objetivos dos
serviços da proteção social básica:

Conforme a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu
artigo 12, estabelece que:

A) contribuir para a prevenção do agravamento de
situações de negligência, violência e ruptura de
vínculos.
B) prevenir a reincidência de violações de direitos .
C) processar a inclusão das famílias no sistema de
proteção social e nos serviços públicos, conforme
necessidades.
D) contribuir para a reparação de danos e para a
redução da incidência de violação de direitos.
E) fortalecer a função protetiva da família,
contribuindo na melhoria da sua qualidade de
vida.

A) os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao Conselho
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de
outras providências legais.
B) a criança e o adolescente têm direito à liberdade,
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos
de direitos civis, humanos e sociais garantidos na
Constituição e nas leis.
C) é dever de todos velar pela dignidade da criança e
do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.
D) os estabelecimentos de atendimento à saúde
deverão proporcionar condições para a
permanência em tempo integral de um dos pais ou
de um responsável, nos casos de internação de
criança ou adolescente.
E) o Sistema Único de Saúde promoverá programas
de assistência médica e odontológica para a
prevenção de enfermidades que ordinariamente
afetam a população infantil, e campanhas de
educação sanitária para pais, educadores e
alunos.

Questão 69
De acordo com a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de
1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso
no capítulo IV, das ações governamentais, artigo 10,
assinale a alternativa que faz referência às
competências dos órgãos e entidades públicos na
área de saúde.
A) Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos
diversos níveis de atendimento do Sistema Único
de Saúde.
B) Coordenar as ações relativas à Política Nacional
do Idoso.
C) Participar na formulação, no acompanhamento e
na avaliação da Política Nacional do Idoso.
D) Promover as articulações intraministeriais e
interministeriais necessárias à implementação da
Política Nacional do Idoso.
E) Elaborar a proposta orçamentária no âmbito da
promoção e assistência social e submetê-la ao
Conselho Nacional do Idoso.
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Questão 71

Questão 72

Nas análises referentes aos desafios que estão
postos para a profissão no cenário contemporâneo,
algumas estratégias podem ser acionadas pelo
Serviço Social para o enfrentamento da questão
social. Dentre elas, destacam-se:

A Classificação Internacional de Funcionalidades
(CIF) é um documento regulamentado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), fruto de
debates acerca das questões relacionadas à Saúde.
Neste sentido, um de seus objetivos específicos se
assenta na perspectiva de:

A) a construção de políticas públicas qualificadas
que atendam aos interesses dos segmentos mais
empobrecidos das classes trabalhadoras e a
inserção dos assistentes sociais nas esferas
participativas dos conselhos, sobretudo os de
Saúde e de Assistência Social.
B) a retomada ao trabalho de base, de educação, de
mobilização e de organização popular e
elaboração de pesquisas e projetos que objetivem
o conhecimento do modo de vida e de trabalho
dos segmentos populacionais.
C) a ocupação, por parte dos assistentes sociais, de
cargos estratégicos nos diversos espaços
sócio-ocupacionais, como as ouvidorias, e a
utilização de mecanismos judiciais para acionar
um conjunto de direitos sociais quando estes não
estiverem sendo cumpridos.
D) a inserção nos espaços político partidários e a
organização de parcerias ente instituições
públicas e privadas, possibilitando a agilidade e a
eficiência no atendimento das demandas dos
usuários.
E) a articulação com os movimentos sociais de base
e a organização de um mapeamento sobre as
demandas dos usuários a serem encaminhadas
para as instâncias jurídicas pertinentes para
providências e atendimentos.

