
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa 10
Raciocínio Lógico 05
Sistema Único de Saúde-SUS 05
Conhecimentos Específicos 20

b) Uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser 
entregue ao fiscal no final.

2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de incrição conferem com os que 
aparecem na confirmação de incrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à 
caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 

Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo 
TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, 
preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível 
dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que: 
a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como 

rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha 

de Respostas.
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações 

assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 

PRESENÇA.
12 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto superior do sua 

Folha de Respostas.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”

Assistente Social

Prefeitura Municipal de Japeri
Concurso Público - 2013

Prefeitura Municipal de Japeri
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LINGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html)

QUESTÃO 1
O texto acima mostra:

(A) o reencontro do casal;
(B) a separação do casal;
(C) a união do casal depois de altos e baixos;
(D) a união do casal depois de alguns desenganos;
(E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2
A ideia de traição no relacionamento está expressa nos 
seguintes versos:

(A) “Depois de varar madruga/Esperando por nada”
(B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair 

mais ninguém”
(D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não 

podemos negar”
(E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/

Depois”

QUESTÃO 3
O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica 
clara nos versos:

(A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
(B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não 

podemos negar”
(C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
(D) “De arrastar-me no chão/Em vão” 
(E) “Não me deu as resposta/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4
A separação é algo cada vez mais comum nos casais da 
nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música 
interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o 
que está em negrito é:

(A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos 
como tantos casais”

(B)  “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
(C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor 

também” 
(D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5
No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro 
alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, 
respectivamente, como:

(A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
(B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
(C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
(D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
(E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




Prefeitura Municipal de Japeri                                                           CONCURSO PÚBLICO-2013

Pag. 4ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÃO 6
A frase em que ocorre oração subordinada substantiva 
subjetiva é:

(A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem 
presentes.

(B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
(C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
(D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
(E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7
Indique o conjunto de palavras escritas 
INCORRETAMENTE:

(A) Privilégio – frustração – extenso;
(B) Misto – defesa – análise;
(C) Extenso – miséria – defesa;
(D) Análise – misto – extenso;
(E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.

É preciso saber viver
(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.

php?artista=titas&cat=music – 2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) eufemismo.

QUESTÃO 9
“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) antítese.

QUESTÃO 10
Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o 
aposto.

(A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
(B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
(C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
(D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes. 
(E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é 

difícil.

RACIOCINIO LOGICO  

QUESTÃO  11
O dia 25 de dezembro de 2004, festa do natal, foi 
celebrado num dia de sábado. Podemos afirmar que o dia 
do trabalho, 1° de maio de 2005, foi comemorado num 
dia de:

(A) domingo;
(B) segunda-feira;
(C) terça-feira;
(D) quarta-feira;
(E)  quinta-feira. 
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QUESTÃO 12
Dois garotos, Pedro e Gabriel, participam de uma gincana 
no colégio. Em uma das provas eles devem realizar 
movimentos determinados numa ficha que deve ser 
sorteada. Após os movimentos eles devem fazer uma 
estimativa sobre a distância que estão um do outro. Na 
ficha sorteada estão as seguintes instruções:

-  Participante 1: partindo da origem desloque-se 5 
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção 
Norte, mais 10 metros na direção Leste e pare.

-  Participante 2: partindo da origem desloque-se 5 
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção 
Sul, mais 25 metros na direção Leste, mais 40 metros 
na direção Norte e pare. 

Se todas as instruções foram seguidas corretamente então 
a distância exata entre eles no final da prova é:

(A) 22 metros;
(B) 25 metros;
(C) 27 metros;
(D) 29 metros;
(E)  31 metros.

QUESTÃO 13
A mãe de Mariana é filha única de minha mãe. Com 
certeza mariana é minha:

(A) sobrinha;
(B) tia;
(C) sobrinha;
(D) irmã;
(E)  filha.

