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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

 
                                                                        

Texto 01:                                              

A reportagem do Domingo Espetacular sobre Cachoeira 

 

Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram uma ligação sombria entre o chefe de um 

esquema milionário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira, e a maior revista semanal do Brasil, Veja. As conversas 

mostram uma relação próxima entre o contraventor e Policarpo Júnior, diretor da revista em Brasília (DF). Segundo 

documentos da Polícia Federal, Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas da 

Veja, além de outras reportagens em páginas internas, publicadas de acordo com interesses do bicheiro e de comparsas. 

Trata-se de uma troca de favores, que rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira e envolveu a construtora Delta. O 

escândalo pode levar Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos maiores barões da imprensa do 

País, a ser investigado e convocado para depor na CPI. 

 

(Fonte: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-reportagem-de-domingo-espetacular-sobre-cachoeira>, acesso em: 

07/05/2012).  

 

Texto 02: 

Veja, sempre brigando com os fatos 

 

Primeiro, uma ameaça típica de Veja: nota no Radar Online mencionando um terceiro inquérito em mãos da 

Procuradoria Geral da República - do qual ninguém tinha ouvido falar - que teria apanhado 4 ministros do STF e 10 do 

STJ, uma maluquice só possível em quem aceita qualquer peixe podre, sem entender a lógica dos inquéritos, a 

verossimilhança das informações. Se fosse verdade, seria o próprio desmonte da República. Mas publica-se a nota como 

quem anuncia uma nova marca de cerveja. 

Aí, o presidente da CPI desmente o fato. Sem apresentar um dado comprobatório sequer, o colunista "mantém" 

as informações. Agora o desmentido é da própria PGR. Ou seja, de todas as partes mencionadas nessa maluquice. Mas a 

única fonte confiável para esse pessoal são os dossiês de Carlinhos Cachoeira.  

Conseguiram criar um mundo virtual, sem nenhum contato com a realidade dos fatos.  

 

(Fonte: Luis Nassif, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/veja-sempre-brigando-com-os-fatos, acesso em 07/05/2012). 
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Após a leitura dos dois textos acima, julgue os itens a seguir: 

 

I - Segundo investigações da Polícia Federal, a partir de uma ligação sombria com um diretor da revista, o contraventor 

Cachoeira teria feito com que capas e reportagens revista Veja fossem publicadas de acordo com seus interesses. 

II – O resultado das investigações fez com que Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos 

maiores barões da imprensa do País, fosse investigado e convocado para depor na CPI. 

III – O segundo texto trata de um dos exemplos de reportagens da revista Veja feitas a partir da influência de Carlinhos 

Cachoeira. No caso, houve o plantio de um boato sério envolvendo autoridades do alto escalão do Poder Judiciário 

Brasileiro, entretanto tal estória se mostrou inverídica. 

IV – O autor do segundo texto traz a ideia que inquéritos seguem uma lógica e se baseiam na verossimilhança das 

informações. Assim, se fosse verdade a notícia publicada na coluna da revista, seria o próprio desmonte da Procuradoria 

Geral da República. 

 

Marque a alternativa correta quanto aos itens acima: 

 

a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e IV estão corretos. 

 
 

 

 

 

 O segundo texto traz uma crítica feroz a revista Veja por diversos aspectos de conduta. Dentre as alternativas abaixo qual não 

representa uma dessas críticas? 

 

a) Publicar irresponsavelmente notícias alarmantes. 

b) Utilizar-se de fontes de origem duvidosa. 

c) Permanecer defendendo uma mentira quando todos os fatos já demonstram o contrário. 

d) Anunciar notas de caráter político com a mesma diagramação dos anúncios de marca de cerveja. 