A) socializar todas as produções científicas sobre as
diversas doenças endêmicas, para que ações no
âmbito da prevenção sejam elaboradas,
diminuindo dessa forma as taxas de mortalidade
mundial.
B) compreender como o nível de pobreza está
relacionado com os aspectos do adoecimento dos
idosos, que vem apresentando altíssimas taxas, a
partir dos anos de 1990, nos países
subdesenvolvidos.
C) divulgar os índices de mortalidade infantil para
que os governos construam políticas de
prevenção e invistam severamente nas políticas
de prevenção e promoção à saúde.
D) c l a s s i f i c a r a s d o e n ç a s d o s p a í s e s
subdesenvolvidos.
E) proporcionar uma base científica para a
compreensão e para o estudo dos determinantes
da saúde, dos resultados e das condições
relacionadas com a saúde e permitir a
comparação de dados entre países, entre
disciplinas relacionadas com os cuidados de
saúde, entre serviços e em diferentes momentos
ao longo do tempo.
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Questão 74

Questão 73

Considerando a pesquisa como relevante para o
Serviço Social, considera-se que:

Com relação à CIF, pode-se dizer que este
documento representa no contexto internacional,
formas de classificação sobre aspectos de saúde que
pretendem:

A) as universidades e as instituições de pesquisa
não são os únicos lugares para desenvolver
pesquisas. Há pesquisas em serviços que não
estão, necessariamente, produzindo um novo
conhecimento teórico, mas que são pesquisas
realizadas na prática e no cotidiano de muitas
instituições e serviços.
B) todo processo de conhecimento se operacionaliza
nos âmbitos acadêmicos e em hospitais
universitários que são voltados para o ensino
através dos programas de residência
multiprofissional.
C) o local privilegiado para a produção do
conhecimento são as universidades que
apresentam a função social de criar um terreno
fértil para o avanço científico.
D) a profissão deve extrair da realidade social os
dados para problematizações a partir das
experiências de estágio supervisionado na
medida em que articulam a dimensão da teoria e
da prática.
E) todo processo de conhecimento requer uma
matéria-prima para ser pensada e que o Serviço
Social, por ter seu objeto de intervenção na
questão social, apresenta um olhar crítico
desenvolvido no âmbito da academia.

A) construir um mapeamento das informações
pertinentes a quadros epidemiológicos da
realidade brasileira.
B) realizar um levantamento estatístico sobre as
taxas de natalidade dos países
subdesenvolvidos, subsidiando a construção de
políticas públicas de saúde.
C) ser um sistema para a codificação de uma ampla
gama de informações sobre saúde, utilizando
uma linguagem comum padronizada que permite
a comunicação sobre saúde e cuidados de saúde
em todo o mundo, entre várias disciplinas e
ciências.
D) exercer uma influência no processo de ensino e
aprendizagem das áreas médicas e biológicas, na
medida em que mantém dados atualizados sobre
a saúde mundial.
E) estimular um processo de reflexão crítica acerca
dos determinantes econômicos, sociais e políticos
que incidem no quadro da saúde,
compreendendo-a para além da visão
reducionista que compreendia saúde como
ausência de doença.
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Questão 75

Questão 77

Na relação entre a pesquisa e a produção de
conhecimento no campo do Serviço Social, são
necessárias reflexões acerca da relevância de se
problematizar esta questão considerando que:

O planejamento com sua importância na prática do
Serviço Social possibilita:
A) u m c o n h e c i m e n t o s o b r e : o t r a b a l h o
multiprofissional, a rotina institucional, o
reconhecimento das correlações de força e as
demandas dos usuários.
B) o conhecimento total do funcionamento
institucional a partir de dados estatístico e
levantamento do histórico institucional.
C) compreender a rede socioassistencial e o
conjunto de recursos do entorno da comunidade
para socializar as informações necessárias para
os usuários.
D) o contato com o nível da gestão dos serviços,
podendo o assistente social exercer uma prática
estratégica quando em um cargo de gestão.
E) um repensar contínuo do trabalho desenvolvido,
formalizando a articulação intrínseca entre as
dimensões do fazer profissional.

A) as propostas sobre a construção de pesquisas
multiprofissionais não apresentam ressonância
no campo das Ciências Sociais Aplicadas, o que
traz lacunas teóricas para o Serviço Social.
B) a pesquisa passa a ter uma centralidade no
estudo, significando a pertinência em se afirmar
que o Serviço Social produz conhecimentos para
além de respostas práticas a diversas questões.
C) o Serviço Social, pela forma tardia com que se
apropriou do conhecimento produzido pelas
Ciências Sociais, não apresenta uma significativa
produção teórica.
D) essa temática contribui para que o Serviço Social
saia da condição de vazadouro das Ciências
Sociais e assuma uma postura de protagonista na
produção de conhecimentos teóricos e crie uma
teoria própria.
E) como forma de produção de conhecimento, deve
ser pensada enquanto uma possibilidade no
campo da tradição marxista para o exame da
aparência dos fenômenos sociais para que se
alcance a essência dos mesmos.