QUESTÃO 14
Observe a sequência abaixo conhecida como sequência 
de Fibonacci. 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
Podemos afirmar que a soma do oitavo com o nono termo 
dessa sequência é:

(A) 47.
(B) 51.
(C) 53.
(D) 55.
(E)  59.

QUESTÃO 15
Três amigos André, Andrey e Adriano abastecem seus 
carros sempre no mesmo posto de combustíveis. André 
abastece a cada 8 dias, Andrey abastece a cada 9 dias e 
Adriano abastece a cada 12 dias. Se no dia 23 de abril 
de 2013 os três abastecerem seus carros, então voltarão a 
abastecer no mesmo dia de novo pela primeira vez no dia:

(A) 29 de maio;
(B) 12 de junho;
(C) 15 de maio;
(D) 30 de abril;
(E)  01 de junho.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 16
Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 
regulando as ações, a organização e o funcionamento dos 
serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei: 

(A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para prevenção e 
diagnóstico;

(C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar 
e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos, bem como em outros espaços 
como domiciliar;

(E) A participação da comunidade na gestão do SUS e 
nas transferências intragovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. 

QUESTÃO 17
Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS 
são depositados em conta especial:

(A) O FGTS;
(B) Os Fundos de Saúde;
(C) PIS;
(D) Os Fundos de renda fixa;
(E) Os Fundos de pensão.     

QUESTÃO 18
Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do 
SUS são:

(A) A universalidade, a equidade e a integralização da 
atenção;

(B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
(C) A integralização da atenção, a simplicidade e 

comparação;
(D) A regionalização, a equidade e o controle social;
(E) A descentralização, a regionalização e hierarquização 

do sistema.
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QUESTÃO 19
Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os 
gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam 
impacto sobre a saúde da população brasileira denomina-
se: 

(A) Estratégia da saúde;
(B) Pacto pela vida;
(C) Estratégia da família;
(D) Pacto dos desafios;
(E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20
Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos 
objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

(A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo 
a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador;

(B) Formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde;

(C) A execução de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais 
com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência 
integral à sua saúde;

(D) Participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico;

(E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção 
básica à atenção especializada, nos vários níveis 
de complexidade do sistema, incluindo assistência 
farmacêutica

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
O Serviço Social brasileiro teve suas bases implantadas 
a partir do reconhecimento e intensificação da questão 
social, nas décadas de 1920 e 1930. Sua gênese está ligada 
diretamente à conjuntura vivenciada no (a): 

(A) Capitalismo financeiro.  
(B) Social democracia.
(C) Capitalismo monopolista.
(D) Capitalismo Industrial.
(E) Socialismo.

QUESTÃO 22 
Conforme o pensamento de Iamamoto e Carvalho (2005) 
o processo de legitimação e institucionalização da prática 
profissional dos assistentes sociais brasileiros a partir de 
1940, deu-se com o advento do (da): 

(A) Crise no setor agrícola, a crise do café.
(B) Desenvolvimento das grandes entidades assistenciais.
(C) Crescimento da classe operária.
(D) A ação social da Igreja Católica. 
(E) Conjunto de conflitos entre as classes burguesa e 

operária.

QUESTÃO 23 
Pastorini (2010) aponta a necessidade de compreender a 
questão social em seus conteúdos, em sua pluricausalidade, 
e em suas refrações no cenário contemporâneo. Nesse 
sentido, existem pensadores que propõem outras formas 
de Estado para dar respostas à questão social. Estas 
formas de Estado seriam:  

(A) Estado inteligente e Estado providência ativo.
(B) Estado inteligente, Estado do Bem Estar Social e 

Estado estrategista. 
(C) Estado providência ativo e Estado do Bem Estar 

Social.
(D) Estado estrategista, Estado inteligente e Estado 

providência ativo. 
(E) Estado estrategista e Estado providência ativo.

