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1) O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais
consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa incorreta no que diz respeito ao SUS: 
A)  O  SUS é  formado  pelo  conjunto  de  todas  as  ações  e  serviços  de  saúde  prestados  por  órgãos  e
instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas
pelo Poder Público. 
B) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas diretrizes e funciona
de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus serviços somente a um a parte da população
que pode pagar.
 C) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, assim, o dever
das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção e proteção. 
D) O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais democráticas, pois além de
permitir  a  participação  popular,  sua  gestão  é  um dos modelos  de  descentralização  mais  exitosos  nos
serviços públicos brasileiros.  

2)  Segundo o conceito  de saúde contido no artigo 3 da  Lei  8.080,  de  1990,  a  saúde tem como
determinantes e condicionantes:
I. Renda.
II. Saneamento básico.
III. Atividade física.
IV. Lazer.
V. Transporte.
Estão corretas as afirmativas:
A) I, II e III.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) Todas estão corretas.

3) Analise as afirmativas.
I.  “A  __________________________  estabelece  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  aos  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação.”
II. “A __________________________ dispõe sobre o papel e a participação das comunidades na gestão do
SUS, sobre as transferências de recursos financeiros entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na
área da saúde e dá outras providências. Institui as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação
social em cada esfera de governo.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.
A) Lei Orgânica da Saúde / Lei nº 8.142/1990
B) Lei nº 8.142/1990 / Lei Orgânica da Saúde 
C) Lei Orgânica da Saúde / Constituição Federal de 1988
D) Constituição Federal de 1988 / Lei nº 8.142/1990

4) São informações sobre os objetivos e características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO: 
A) Reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. 
B)  É  tida  pelo  Ministério  da  Saúde e  gestores  estaduais  e  municipais,  como  estratégia  de  expansão,
qualificação e consolidação da Atenção Básica. 
C) Favorece uma re-orientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios,
diretrizes e fundamentos da atenção básica. 



D) Amplia impacto na situação de saúde somente das pessoas, além de propiciar uma relação negativa de
custo-efetividade. 

5) Assinale uma açao de prevençao secundaria. 
A) Imunizaçao. 
B) Reabilitaçao profissional. 
C) Exames periodicos. 
D) Moradia adequada. 

QUESTÕES ESPECÍFICAS – ASSISTENTE SOCIAL

6)  Para IAMAMOTO (2000)  no contexto contemporâneo o que se  busca é  construir  uma cultura
pública democrática, em que a sociedade tenha um papel questionador, propositivo por meio do
qual  se  possa  partilhar  poder  e  dividir  responsabilidades.  Neste  contexto  o  assistente  social  é
apresentado como o profissional da participação, que pode impulsionar formas democráticas na
gestão de políticas e programas, socializar informações, alargar os canais que dão voz e poder
decisório à sociedade civil,  permitindo ampliar sua possibilidade de ingerência na coisa pública.
Logo, podemos dizer que os assistentes sociais ao realizarem suas ações profissionais mobilizando
a população exercem a função de;
A)  Educador 
B)  Técnico
C) Mobilizador
D) Instrutor

7)  Segundo  IAMAMOTO(2000)  a  matéria-prima  do  trabalho  do  assistente  social  encontra-se  no
âmbito da:
A) Força de Trabalho
B) Questão Social
C) Pesquisa
D) Relações Sociais

8) Para Magalhães (2006) o uso do instrumental técnico é imprescindível no processo avaliativo. A
utilização do instrumental pressupõe interações comunicativas que podem ser efetuadas de forma
oral ou escrita, sendo os relatórios e laudos um desses instrumentais. 
De acordo com a autora, de um modo geral, o relatório pode ser: 
A) uma análise fundamentada contendo conclusões , diretrizes ou sugestões.
B) referente a uma pesquisa, à apresentação das atividades desenvolvidas a determinado setor e a visitas
realizadas.
C)  um  estudo  mais  aprofundado,  que  contém  parecer  fundamentado  sobre  determinado  tema  ou
problemática.
D)  a emissão da opinião de um técnico responsável, em assunto de sua especialidade.

