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Assistente Social 

Língua Portuguesa 
 
Questão 01) 
“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, 
estes não invejam o juízo e a prudência dos 
velhos: uns conhecem o que perderam, os outros 
desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de 
Maricá) 
Assinale a alternativa que representa a colocação 
pronominal do vocábulo em destaque: 
 
A) Mesóclise. 
B) Prosopopeia. 
C) Próclise. 
D) Metonímia. 
E) Ênclise. 
 
Questão 02) 
Indique a frase INCORRETA de acordo com a 
norma culta: 
 
A) Vitor comprou algumas couves-flores para o 

restaurante. 
B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro. 
C) O bíceps direito do paciente está distendido.  
D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são 

muito comuns.  
E) Cuidado com os degraus molhados!  
 
Questão 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a 
palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de 
sentidos. Como denominamos esse efeito? 
 
A) Sinonímia. 
B) Polissemia. 
C) Hiponímia. 
D) Hipérbole. 
E) Hiperonímia. 
 
 
Questão 04) 
Assinale a alternativa cuja grafia está 
INCORRETA, segundo o Novo Acordo 
Ortográfico. 
 
A) Fiéis. 
B) Paranoico. 
C) Anti-herói. 
D) Feiura. 
E) Conteiner. 

Leia o texto a seguir para responder às 
questões 5, 6 e 7. 
 
“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha 
recusava-os todos por causa do seu mau estado 
de saúde. 
Foi uma verdadeira calamidade. 
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas 
pessoas achavam que a doença devia ser interna, 
muito interna, profundamente interna, visto que lhe 
não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos 
caluniados!) foram a explicação que geralmente 
se deu à singular moléstia da moça. 
Três meses correram assim, sem que a doença de 
Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. 
Os esforços do médico não podiam ser maiores; 
de dois em dois dias uma receita. Se a doente se 
esquecia do seu estado e estava a falar e a corar 
como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a 
lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo 
entregando-se à mais prudente inação.”  
(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, 
Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal 
das Famílias, setembro de 1875.) 
 
Questão 05) 
Qual das informações a seguir está CORRETA de 

acordo com o texto? 
 
A) A doença da moça começou a melhorar antes 

de três meses de tratamento. 
B) O tema central do trecho citado é uma 

calamidade. 
C) A viuvinha recusava todos os cuidados 

médicos. 
D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, 

profundamente interna”, há uma repetição 
desnecessária do adjetivo. 

E) “Prudente inação” significa um estado de falta 
de força ou estímulo para atuar em momento 
de cautela.  

 
Questão 06) 

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º 
e 3º parágrafos): 
 
I. É defectivo. 
II. Indica fenômeno da natureza.  
III. Não é impessoal. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 

 
A) I e III. 
B) I, II e III.  
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Apenas III. 
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Questão 07) 
Indique a alternativa em que o vocábulo NÃO é 

formado por sufixação: 
 
A) Verdadeira. 
B) Inação. 
C) Profundamente. 
D) Viuvinha. 
E) Caluniados. 
 
Questão 08) 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente, de acordo com a norma 
culta: 
 
A) Pretensão, analisar, consiliar. 
B) Excesso, ancioso, siso. 
C) Exceção, preveem, abcesso. 
D) Excesso, torsão, ironizar. 
E) Forceps, empecilho, obcecado.  
 
Questão 09) 

Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
I. A opinião do presidente _______ do esperado.  
II. Um _______ pediatra foi demitido.  
III. Muitos comerciais de televisão irritam o 
_______.  
IV. A _______ de neurologia do hospital estava 
desfalcada.  
 
A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador;  

IV. seção. 
B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador;  

IV. sessão. 
D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. seção. 
E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
 
Questão 10) 
Na frase “Dicas para que emagreça mesmo que 
coma de tudo”, as conjunções destacadas 
indicam, respectivamente: 
 
A) Consecução e conformidade. 
B) Causa e condição. 
C) Finalidade e condição. 
D) Causa e conformidade. 
E) Finalidade e concessão. 
 
