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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 

16. Sabemos que a avaliação de políticas e programas de saúde 
vem ganhando centralidade nas organizações. Esse 
procedimento é imperativo para se obter crescente eficácia 
na aplicação de políticas e programas na área de saúde. 

 
Assinale a alternativa correta que se refere aos fatores que 
determinam a necessidade de avaliar, cada vez com mais 
precisão, políticas e programas de saúde ?  

  
A) Mudanças legais e maior complexidade do perfil 

epidemiológico do país; 
B) Aumento de população e mudanças administrativas; 
C) Evolução da tecnologia e incremento dos recursos 

médicos; 
D) Mudanças administrativas e evolução da tecnologia; 
E) Incremento dos recursos médicos e maior 

complexidade do perfil epidemiológico do país. 
 
 

17. Sabemos que são vários os objetivos de se trabalhar com 
técnicas de avaliação em saúde. Essa tarefa visa melhorar o 
padrão de desempenho das políticas e programas no setor. 

 
Assinale a alternativa correta que se refere aos objetivos 
pretendidos com a avaliação: 

  
A) Ajudar no planejamento e fornecer informação para 

aperfeiçoar intervenção; 
B) Reduzir o gasto em saúde e trazer profissionais de 

outros países para o Brasil; 
C) Aumentar o número de profissionais e ampliar o 

conhecimento científico; 
D) Reduzir o gasto em saúde e ampliar o conhecimento 

científico; 
E) Trazer profissionais de outros países para o Brasil e 

ajudar no planejamento. 
 

18. Cada avaliação é um caso particular. E cada avaliação 
responde a perguntas como: o que avaliar ? a abordagem 
deve ser quantitativa ou qualitativa ? qual o método de 
coleta de dados ? trata-se de pesquisa científica ou de 
pesquisa sobre gestão ? 

 
Considerando esses aspectos, quais são os dois principais 
tipos de avaliação utilizados em programas de saúde ? 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Pesquisa avaliativa e avaliação quantitativa; 
B) Avaliação quantitativa e pesquisa bibliográfica; 
C) Pesquisa avaliativa e avaliação gerencial; 
D) Avaliação normativa e pesquisa avaliativa; 
E) Avaliação gerencial e pesquisa bibliográfica. 

 

19. A política de assistência social tem centralidade na família. 
Trabalha com redes de atendimento e níveis crescentes de 

complexidade. Sua atuação ocorre por meio de agências 
denominadas de CRAS, Centro de Referência de Assistência 
Social e de CREAS, Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social. 
Qual é o foco de atuação do CRAS ? 
 
Assinale a alternativa correta referente à atuação do CRAS: 
 
A) Serviço de acolhimento de menor complexidade; 
B) Serviço de acolhimento de maior complexidade; 
C) Serviço de acolhimento de larga permanência; 
D) Serviços de acolhimento de média permanência; 
E) Serviço de acolhimento para todas as situações 

 

20. A política de assistência social tem centralidade na família. 
Trabalha com redes de atendimento e níveis crescentes de 
complexidade. Sua atuação ocorre por meio de agências 
denominadas de CRAS, Centro de Referência de Assistência 
Social e de CREAS, Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social. 

 
Qual é o foco de atuação do CREAS ? 
 
Assinale a alternativa correta referente à atuação do CREAS: 
 
A) Serviço de acolhimento de menor complexidade; 
B) Serviço de acolhimento para pessoas em situação 

vulnerável; 
C) Serviço de acolhimento de curta permanência; 
D) Serviços de acolhimento de média permanência; 
E) Serviço de acolhimento para quem não precisa de 

medida sócio educativa. 
 