Questão 78
O Serviço Social, no âmbito institucional, tem
possibilidades de elaboração de um projeto que se
manifesta:
A) através de análises institucionais que são
revertidas para a garantia de melhoria nas
c o n d i ç õ e s d e a te n d i m e n to d o e s p a ç o
sócio-ocupacional para os usuários.
B) nos conteúdos sistematizados que envolvem as
ações profissionais a serem desenvolvidas num
determinado espaço, demonstrando a visibilidade
do trabalho do assistente social.
C) num conjunto de proposições construídas
coletivamente na equipe multiprofissional, sendo
crítico e reflexivo, possibilitando ao assistente
social a superação das correlações de forças
institucionais.
D) como um documento técnico que deve expressar
as razões que justificam a ação e que levam a uma
justificativa da proposição e da realização da ação
interventiva.
E) na condensação dos dados estatísticos de
atendimentos do Serviço Social e na
sistematização das ideias a serem desenvolvidas,
cumprindo metas e objetivos institucionais que as
ações profissionais devem ter.

Questão 76
A Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, em seu
artigo 1º, estabelece que:
A) para a comprovação da situação do requerente,
será admitida a ampla produção de prova
documental e testemunhal, e, caso necessário, de
prova pericial.
B) caberá ao Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS o processamento, a manutenção e o
pagamento da pensão, observado o art. 6º.
C) fica o Poder Executivo autorizado a conceder
pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível
às pessoas atingidas pela hanseníase e que
foram submetidas a isolamento e internação
compulsórios em hospitais-colônia até 31 de
dezembro de 1986, que a requererem, a título de
indenização especial, com valor correspondente a
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
D) o valor da pensão especial será reajustado
anualmente, conforme os índices concedidos aos
benefícios de valor superior ao piso do Regime
Geral de Previdência Social.
E) na realização de suas atividades, a Comissão
poderá promover as diligências que julgar
convenientes, inclusive solicitar apoio técnico,
documentos, pareceres e informações de órgãos
da administração pública, assim como colher
depoimentos de terceiros.
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Questão 79
Conforme o conteúdo da Política do Ministério da
Saúde para a atenção integral a usuários de álcool e
outras drogas, para viabilizar as deliberações da
III Conferência Nacional de Saúde, no sentido de
normatizar a atenção aos usuários de álcool e outras
drogas através de portarias foram criados os:
A)
B)
C)
D)
E)

CRAS e CREAS.
CAPS e CAPS AD.
CENTROPOP e CREAS.
CAPS AD e CRAS.
Abrigos e CREAS.

Questão 80
Os objetivos gerais do Plano Estratégico do
Programa Nacional de DST e AIDS são:
A) construir políticas públicas vinculadas ao controle
das formas de transmissão; desenvolver
trabalhos de redução de danos; fortalecer os
movimentos sociais.
B) incentivar a prática interdisciplinar no campo da
saúde; elaborar cartilhas e folhetos informativos;
desenvolver campanhas de prevenção.
C) elaborar cartilhas e folhetos informativos;
incentivar campanhas de prevenção; articular
com as indústrias farmacêuticas o barateamento
de medicações.
D) fortalecer os movimentos sociais; melhorar a
qualidade de vida das pessoas que estão vivendo
com HIV/AIDS;
construir políticas públicas
vinculadas ao controle das formas de
transmissão.
E) fortalecer a efetividade e a eficiência do Programa
Brasileiro de DST e HIV/Aids e garantir sua
sustentabilidade a médio e longo prazos; reduzir a
incidência de DST e HIV; melhorar a qualidade de
vida das pessoas que estão vivendo com
HIV/Aids.
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