QUESTÃO 24 
As configurações da questão social brasileira têm sofrido as 
consequências das crises do Capitalismo em seu percurso 
histórico. No Brasil especificamente, dois fenômenos 
evidenciam isso entre as décadas de 30 a 60. São eles: 

(A) O crescimento dos centros urbanos e a cidadania 
protegida.

(B) O Estado do Bem Estar Social e o crescimento do 
pleno emprego.

(C) O não reconhecimento da questão social e a implantação 
das leis trabalhistas.

(D) O caráter exportador da economia brasileira e a 
segurança das leis trabalhistas.

(E) A super-exploração do trabalho e a passivização das 
lutas sociais.
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QUESTÃO 25 
Para Behring e Boschetti (2008) as políticas sociais 
brasileiras representaram uma expansão lenta dos direitos, 
sendo que, dos anos 90 até os dias atuais a contra reforma 
do Estado foi um elemento decisivo de adaptação passiva 
à lógica capitalista. Marque a alternativa FALSA em 
relação às características desse período:

(A) As reformas visavam flexibilizar o mercado, com 
ênfase nas privatizações e em redefinições sobre a 
seguridade social.

(B) A propagação em torno de reformas e de mudanças no 
papel do Estado, já eram apontadas pelo governo de 
Fernando Collor.

(C) A crise econômica dos anos 80, e o processo de 
democratização do país caracterizavam o cenário 
anterior à contra reforma do Estado.

(D) A contra reforma do Estado também significou 
obstáculos às conquistas na Constituição de 1988.

(E) As políticas sociais sofreram uma tendência de 
responsabilização, acompanhada por um decréscimo 
do desemprego e da pobreza.

QUESTÃO 26 
Sobre o projeto ético-político do Serviço Social marque a 
alternativa verdadeira:   

(A) O projeto ético-político se vincula a um projeto societário 
propositivo de uma nova ordem social que fundamenta a 
defesa dos direitos humanos e o repúdio ao arbítrio.

(B) A dimensão social do projeto ético-político informa seu 
posicionamento a favor da equidade e da justiça social.

(C) O projeto ético-político se declara moderadamente 
democrático considerando a democratização como 
socialização da participação política. 

(D) O projeto ético-político implica o aperfeiçoamento 
intelectual do assistente social com base na formação 
acadêmica voltada para o mercado.

(E) o projeto ético-político prioriza os usuários no viés 
da qualidade dos serviços prestados à população 
oferecidos pelos assistentes sociais sem a publicidade 
dos recursos institucionais.

QUESTÃO 27 
A saúde foi inclusa no tripé da seguridade social com 
a Constituição Federal de 1988 juntamente com a 
previdência e a assistência social. Esse conjunto de 
direitos sociais com via de acesso através das políticas 
públicas articuladas visa à proteção social do povo 
brasileiro. Sobre essa informação podemos afirmar que:

(A) O financiamento da seguridade social é difuso em 
arrecadação e igualitário em distribuição para as três 
políticas.

(B) O financiamento deverá priorizar a saúde devido 
ao crescimento da demanda por serviços básicos e 
especializados.

(C) Na Constituição de 1988, não foi contemplado o 
direito do trabalhador de recusar-se a trabalhar em 
locais comprovadamente insalubres. 

(D) A proposição do Sistema Único de Saúde (SUS) 
na Constituição de 1988 como um sistema público 
universal foi efetivada. 

(E) Não houve questões comprometeram o avanço do 
SUS como política social.

QUESTÃO 28 
Segundo a Lei Orgânica da Saúde (8.080/90) Estão 
incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) enquanto execução de ações:

(A) O controle das agressões ao meio ambiente e a 
vigilância sanitária.

(B) As vigilâncias sanitária e epidemiológica, a saúde 
do trabalhador e assistência integral, inclusive 
farmacêutica. 

(C) O controle das agressões ao meio ambiente e a saúde 
do trabalhador.