 
 

 

 

 

Da leitura dos textos podemos afirmar corretamente que: 

 

a) Existe mais de uma CPI em andamento envolvendo Carlinhos Cachoeira, mas somente uma delas investiga também 

o empresário Roberto Civita. 

b) A relação entre contraventor e a revista Veja rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira, envolvendo a construtora 

Delta e outros comparsas desta empresa. 

c) Ao afirmar “conseguiram criar um mundo virtual”, o autor do segundo texto não faz referência ao mundo da internet, 

mas sim a um mundo de mentiras criadas pela revista, que se distancia da realidade. 

d) Mesmo após o presidente da CPI ter desmentido o fato noticiado, o colunista manteve as informações, apresentando 

como dados comprobatórios unicamente os dossiês de Carlinhos Cachoeira. 
 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Os dois textos acima abordam fatos recentes do cenário político nacional, porém, com abordagens diversas. Qual relação 

podemos traçar entre eles? 

 

a) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

b) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

c) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

d) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

 
 

 

 

 

Texto 03: 

 

Fui ontem visitar ontem o jardinzinho agreste, 

Aonde tanta vez a lua nos beijou, 

E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, 

Soberba como um sol, serena como um vôo. 

 

Em tudo cintilava o límpido poema 

Com ósculos rimados às luzes dos planetas; 

A abelha inda zumbia em torno da alfazema; 

E ondulava o matiz das leves borboletas 

 

(Cesário Verde. Obra completa de Cesário Verde.  

Lisboa: Portugália, p. 14.) 

 

 

Expressões com palavras empregadas em sentido conotativo na primeira estrofe são: 

 

a) “Fui ontem visitar...” 

b) “... a lua nos beijou”; “... vi sorrir o amor...” 

c) “... o jardinzinho agreste” 

d) “... que tu me deste” 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Na segunda estrofe, a sinestesia é evidenciada. Que impressões sensoriais ela desperta no texto? 
 

a) Tátil e auditiva 

b) Auditiva e visual 

c) Visual e olfativa 

d) Tátil e visual 
 

 

 

 
 

 

A respeito do uso correto da crase, indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. 

“ ____ beira do mar, assistiu ____ amada, hora____ hora, minuto ____ minuto, sempre ____ espera de um milagre” 
 

a) À –à-à-a-à 

b) A-a-a-a-à 

c) À-a-a-a-à 

d) À-a-à-à-à 
 

 

 

 

“A imprensa me tachou de imbecil.”. Reescrevendo a oração e mudando o verbo tachar por chamar a frase ficaria: “A 

imprensa me chamou de imbecil”. O verbo chamar admite mais de uma regência com alteração de significado. Qual a 

regência dele nessa frase? 

 

a) O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Neste caso, o verbo é transitivo direto. 

b) O verbo chamar tem o sentido de indicar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto. 

c) O verbo chamar tem o sentido de abdicar. Neste caso, o verbo é intransitivo. 

d) O verbo chamar tem o sentido de assistir. Neste caso, o verbo é transitivo direto e indireto. 
 

 

 

 

Leia os versos a seguir:  

Em vossa casa feita de cadáveres, 

Ó princesa! Ó donzela! 

Em vossa casa, de onde o sangue escorre, 

quisera eu morar, [...] 
 

 

Classificando sintaticamente as expressões do segundo verso, pode-se dizer que elas exercem a função sintática de: 
 

a) Aposto 

b) Objeto direto 

c) Vocativo 

d) Objeto indireto 
 

 

 
 

 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto às Novas Regras de Acentuação gráfica: 
 

a) Paranóia, doo, bocaíva. 

b) Música, lêem, ideia. 

c) Odisséia, quiquênio, sequência. 

d) Feiura, números, voo. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Conhecimentos Específicos                      QUESTÕES DE 11 A 30 
 

 
 

 

 

 

 

Quanto à trajetória do Serviço Social nos Estados Unidos è INCORRETO afirmar: 

 

a) Ênfase na abordagem individual a apreensão do serviço social como atividade reformadora do caráter demandavam 

seguranças na utilização de teorias, conhecimento e conceitos produzidos naquela área; 

b) Nos Estados Unidos seguiu-se por um processo organizativo dos assistentes sociais de forma a tornar autônomo 

este novo agregado profissional, liberando-o das influências da igreja; 

c) Ênfase na perspectiva humanista; 

d) Ênfase no conhecimento cientifico especialmente no contexto da Psicologia, da psicanálise, da medicina e até 

mesmo do direito; 
 