 

 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
De acordo com José Paulo Netto, na publicação 
Ditadura e Serviço Social, a tendência do 
processo de renovação do Serviço Social 
brasileiro que recupera os componentes mais 
estratificados da herança conservadora da 
profissão e os repõe sob uma base teórico-
metodológica que se reclama nova, repudiando 
tanto a referência positivista como a crítico-
dialética é denominada: 
 
A) reatualização do conservadorismo;  
B) hemernêutica pós-moderna;  
C) perspectiva modernizadora;  
D) intenção de ruptura;  
E) estrutura sincrética; 
 
Questão 12) 

No contexto da emergência do Serviço Social no 
Brasil, os referenciais orientadores do pensamento 
e da ação profissional fundamentavam-se na 
seguinte fonte: 
 
A) Capital Social Humano; 
B) Modernidade Reflexiva; 
C) Doutrina Social da Igreja;  
D) Teoria Sistêmica Familiar; 
E) Desenvolvimento de Comunidade. 
 
Questão 13) 

Para Marilda Iamamoto, pensar a questão social 
como objeto do trabalho profissional implica 
compreendê-la como:  
 
A) desigualdades indissociáveis da concentração 

de renda, de propriedade e do poder, bem 
como particulares formas de luta e resistência 
acionadas pelos indivíduos sociais; 

B) vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos 
homens e mulheres, bem como os parcos 
recursos existentes no enfrentamento de tais 
situações; 

C) formas de exclusão social decorrentes da 
violência, pobreza e privações enfrentadas 
pelo Estado apenas pela via da repressão e 
controle social; 

D) danos pessoais advindos de situações de 
risco social a ser enfrentada exclusivamente 
pela via das políticas sociais operadas pelo 
Estado; 

E) situação social problema expressa pelas 
dificuldades individuais que precisam ser 
assistidas pela filantropia e terceiro setor. 

 
 
 
 
 



 

 
4 

 
Assistente Social 

Questão 14) 
Na análise sobre os espaços sócio-ocupacionais 
do assistente social, Iamamoto chama a atenção 
para o trabalho que vem sendo desenvolvido no 
âmbito dos conselhos de políticas e de direitos, 
instâncias permeadas por interesses 
contraditórios, portanto, de lutas e disputas 
políticas. Apropriando-se de contribuições de 
analistas especializados, a autora afirma que o 
maior desafio, nesses espaços, tem sido a 
representação dos usuários, o que supõe a 
necessidade de fortalecimento dessa 
representação. Nessa direção, aponta como 
estratégia a retomada do: 
 
A) trabalho com grupos, voltado para o alívio das 

tensões políticas; 
B) trabalho de base, organicamente integrado 

aos movimentos sociais; 
C) assessoramento aos espaços deliberativos, 

promovido pela extensão universitária ; 
D) material educativo, feito para a socialização de 

dados sobre os canais de controle social; 
E) cadastro de recursos sociais, atualizado e 

inscrito permanentemente no fluxo 
institucional. 

 
Questão 15) 

No contexto da contrarreforma do Estado, a 
configuração das políticas sociais envolve o 
trinômio articulado pelo ideário neoliberal 
caracterizado pela: 
 
A) privatização, focalização e descentralização; 
B) seletividade, equidade e qualidade; 
C) racionalização, democratização e regionali-

zação; 
D) mercantilização, universalidade e tecnificação; 
E) gratuidade, regulação e intersetorialidade. 
 
Questão 16) 
O princípio constitucional da Seguridade Social 
que assegura que nenhum benefício 
previdenciário seja inferior ao salário mínimo, ao 
mesmo tempo em que sinaliza que estes devem 
ser reajustados de modo a não ter seu valor real 
corroído pela inflação é: 
 
A) irredutibilidade do valor; 
B) universalidade do acesso; 
C) diversidade da base de financiamento; 
D) equivalência das remunerações salariais; 
E) corresponsabilidade das três esferas gover-

namentais. 
 
 
 
 
 
 

Questão 17) 
O marco inicial do processo de ruptura teórica e 
política da profissão com o lastro conservador de 
suas origens, ocorrido na América Latina entre 
1965 a 1975, mas superado, no Brasil, com o 
amadurecimento intelectual do Serviço Social é 
caracterizado como: 
 
A) movimento de reconceituação; 
B) reforma do ensino curricular; 
C) revisão do código de ética; 
D) processo de teorização; 
E) congresso da virada. 
 