21. A Constituição brasileira, no artigo 196, determina que a 
saúde é um direito de todos e que, por meio de política 
sociais, deve-se reduzir o risco de doenças. Em seguida, no 
artigo 198, estão previstas diretrizes que orientam a 
implantação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
Assinale a alternativa correta que define diretrizes para 
operacionalizar o SUS: 

 
A) Centralização, atendimento seletivo e conscientização 

social; 
B) Centralização, atendimento integral e comunicação de 

massa; 
C) Descentralização, atendimento integral e participação 

da comunidade; 
D) Descentralização, atendimento seletivo e participação 

da comunidade; 
E) Centralização, atendimento seletivo e comunicação de 

massa; 
 
 
 
 

22. Sabemos que uma das políticas principais para a saúde, no 
Brasil, é o Programa de Saúde da Família – PSF.  
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Assinale a alternativa correta que descreve a estratégia de 
ação desse programa: 

 
A) Foco nos pacientes, atendimento centralizado e 

privacidade 
B) Foco nos pacientes, atendimento com agentes 

comunitários e privacidade 
C) Foco na família, atendimento centralizado e 

participação da comunidade 
D) Foco na família, atendimento com agentes 

comunitários e privacidade 
E) Foco na família, atendimento com agentes 

comunitários e participação da comunidade 
 

23. A melhoria eficaz das condições de saúde da população 
abrange a adoção de políticas que promovam a diminuição 
dos riscos a que estão expostas as pessoas.  

 
Assinale a alternativa correta correspondente àquela 
políticas: 

 
A) Políticas curativas, focadas no paciente e de atenção 

terciária; 
B) Políticas preventivas, focadas na família e valorizando a 

qualidade de vida; 
C) Políticas preventivas, focadas no paciente e de atenção 

terciária; 
D) Políticas curativas, focadas na família e valorizando a 

qualidade de vida; 
E) Políticas preventivas, focadas no paciente e valorizando 

a qualidade vida. 
 

24. Para viabilizar a estratégia de Saúde da Família, ampliando a 
abrangência das ações da atenção primaria, o Ministério da 
Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF.  

 
Assinale a alternativa correta correspondente à composição 
dos NASF: 
 
A) Pelo menos dois profissionais da área de saúde; 
B) Pelo menos três profissionais e composição 

interdisciplinar; 
C) Pelo menos sete profissionais da área de saúde 
D) Pelo menos cinco profissionais e composição 

interdisciplinar; 
E) Pelo menos oito profissionais e composição 

interdisciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Assinale a alternativa que mais adequadamente expressa a 
concepção contemporânea  do profissional de Serviço Social: 

 

A) Focado essencialmente nas mais recentes pesquisas 
teóricas; 

B) Voltado principalmente para a experiência prática da 
realidade; 

C) Baseado especialmente na vivência da comunidade; 
D) Apoiado em estudos teóricos e na experiência vivida da 

realidade; 
E) Fundamentado em pesquisas de caso. 

 

26. Segundo o Código de Ética instituído na Lei 8.662/93, 
que regulamenta a profissão, em seu artigo 5º,  é dever 
do Assistente Social nas suas relações com os 
usuários:   

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Não  informar a população usuária das decisões 

institucionais. 
B) Democratizar as informações e o acesso aos Programas 

disponíveis no espaço institucional, como um dos 
mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. 

C) Contribuir para a criação de mecanismos que venham a 
burocratizar a relação com os usuários, no sentido de 
melhorar os serviços prestados. 

D) No sentido de fortalecer os interesses dos usuários, não 
deve passar informações de estudos e pesquisas . 

E) Informar à população usuária sobre a utilização de 
materiais de registro audiovisual e pesquisas a elas 
referentes e preservar a forma de sistematização dos 
dados obtidos. 

 

27. O Código de Ética, Lei 8.662/93, em seu artigo 10, trata 
das relações dos Assistentes Sociais e outros 
profissionais determinando ser dever do Assistente 
Social : 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Ser solidário com outros profissionais, e eximir-se de 

denunciar atos que contrariem os postulados éticos do 
código. 

B) Incentivar, obrigatoriamente, a prática profissional 
interdisciplinar. 

C) Repassar ao seu substituto as informações necessárias à 
continuidade do trabalho. 

D) Realizar crítica pública aos colegas, mesmo que não 
comprovável, assumindo sua inteira responsabilidade. 

E) Impor as normas e princípios éticos do Assistente Social 
às outras profissões. 