 

 

 

No marco do que se tem denominado de teoria social crítica, a questão social é: 

 

a) Uma expressão que nasce para designar o fenômeno do pauperismo na primeira década do século XX; 

b) Uma situação natural resultante dos conflitos individuais que se expressam o desejo da igualdade; 

c) Produzida pela ineficácia de métodos de gestão social; 

d) Constitutiva do desenvolvimento do capitalismo, pois ela não se suprime se este se conserva;  

 
 

 

 

 

Quanto a emergência do Serviço Social ocorreu no contexto sócio-histórico marcado por: 

I. Frente à probeza e o conjunto de problemas sociais, se constitui a aliança entre Estado e Classe Dominante na 

conjunção de esforços para recuperação da economia e no controle das mobilizações operária. 

II. Ascensão do capitalismo foi notável em toda a Europa ocidental, correspondendo ao momento de maturação plena e 

consolidação do capitalismo industrial, expandindo-se em escala continental e mundial, proporcionando um avanço 

maciço da economia e tornando irreversível a produção industrial; 

III. No final da terceira década do sec. XX a questão social estava posta no centro do palco histórico, em toda a sua 

plenitude; (capitalismo deteriorado com um quadro social gritante: crescimento do desemprego e do pauperismo, tanto na 

Europa quanto nos Estados Unidos); 

Está (ou) Estão corretas: 

 

a) I e II; 

b) I e III; 

c) II e III; 

d) I, II e III; 

 

 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sobre as alternativas a seguir sobre o Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social: 

 

I. Sua aprovação foi junto com o novo código de ética profissional no ano de 1993; 

II. O Individualismo tem um valor centra; 

III. Expressa um esforço coletivo para articular o projeto profissional ao projeto societário voltado para a construção de 

uma nova ordem social, sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero; 

 

a) I, somente; 

b) II, somente; 

c) III, somente; 

d) I e II, somente; 

 
 

 

 

 

Acerca do projeto ético-político profissional do Serviço Social NÃO é correto afirmar que: 

 

a) se articula aos esforços de manutenção do projeto societário hegemônico na atualidade; 

b) trata-se de um projeto profissional que se relaciona com um determinado projeto de sociedade; 

c) está apoiado no Código de Ética Profissional e na lei que regulamenta a profissão; 

d) tem nas diretrizes curriculares para o serviço social um de seus pilares; 

 
 

 

 

 

O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, a Lei de Regulamentação da Profissão e as Diretrizes 

Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social trazem uma determinada concepção de 

direitos e de cidadania que sustenta e alicerça o projeto ético-político profissional. Este pode ser definido como: 

 

a) conjuntos de valores que legitimam a profissão socialmente delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam 

os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos 

profissionais e estabelecem balizas de sua relação com os usuários, com as outras profissões e com as 

organizações e instituições sociais; 

b) estrutura estanque que responde às alterações no sistema de necessidades sociais sobre o qual profissão opera, às 

transformações econômicas, históricas e culturais, ao desenvolvimento teorico-metodologico da própria profissão e, 

ainda as mudanças na composição social da categoria; 

c) fruto de um longo e coletivo processo de construção, onde são reconhecidos os limites e as possibilidades dos 

direitos no capitalismo e a sua estratégia utilização na construção de outra forma de sociabilidade; 

d) estrutura flexível que incorpora novas demandas e aspirações e renovando-as segundo as conjunturas históricas e 

políticas; 

 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 
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O chamado Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro constitui-se numa: 
 

a) proposta profissional adequada e favorável ao pensamento neoliberal; 

b) expressão do pensamento conservador no âmbito profissional; 

c) defesa das políticas focalistas e de caráter não universal; 

d) elaboração coletiva da categoria profissional a partir dos anos 1980; 
 