Questão 18) 
No seu trabalho cotidiano, o assistente social lida 
com situações singulares vividas por indivíduos e 
suas famílias que são atravessadas por 
determinações de classes. São, assim, desafiados 
a identificar na vida dos sujeitos que atendem as 
dimensões universais e particulares como 
condição de transitar suas necessidades sociais 
da esfera privada para a luta por direitos na cena 
pública. Nesse sentido, a leitura da realidade, de 
forma a atribuir visibilidade aos elementos que 
integram o singular no coletivo, é uma requisição 
apresentada ao profissional que exige 
competência qualificada como: 
 
A) teórico-metodológico; 
B) técnico-operativo; 
C) jurídico-filosófico; 
D) político-legal; 
E) ético-moral. 
 
Questão 19) 

As análises de Ivanete Boschetti acerca da 
assistência social brasileira indicam que se trata 
de uma política pública orientada pelos princípios 
do seguinte modelo de proteção social: 
 
A) rousseauniano; 
B) bismarckiano; 
C) marshalliano; 
D) beveridgiano; 
E) weberiano. 
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Questão 20) 
Utilizada como uma das formas de condução das 
políticas públicas, a terceirização traz profundos 
impactos para o trabalho do assistente social, que 
passa a ser subordinado a prazos contratuais e a 
recursos financeiros destinados para esse fim, 
implicando descontinuidades, rompimento de 
vínculos com usuários e descrédito da população 
para com as ações públicas. Assim, opera como 
um mecanismo que obscurece a responsabilidade 
do Estado perante seus cidadãos, comprimindo 
ainda mais as possibilidades de inscrever as 
ações públicas no campo das garantias legais, 
provocando: 
 
A) tensão entre gasto e oferta; 
B) cisão entre serviço e direito; 
C) mobilização das instâncias judiciais; 
D) organização das classes subalternas; 
E) dicotomia entre trabalho e assistência. 
 
Questão 21) 

Constitui um dos princípios fundamentais do 
Código de Ética Profissional do Assistente Social 
datado de 1993: 
 
A) valorização e preservação da história social 

das instituições e dos indivíduos sociais como 
elemento definidor das relações sociais; 

B) compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da 
competência profissional; 

C) comprometimento com a construção, na práxis 
cotidiana, da possibilidade de escolha ética 
diversa da barbárie e com as possibilidades 
de enfrentamento da violação dos direitos; 

D) democratização das informações por meio de 
orientações, individuais e coletivas, bem como 
observância às singularidades e 
particularidades dos usuários dos serviços 
sociais; 

E) reconhecimento dos distintos objetivos do 
trabalho técnico relativos à instituição, ao 
profissional e à população e das alianças com 
os movimentos sociais, que deve estruturá-lo. 

 
Questão 22) 

Nos termos do artigo 4º da Lei de 
Regulamentação da Profissão de Assistente 
Social, o encaminhamento de providências e 
prestação de orientação social a indivíduos, 
grupos e à população constitui-se em: 
 
A) direito; 
B) proibição; 
C) dever ético; 
D) competência; 
E) atribuição privativa. 
 

Responda as questões 23 e 24, a partir das 
reflexões de Maurílio Castro de Matos. 
 
Questão 23) 

Os parâmetros jurídico-normativos que constituem 
o tripé de fundamentação do projeto ético político 
do Serviço Social são: 
 
A) Política Nacional de Assistência Social, Lei nº 

8069/1990 e Currículo Mínimo do Curso de 
Serviço Social; 

B) Código de Ética Profissional do Assistente 
Social, Lei nº 8662/1993 e Diretrizes 
Curriculares para o Curso de Serviço Social; 

C) Constituição Federal de 1988, Lei nº 
9394/1996 e Política de Educação 
Permanente do Conjunto CFESS/CRESS; 

D) Parâmetros para Atuação Profissional nas 
Políticas Sociais, Lei nº 8142/1990 e Carta 
dos Direitos dos Usuários da Saúde; 

E) Subsídios para Atuação de Assistentes 
Sociais na Esfera Pública e Privada, Lei nº 
8742/1993 e Diretrizes Operacionais para os 
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 
Gestão. 