(D) Somente as vigilâncias sanitária e epidemiológica.
(E) Prioritariamente a saúde do trabalhador e assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 29 
Ao conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde intervindo nos problemas 
decorrentes do meio ambiente, produção e circulação 
de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde 
chamamos de: 

(A) Vigilância epidemiológica.
(B) Política de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos e outros insumos. 
(C) Vigilância sanitária.
(D) Fiscalização de serviços, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde.
(E) Vigilância nutricional.

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




Prefeitura Municipal de Japeri                                                           CONCURSO PÚBLICO-2013

Pag. 8ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÃO 30 
A Lei Orgânica da Saúde faz referência específica com 
relação à saúde indígena. Assinale a alternativa FALSA 
quanto a essa referência:

(A) É um Subsistema de Atenção, componente do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

(B) O Subsistema de saúde indígena não necessita ter 
como base Distritos Sanitários especiais.

(C) Deve ser financiado com recursos próprios da União, 
podendo este financiamento ser complementado 
pelos Estados, Municípios, outras instituições 
governamentais e não governamentais.

(D) As populações indígenas devem ter acesso garantido 
ao SUS, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde

(E) Deverá obrigatoriamente considerar a realidade local 
e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o 
modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena.

QUESTÃO 31 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) 
trata o direito da criança e o adolescente com ênfase na 
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência 
(art. 7º). Assinale a alternativa cORRETA: 

(A) A gestante será encaminhada aos diferentes níveis 
de atendimento, independentemente de critérios 
específicos.

(B) É assegurado a gestante, através do Sistema Único de 
Saúde, somente o atendimento pré-natal.

(C) É responsabilidade do poder público propiciar apoio 
alimentar à gestante e à nutriz. 

(D) É facultado ao poder público o fornecimento gratuito 
àqueles que necessitarem de  recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação. 

(E) Os estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e privados manterão registro das atividades 
em prontuários individuais, pelo prazo de doze anos.

QUESTÃO 32 
O Direito à Convivência Familiar e Comunitária visa 
resguardar a criança e o adolescente em espaços de 
convivência primários (família e família ampliada) e 
correlatos (comunidade) qualitativos e orientados para 
favorecer a proteção deste segmento. Assim podemos 
afirmar: 

(A) O poder familiar será exercido, pelo pai e 
eventualmente pela mãe, sendo assegurado a esta em 
caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária.

(B) A suspensão do poder familiar serão decretadas 
judicialmente ou pelo conselho tutelar.

(C) Casos em que seja identificada carência de recursos 
materiais constitui motivo para a perda ou a suspensão 
do pátrio poder.

(D) Os filhos biológicos, havidos do casamento, terão 
prioridade legal em relação aos irmãos adotados 
quanto aos bens dos pais. 

(E) A permanência em família substituta é excepcional 
para assegurar a convivência familiar e comunitária.

QUESTÃO 33 
A garantia de prioridade do idoso (Lei no. 10.741/2003) 
prevê alguns itens citados, EXCETO: 

(A) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto 
de Renda.

(B) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção ao idoso.

(C) Formas alternativas de participação, ocupação e 
convívio do idoso com as demais gerações.

(D) Acolhimento em unidade de longa permanência por 
solicitação injustificada da família.

(E) Atendimento preferencial imediato e individualizado 
junto aos órgãos públicos e privados.

QUESTÃO 34 
São linhas de ação da política de proteção ao Idoso, 
EXCETO: 

(A) Requisição do Ministério público para tratamento 
de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou 
domiciliar.

(B) Serviços especializados de prevenção e atendimento 
às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão.

(C) Políticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que necessitarem.

(D) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 
direitos dos idosos.

(E) Serviço de identificação e localização de parentes ou 
responsáveis por idosos abandonados.

QUESTÃO 35 
As diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde em 2006 
(Portaria 399/GM 22/02/2006) apontam como finalidade: 

(A) Fortalecer o Pacto pela Saúde 2006, com revisões bienais 
e ênfase nas necessidades de saúde da população.