 

 

 

No artigo 3º do Código de Ética, está previsto que é dever dos assistentes sociais: 
 

a) participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa; 

b) substituir profissional que tenha sido exonerada/o, enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou 

transferência; 

c) da informação e realizar para obter dados sobre as temáticas de interesse da população e, disponibilização da 

equipe de trabalho para socialização de informações e conhecimento; 

d) contribuir na participação efetiva de todos os trabalhadores nas decisões institucionais; 
 

 

 
 

Segundo a Lei 8.662, que regulamenta a profissão de assistente social: 

 

a) Cabe a conselho regional de serviço social (CRESS), credenciar e comunicar as unidades de ensino e formação de 

sua jursdição os campos de estagio de seus alunos e designar os assistentes sociais responsáveis por sua 

supervisão; 

b) Compete ao conselho federal de serviço social (CFESS), fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente 

social em cada região e estado do país; 

c) E atribuição exclusiva desse profissional, programar, elaborar e avaliar políticas sociais junto ao órgão da 

administração publica direto, entenda e organizações populares; 

d) É da competência do assistente social, criar benefícios através de legislação especifica e administrá-los nos órgãos 

públicos; 
 

 

 

 

Julgue as alternativas a seguir com relação aos aspectos e às diferentes àreas e limits da atuação profissional do 

assistente social: 

(  ) na relação com os usuarios, a ética profissional se objetiva por meio de ações determinadas pelo empregador; 

(  ) os espaços ocupacionais do assistente social têm lugar no Estado, em empresas privadas, organizações da sociedade 

civil sem fins lucrativos e na assessoria a organizações e movimentos sociais, entre outros; 

(  ) compete ao assistencial, quando convocado a comparecer a audiência por determinação de juiz, como testemunha, 

relatar detalhadamente os fatos presenciados no desempenho de seu exercício profissional; 

Estão corretas: 

a) V,V,V 

b) V,V,F; 

c) V,F,V; 

d) F,V,F; 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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Sobre o Benefício de Prestação Continuada, é CORRETO afirmar que: 

 

a) É um benefício social, de caráter temporário, voltado para pessoas com deficiência, com comprovada incapacidade 

para o trabalho e para a vida independente e para mulheres acima de 55 anos e homens acima de 60 anos. 

b) Todos os cidadãos acima de 65 anos, que comprovem condições de vulnerabilidade econômica e social tem direito 

ao recebimento de um salário mínimo mensal, sendo sua concessão revisada a cada três anos. 

c) Os beneficiários devem comprovar ter renda familiar per capta inferior a um terço do salário mínimo vigente. 

d) É um benefício de caráter permanente, voltado a pessoas idosas, acima de 60 anos e portadores de deficiência, que 

possuam renda mensal per capta superior a um quarto do salário mínimo. 

 
 

 

 

 

Constitui-se em um princípio da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS: 

 

a) igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se prioridade 

às populações rurais em detrimento das urbanas. 

b) normatização das ações e regulação da prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da 

Assistência Social. 

c) supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade econômica. 

d) centralização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial inalcançável pelas demais 

políticas públicas. 
 

 

 

 

Sobre a formação e as competências profissional dos assistentes sociais em relação à Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) e ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), analise as proposições.  

I. O processo de gerenciamento de informações reside na capacidade de o profissional desenvolver pesquisas e tratar 

sua prática cotidiana como fonte de informações.  

II. O conhecimento da realidade pelo assistente social, como uma das principais mediações da ação profissional no 

SUAS, somente é possível, com a aquisição do conhecimento prático-operativo, dada sua natureza interventiva.  

III. O assistente social não deve apenas conhecer a rede socioassistencial, através do mapeamento, mas também realizar 

o monitoramento dela, permitindo avaliar a qualidade dos serviços.  