9)  Os  parâmetros  de  atuação  profissional  do  assistente  social  na  saúde  se  caracterizam  pelo
conhecimento da realidade e dos sujeitos para os quais são destinadas suas ações. O projeto ético-
político da  profissão,  construído nos  últimos trinta  anos,  pauta-se  na  perspectiva  da  totalidade
social  e tem na questão social  a base de sua fundamentação. Dessa forma, o conhecimento de
alguns conceitos é fundamental para a ação dos assistentes sociais na saúde. Assinale a alternativa
que apresenta estes conceitos.
A) Concepção de saúde e integralidade, intersetorialidade e interdisciplinaridade.
B) Concepção de saúde, Intersetorialidade e interdisciplinaridade
C) Concepção de saúde, integralidade, intersetorialidade, participação social e interdisciplinaridade.
D) Concepção de saúde, intersetorialidade, participação social e interdisciplinaridade 

10) De acordo com os objetivos do Assistente Social no Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF,
identifique a alternativa correta.
I  -  Incentivar a participação dos usuários nos fóruns de discussão e deliberação, tais como: Conselhos
Locais de Saúde, Conselho Distrital de Saúde, Conselhos de Assistência Social, Conselho de Direitos da
Criança e do Adolescente, Conselhos do Idoso e demais Conselhos de direitos, Reuniões da Comunidade,
e outros.
II- Construir coletivamente e de forma participativa entre a equipe de saúde, segmentos organizados da
comunidade,  usuários  e  demais  sujeitos  sociais  populares  envolvidos  na  organização  do  trabalho
comunitário.



III- Socializar informações nas equipes e participar de discussão de situações vivenciadas por usuários e/ou
familiares com as demais categorias profissionais, valorizando as ações desenvolvidas por eles.
IV-  Participar  da  elaboração  conceitual/metodológica  para  apoiar  as  práticas  educativo-participativas
desenvolvidas pela equipe de trabalho, com usuários e população atendida. 
A) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

11) De acordo com o Caderno do NASF, a missão se estabelece pelos seguintes aspectos, exceto: 
A) O NASF  se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoio às equipes de Saúde da
Família;
 B)  Vincula-se  a  um número  de  Equipes  de  Saúde da  Família  em territórios  definidos,  conforme sua
classificação;
 C) A equipe do NASF e as Equipes de Saúde da Família criarão espaços de discussões para gestão do
cuidado: reuniões e atendimentos compartilhados constituindo processo de aprendizado coletivo;
 D)  O  NASF  deve  ter  como  eixos  de  trabalho  a  responsabilização,  gestão  compartilhada  e  apoio  à
coordenação do cuidado, que se pretende pela Saúde da Família.

12)  De acordo com o Decreto nº. 8805 de 16 de julho de 2016 referente ao Benefício de Prestação
Continuada. Compete ao INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Agrário,  quando  necessário,  verificar  junto  a  outras  instituições,  inclusive  de  previdência,  a
existência de benefício ou de renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da
família. Na hipótese de as informações do CadÚnico forem insuficientes para a análise conclusiva do
benefício, o INSS irá: 
 Assinale a alternativa correta
A) Comunicar o interessado, o qual deverá atualizar seu cadastro junto ao órgão local responsável pelo
CadÚnico no prazo de trinta dias;
B) Concluir a análise, após decorrido o prazo de quarenta e cinco dias;
C) Concluir a análise, após decorrido o prazo de sessenta dias;
D) No caso de o cadastro não ser atualizado no prazo de  trinta dias , o INSS  prorrogará o prazo. 

13) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social referente aos benefícios eventuais assinale
a alternativa correta:
A) Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou
morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo
B) A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pela União, com base em
critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
C)  Entendem-se  por  benefícios  eventuais  as  provisões  suplementares  e  provisórias  que  integram
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento,
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 
D)  O  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ouvidas  as  respectivas  representações  de  Estados  e
Municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três)
esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 30% (trinta por cento) do salário-
mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.  