 
 
 
 
 

28. Sabemos da relevância do profissional de Serviço Social para 
a saúde da população. Nessa perspectiva, assinale a 
alternativa correta sobre o papel por excelência que deve 
desempenhar o Assistente Social na comunidade: 
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A) Prática humanitária; 
B) Contribuição científica em tema de Serviço Social; 
C) Ampliação da experiência sobre o contexto social e a 

saúde dos usuários; 
D) Aperfeiçoamento acadêmico em pós graduação; 
E) Conscientização política da comunidade. 

 

29. A concepção de saúde reflete o amadurecimento de 
políticas públicas no Brasil. No caso brasileiro, saúde, no 
século XXI, representa: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Situação de completo bem estar físico, mental e social; 
B) Situação de equilíbrio e harmonia; 
C) Direito do cidadão e dever do Estado; 
D) Melhoria de qualidade de vida; 
E) Incorporação às classes sociais de maior renda 

 

30. Desde 1978 aos nossos dias, a relação entre saúde mental e 
profissionais de Serviço Social vem mudando.  

 
Assinale a alternativa correta correspondente à evolução do 
tratamento no correr do tempo: 

 
A) Asilamento, hospitalização, equipes médicas e atenção 

psicossocial; 
B) Asilamento, desospitalização, equipes médicas e 

atenção psicossocial; 
C) Anti asilamento, hospitalização, equipes 

mutiprofissionais e atenção psicossocial; 
D) Anti asilamento, desospitalização, equipes médicas e 

atenção psicossocial; 
E) Anti asilamento, desospitalização, equipes 

multiprofissionais e atenção psicossocial. 
 

31. Como sabemos, a visão interdisciplinar é a abordagem mais 
moderna pelos profissionais de Serviço Social. Trata-se de 
enriquecer os recursos destinados a apoiar o paciente.  

 
Assinale a alternativa correta referente às disciplinas que se 
juntam ao Serviço Social no tratamento de saúde mental: 

 
A) Serviço social, psiquiatria, psicologia, engenharia e 

saúde; 
B) Serviço social, psicanálise, sociologia, arquitetura e 

saúde; 
C) Serviço social, psiquiatria, economia, sociologia e 

saúde; 
D) Serviço social, psicanálise, administração, sociologia e 

saúde; 
E) Serviço social, psiquiatria, psicologia, sociologia e 

saúde. 

32. A reforma da política de saúde e saúde mental no Brasil 
recebeu impulso nos recentes vinte anos.  

 
Assinale a alternativa correta correspondente ao modelo 
que está atualmente em vigor no país: 

 

A) Saúde mental é atribuição exclusiva dos governos estaduais; 
B) Saúde mental é atribuição exclusiva do governo federal; 
C) Saúde mental é atribuição exclusiva do setor privado; 
D) Saúde mental é atribuição concorrente das prefeituras, 

governos estaduais e sociedade civil; 
E) Saúde mental é atribuição concorrente dos governos 

estaduais, do setor privado e da sociedade civil. 
 

33. Sabemos que a supervisão exerce papel fundamental na 
gestão interdisciplinar dos projetos de saúde mental.  

 
Assinale a alternativa correta relacionada com os tipos de 
supervisão aplicados ao caso: 

 
A) Supervisão clínica, administrativa, política e de suporte 

pessoal; 
B) Supervisão administrativa, política, geográfica e de 

suporte pessoal; 
C) Supervisão institucional, administrativa, geográfica e 

política; 
D) Supervisão clínica, administrativa, institucional e de 

suporte pessoal; 
E) Supervisão clínica, política, geográfica e de suporte 

pessoal. 
 

34. A atenção primária à saúde abrange avanços metodológicos 
que vem favorecendo a eficácia de tratamento dos 
pacientes.  

 
Assinale a alternativa correta que corresponde à sequência 
de atividades previstas na política moderna de atenção 
básica: 
  
A) Acolher, responsabilizar, resolver e autonomizar; 
B) Acolher, hospitalizar, medicar e autonomizar; 
C) Acolher, medicar, orientar e autonomizar; 
D) Acolher, hospitalizar, orientar e autonomizar; 
E) Acolher, diagnosticar, medicar e autonomizar. 