IV. A organização da rede socioassistencial pressupõe capacidade profissional de articulação e negociação com os 

gestores municipais, permitindo que o primeiro-damismo se mescle aos novos parâmetros técnicos e da 

profissionalização da execução da assistência social. 

 

É correto revelar-se que: 

 

a) todas são verdadeiras.  

b) apenas I e II são verdadeiras.  

c) apenas I e III são verdadeiras.  

d) apenas III e IV são falsas. 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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Segundo Art.8º do Código de Ética, são deveres do assistente social julgue as alternativas: 

(   ) programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente; 

(   ) denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando os mesmos 

estiverem ferindo os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando, inclusive, o Conselho Regional, caso se faça 

necessário; 

(   ) emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do exercício efetivo 

do Serviço Social; 

(   ) usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando concurso ou processos seletivos; 

(   ) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários, através dos programas e políticas sociais; 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) V-F-V-F-V; 

b) V-V-F-F-V; 

c) V-V-F-F-F; 

d) F-F-F-V-V; 

 
 

 

 

 

O debate atual sobre as políticas sociais tem explicitado a tendência presente na área de determinados programas sociais 

em dirigir-se e segmentos sociais específicos definidos a partir de critérios de pobreza e vulnerabilidade. Tais programas 

enquadram-se na concepção de: 

 

a) Horizontalidade; 

b) Focalização; 

c) Terceirização; 

d) Redistribuidade; 

 
 

 

 

 

O profissional de Serviço Social, na prática institucional, tem o desafio de: 

 

a) Reorientar seu cotidiano de acordo com a correlação de forças existentes, para facilitar o acesso da população ao 

saber sobre si mesma, aos recursos disponíveis e ao poder de decisão; 

b) Conquista a confiança, dos segmentos populares, levando-os á compreensão da impossibilidade de atendimento de 

todas as suas demandas e contribuindo para a aceitação das limitações existentes; 

c) Provocar uma transformação institucional, com o apoio dos movimentos sociais, de modo a garantir o fim da 

dominação sobre a sociedade; 

d) Garantir o desenvolvimento burocrático das demandas provenientes dos setores populares; 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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O Plano de Assistência Social, sob coordenação do órgão gestor, juntamente com os Conselhos e Fundos, integram a 

gestão pública do SUAS. Tais sistemas favorecem a gestão democrática, o controle social e a participação ampla 

contemplando: 

 

a) A utilização de indicadores de avaliação de impactos e resultados da Política; 

b) Aos benefícios abrangidos pela Lei, bem como aos que atuam na defesa e garantia de seus direitos; 

c) Estimulo à prática da intersetorialidade; 

d) Apenas a e c estão corretas; 
 

 

 

 

A NOB/SUAS disciplina a gestão pública da Política de Assistência Social no território brasileiro, exercida de modo 

sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a Constituição da República de 1988, a LOAS e as legislações 

complementares a ela aplicáveis. Seu conteúdo estabelece, EXCETO:  

 

a) Caráter do SUAS.  

b) Funções da política pública de Assistência Social para extensão da promoção social brasileira.  

c) Níveis de gestão do SUAS.  

d) Instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo democrático de gestão do SUAS.  
 

 

 

 

Quais instrumentos constituem a coleta de dados utilizados na pesquisa social: 

 

a) Observação, entrevista e analise documental; 

b) Observação analise de discurso e historia de vida; 

c) Historia de vida, observação e dramatização; 

d) Entrevista, arguição e questionário; 
 

 

 

 

De acordo com a NOB-RH/SUAS, os municípios em gestão básica deverão, EXCETO:  

 

a) Planejar o ingresso de pessoal com a previsão de quantitativos anuais de vagas a serem preenchidas por meio de 

concurso público.  

b) Instituir em seu âmbito uma Mesa de Negociações com composição paritária entre gestores, prestadores de 

serviços, trabalhadores da área da assistência do setor público e do setor privado.  

c) Propiciar e viabilizar a participação das instituições de ensino superior, em seu âmbito, mediante a realização de 

atividades conjuntas de capacitação, pesquisa e extensão, bem como de avaliação de serviços, programas, projetos 

e benefícios socioassistenciais.  

d) Organizar centros de estudos ou outras formas de mobilização regionalizados nas unidades de assistência social, 

que devem ser considerados como núcleos de discussão técnica e de fomento a qualificação dos trabalhadores no 

SUAS.  