14) No tocante aos Direitos à Vida e a Saúde previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA. Analise as afirmativas abaixo e marque  a alternativa correta:  
I-Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-
tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados à Justiça da Infância e Juventude
da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.  
II-  As  gestantes  ou  mães  que  manifestem  interesse  em  entregar  seus  filhos  para  adoção  serão
obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, ao Conselho Tutelar.
III- Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu
componente especializado,  o Centro  de Referência  Especializado de Assistência  Social  (CREAS) e  os
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima
prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de
violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se
necessário, acompanhamento domiciliar. 
IV-   O  Sistema  Único  de  Saúde  promoverá  programas  de  assistência  médica  e  psicológica  para  a
prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação
sanitária para pais, educadores e alunos.
A) Uma questão está correta;



B) Duas questões  estão corretas;
C)Três questões estão corretas;
D)Todas estão corretas.

15) No que refere ao Direito à Convivência  Familiar e Comunitária, previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), é incorreto afirmar que: 
a) Para a colocação em família substituta, tratando se de maior de 10 (dez)  anos de idade, será necessário
o seu consentimento, colhido em audiência.
b) Sempre que possível a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional,
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá
sua opinião devidamente considerada.  
c) A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a
entidades governamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial.
d)   A União apoiará a  implementação de serviços de acolhimento em família  acolhedora como política
pública,  os  quais  deverão  dispor  de  equipe  que  organize  o  acolhimento  temporário  de  crianças  e  de
adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no
cadastro de adoção.  

16)  Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo
tratamento  de  saúde  que  lhe  for  considerado  mais  favorável.  Porém,  não  estando  o  idoso  em
condições de proceder à opção, esta será feita por terceiros. De acordo com o Estatuto do Idoso
poderão proceder a esta opção, exceto:
A) Curador
B) Familiares
C) Ministério Público
D) Médico

17)  O  Estatuto  do  Idoso  (Lei  nº.  10.741/2003)  é destinado a  regular  os  direitos  assegurados  às
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
De acordo com o Estatuto do Idoso, marque a alternativa correta. 
A) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos
serviços regulares.
B) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 10% (dez por cento) das vagas nos
estacionamentos públicos e privados,  as quais  deverão ser  posicionadas de forma a garantir  a melhor
comodidade ao idoso.
C) No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica  a
reserva de 02 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 02 (dois) salários-
mínimos e desconto de 70% (setenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a0 2 (dois) salários-mínimos.
D) Para ter acesso à gratuidade no transporte coletivo públicos urbanos e semi-urbanos, basta que o idoso
apresente documento pessoal que faça prova de sua idade.

18) São princípios fundamentais do código de Ética do Assistente Social, exceto:
A) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza
socialmente produzida.
B) Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas
expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual;
C) Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção de classe
social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, identidade de gênero, idade e condição física.
D)  Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;

19) De acordo com o Código de Ética do/a Assistente Social, marque a alternativa correta:
A) Constitui dever do/a Assistente Social manter o sigilo profissional.
B) É permitido ao/à Assistente Social revelar sigilo profissional
C) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou
não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses da coletividade. 
D) Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente
necessário.



20) Segundo a autora Jeanete L. Martins, no livro Serviço Social e interdisciplinariedade, na equipe 
interdisciplinar o Serviço Social trabalha como demais técnicos de forma participativa, numa postura
político  ideológica vinculada ao processo de conscientização e organização. Logo, estes 
profissionais buscam contribuir com:
A) Seu conhecimento teórico-prático na superação de determinadas situações.
B) Seu conhecimento teórico-metodológico.
C) Conhecimentos técnico-científico de sua disciplina, estudo e superação de determinadas situações.
D) Seu projeto ético-político na superação de determinadas situações.