(B) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarreica e por pneumonias.

(C) Consolidar o SUS com seus três componentes: Pactos 
Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.

(D) Consolidar e qualificar a estratégia de Saúde da 
Família.

(E) Estabelecer responsabilidades claras de cada ente 
federado evitando competências concorrentes.
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QUESTÃO 36 
A participação social no SUS é: 

(A) definida somente pelos movimentos sociais no campo 
da saúde, objetivando a indicação de atores  em 
eventos e discussões.

(B) Um princípio doutrinário assegurado na Constituição 
e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90).

(C) Um processo avaliativo dos cidadãos nos serviços de 
saúde.

(D) Um serviço ofertado como ouvidoria, para fortalecer 
a gestão estratégica dos equipamentos.

(E) Um processo de formação dos conselheiros indicados 
pelas equipes dos serviços.

QUESTÃO 37 
A interdisciplinaridade de acordo com Nogueira (1997) é 
um princípio organizador do conhecimento, caracterizado 
por:  

(A) Uma disciplina que predomina sobre as demais, 
coordenando-as.

(B) O trabalho que acontece de forma isolada, geralmente 
com troca e cooperação mínima entre as disciplinas;

(C) As disciplinas que se agrupam em um mesmo nível 
hierárquico com cooperação, porém cada profissional 
decide isoladamente;

(D) A coordenação realizada por todas as disciplinas e 
interdisciplinas, propondo a criação de um campo 
com autonomia teórica e operativa.

(E) Desfazer-se das separações absolutas entre as 
disciplinas e proporciona a implantação de uma visão 
holística e a formação de uma postura crítica.

QUESTÃO 38 
Entendendo a ideia de que a interdisciplinaridade 
envolve uma postura de articulação dos conhecimentos 
isso a torna necessária e relevante ao mundo do trabalho 
(RODRIGUES, 1999). Assim pensar a ação do assistente 
social fora dessa relação interdisciplinar significa que:

(A) A interação com outras áreas é importante, mas não 
haverá prejuízos para a atuação dos profissionais que 
optarem por não recorrer a esta interação.

(B) Ignorar que o Serviço Social articula diferentes 
conhecimentos entre prática-teoria e é uma profissão 
interdisciplinar. 

(C) Não haverá rompimento com dogmatismos cultivados 
no interior da profissão.

(D) A interdisciplinaridade limita o assistente social,  por  
permitir que ele esteja aberto a outras  interlocuções 
e saberes.

(E) Esta prática não é bem aceita pelo Código de Ética do 
Assistente Social.

QUESTÃO 39 
O Programa Saúde da Família (PSF) se consolidou como 
a estratégia para reorganização da atenção básica no 
Brasil. Sobre as características da atenção básica podemos 
afirmar:

(A) É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
sanitárias com participação regulada dos usuários.

(B) Atua sob forma de trabalho em equipe, dirigida a 
populações sem territórios bem delimitados.

(C) É um conjunto de ações de saúde que abrangem a 
promoção e a proteção,  a prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde.

(D) Utiliza tecnologias de baixa complexidade para 
problemas de saúde no território.

(E) Considera o sujeito em sua generalidade e condição 
socioeconômica em que vive.

QUESTÃO 40 
São itens necessários à realização das ações de Atenção 
Básica nos municípios e no Distrito Federal as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) com ou sem Saúde da Família 
que disponibilizem:

(A) Consultório odontológico e de enfermagem para os 
profissionais da Atenção Básica.

(B) Equipe multiprofissional com enfermeiro, técnico em 
higiene dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de 
enfermagem e agente comunitário de saúde.

(C) Equipe multiprofissional composta por médico, 
enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 
dentário e auxiliar de enfermagem.

(D) Manutenção eventual de medicamentos pactuados 
nacionalmente.

(E) Consultório médico, consultório odontológico e 
consultório de enfermagem para os profissionais da 
Atenção Básica.
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