 
 

35. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tem por 
finalidade institucional promover a proteção da saúde da 
população. Este propósito é realizado: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) No controle sanitário de produtos e processos; 
B) No controle sanitário de serviços; 
C) No controle sanitário de produtos e serviços, incluindo 

insumos e tecnologias; 
D) No controle sanitário aplicado em portos; 
E) No controle sanitário aplicado em aeroportos e 

fronteiras. 

36. Sabemos que as práticas da vida cotidiana são essenciais 
para a reabilitação psicossocial, tratando os pacientes de 
álcool, tabagismo e crack em sua subjetividade.  
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Assinale a alternativa correta relacionada com os 
procedimentos adequados àquela reabilitação: 

  
A) Internamento, distanciamento pessoal e partilhar 

experiências; 
B) Internamento, relacionamento interpessoal e avaliação 

das práticas; 
C) Acolhimento, relacionamento interpessoal e partilhar 

experiências; 
D) Acolhimento, distanciamento pessoal e avaliação das 

práticas; 
E) Respeito, internamento e escutar o outro. 

 
 
37. O avanço da questão social, no Brasil, recebeu importante 

apoio nos recentes vinte anos. A Constituição de 1988, nos 
artigos 193 e seguintes, incorporou direitos sociais que 
reforçam a cidadania no país.  

 
Assinale a alternativa correta referente aos conceitos 
inscritos nas políticas sociais brasileiras: 

  
A) Desenvolvimento, proteção aos índios e equilíbrio inter 

regional; 
B) Universalização da educação, da saúde e proteção à 

criança e ao adolescente; 
C) Sustentabilidade, reabilitação psicossocial e proteção 

aos índios; 
D) Promoção da cultura, combate às drogas e incentivo ao 

desporto; 
E) Bolsa família, universalização da saúde e incentivo ao 

desporto. 
 
 

38. São direitos sociais, inscritos na Constituição brasileira de 
1988, entre outros, a educação, a saúde e o trabalho.  

 
Assinale a alternativa correta de direito individual, 
correspondente ao direito social do trabalho: 

  
A) Acesso gratuito à escola; 
B) Acolhimento pronto em unidade de saúde; 
C) Proteção em face da automação; 
D) Garantia de segurança pública; 
E) Disponibilidade de espaço para lazer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. O Ministério da Saúde busca ampliar a oferta de serviços no 
setor por meio do aumento do número de profissionais 
presentes em unidades médicas. O programa abrange 

inclusive a participação de profissionais de outros países, no 
Brasil. 

 
Assinale a alternativa correta correspondente ao principal 
objetivo dessa iniciativa: 

  
A) Elevar a qualidade dos serviços médicos em UPAs; 
B) Garantir a presença de médicos em unidades no 

interior do país; 
C) Assegurar a presença de médicos nas regiões 

metropolitanas onde há maior concentração 
demográfica; 

D) Intensificar o programa de especialização profissional; 
E) Favorecer a troca de experiências entre profissionais 

brasileiros e os de outros países. 
  
 

40. Sabemos que as atividades de Serviço Social atravessaram, 
no Brasil, várias etapas para consolidar-se como profissão. 
Ocorreu uma sequência de possibilidades profissionais, 
influências externas e escolhas institucionais, no correr do 
século XX.  

 
Assinale a alternativa correta na evolução da carreira dos 
profissionais de Serviço Social: 

  
A) Influência belga, influência norte americana, ruptura com 

religião, etapa de organizações sociais privadas e 
preocupação ética com projeto profissional; 

B) Influência belga, influência norte americana, 
preocupação ética com projeto profissional, ruptura com 
religião e etapa de organizações sociais privadas; 

C) Influência norte americana, influência belga, 
preocupação ética com projeto profissional, ruptura com 
religião e etapa de organizações sociais privadas; 

D) Influência norte americana, influência belga, ruptura com 
religião, preocupação ética com projeto profissional e 
etapa de organização sociais privadas; 

E) Influência belga, influência norte americana, 
preocupação ética com projeto profissional, etapa de 
organizações sociais privadas e ruptura com religião. 

 
 