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Legislação do SUS                                         QUESTÕES DE 31 A 40 
 

 
 

 

 

 

Em Epidemiologia, sobre o coeficiente de mortalidade, assinale a alternativa correta: 

a) Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos; 

b) Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta; 

c) Mede o risco que um indivíduo tem, da população exposta, de morrer por qualquer causa no período considerado; 

d) Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbidade em uma população. 

 

 

 

 

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 

EXCETO: 

a) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 

município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de 

outros municípios. 

b) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde. 

c) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações 

de assistência à saúde. 

d) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde. 

 

 

 

 

Sobre a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A Estratégia de Saúde da Família é um modelo assistencial de baixo custo e baixa complexidade tecnológica, que 

tem como principal objetivo a interiorização da saúde. 

b) As equipes de ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma 

área geográfica delimitada. 

c) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 

d) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte do 

conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

Qual das afirmações abaixo não está associada a atenção básica de saúde: 

a) Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do modelo assistencial adotado pelo SUS. 

b) Seu financiamento é garantido por fonte publica apenas estadual. 

c) A estratégia de saúde da família pode incluir especialidades básicas. 

d) É o primeiro contato da população com o SUS. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Relacione as colunas a seguir. 
 

1. Vigilância sanitária. 

2. Vigilância epidemiológica. 
 

(  ) Detecta qualquer mudança em fatores determinantes da saúde. 

(  ) Previne riscos à saúde. 

(  ) Adota medidas de prevenção. 

(  ) Intervém nos problemas sanitários do meio ambiente. 

(  ) Elimina qualquer ameaça à saúde. 
 

A sequência está correta em: 

 

a) 1, 1, 1, 2, 2  

b) 1, 2, 2, 1, 2  

c) 2, 1, 2, 1, 1  

d) 1, 1, 2, 2, 1 
 

 

 

 

 

De acordo com o Art. 6º da Lei nº. 8.080/90 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I. incrementos, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnólogo. 

II. controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

III. formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

IV. execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 

Estão corretas apenas as alternativas 

 

a) II, IV  

b) I, II  

c) I, III, IV  

d) I, II, III, IV 
 
 

 

 

 

Os sistemas de informação são utilizados em saúde por permitirem a captação, processamento e difusão dos dados. O 

SIM, SINASC e SINAN são exemplos de bancos de dados que reúnem as informações relacionadas 

RESPECTIVAMENTE A: 

 

a) Acompanhamento materno, condições de saneamento básico e investimentos em saúde. 

b) Ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos vivos e notificação de doenças. 

c) Aquisição de medicamentos, cobertura vacinal e informações ambulatoriais. 

d) Prevenção da malária, indicadores socioeconômicos e normas de auditoria. 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Com base na organização do cuidado de uma equipe de Saúde da Família a partir dos problemas identificados, avalie as 

afirmativas a seguir: 

I- A organização do cuidado deve levar em consideração a realidade local. 

II- A gerência do cuidado prestado pela equipe de Saúde da Família envolve todos os membros da equipe. 

III- O caminho para a realização de um trabalho em equipe passa por um processo de intermediação e construção 

coletiva. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) I, apenas; 

b) II e III, apenas; 

c) I e III, apenas; 

d) I, II e III. 

 
 

 

 

 

As diretrizes do SUS preveem: 

 

a) Descentralização sem participação popular; 

b) Não participação da comunidade; 

c) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

 

 

 

 

O Art. 3º da Lei nº. 8080/90 dispõe sobre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, que são, EXCETO: 

 

a) Moradia. 

b) Lazer.  

c) Alimentação.  

d) Medicamento. 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