 
Questão 24) 
Constituem-se como princípios da Reforma 
Sanitária brasileira e que foram incorporados ao 
SUS constitucional: 
 
A) racionalização e seletividade; 
B) hierarquização e integralidade; 
C) fragmentação e resolubilidade; 
D) centralização e universalidade; 
E) mercadorização e intersetorialidade. 
 
Responda as questões 25 e 26, com base nas 
publicações de Maria Inês Bravo. 
 
Questão 25) 
Entre 1930 a 1940, a política nacional de saúde 
era organizada em dois subsetores: o de saúde 
pública e o de medicina previdenciária. Uma das 
principais alternativas adotadas para a saúde 
pública, nesse período, foi: 
 
A) ênfase nas campanhas sanitárias; 
B) controle da mortalidade infantil; 
C) ampliação da saúde escolar; 
D) investimento no saneamento das periferias 

urbanas; 
E) eliminação das doenças transmissíveis. 
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Questão 26) 
Nos anos 1980, a saúde deixou de ser interesse 
apenas dos técnicos para assumir uma dimensão 
política. Envolveram-se na discussão das 
condições de vida da população brasileira e das 
propostas governamentais apresentadas para o 
setor novos sujeitos sociais. Dentre eles, aquele 
que atuou como veículo de difusão e ampliação do 
debate em torno da saúde e democracia 
denomina-se: 
 
A) Conselho Nacional de Saúde; 
B) Movimento de Renovação Médica; 
C) Federação Brasileira de Hospitais; 
D) Centro Brasileiro de Estudos de Saúde; 
E) Frente Nacional Contra a Privatização da 

Saúde. 
 
Questão 27) 
De acordo a Resolução CFESS nº 533/2008, o 
documento onde devem constar os papéis, 
funções, atribuições e dinâmica processual da 
supervisão acerca da inserção do aluno nos 
diferentes espaços sócio ocupacionais, a ser 
construído no início de cada semestre e/ou ano 
letivo, e devidamente, subscrito pelos 
supervisores e estagiários é denominado de:  
 
A) plano de estágio; 
B) ata de orientação; 
C) projeto de trabalho; 
D) relatório de supervisão; 
E) termo de compromisso. 
 
Questão 28) 
A participação social foi instituída pela Lei nº 
8142/1990, a partir de duas instâncias formais 
colegiadas. São também compreendidas como 
espaços de conflitos, de resistência e defesa em 
torno do SUS público, universal e de qualidade. 
Uma delas é qualificada como: 
 
A) fóruns de saúde; 
B) mídia alternativa; 
C) conferências de saúde; 
D) conselhos de classe profissional;  
E) câmara de resolução de litígios de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responda as questões 29 e 30, tendo como 
referência o documento intitulado Parâmetros para 
a Atuação de Assistentes Sociais na Política de 
Saúde. 
 
Questão 29) 

Traduz-se como uma das ações dos assistentes 
sociais na saúde que diz respeito à articulação 
com a equipe de trabalho: 
 
A) marcação de consultas e exames, viabilizando 

a solicitação de autorização para tais 
procedimentos aos setores competentes; 

B) regulação de ambulância para remoção e alta, 
identificando vagas em outras unidades nas 
situações de necessidade de transferência 
hospitalar; 

C) convocação do responsável e/ou familiares 
para informar sobre alta, comunicando os 
casos de alta por óbito, a pedido ou por 
indicação da equipe; 

D) avaliação das questões sociofamiliares que 
envolvem o usuário e/ou sua família, 
buscando favorecer a participação de ambos 
no tratamento de saúde proposto pela equipe; 

E) organização de processos administrativos, 
visando viabilizar transporte sanitário, 
medicação de alto custo, fornecimento e 
dispensação de órteses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção. 

 
Questão 30) 

Apropriando-se do debate sobre as atribuições 
privativas do profissional de Serviço realizado por 
Marilda Iamamoto, o CFESS aponta que ao 
realizar atividades partilhadas com outros 
trabalhadores da saúde, o assistente social dispõe 
tanto de ângulos particulares de observação na 
interpretação dos mesmos processos sociais, 
como de uma competência distinta para o 
encaminhamento das ações. Aliás, é essa 
capacidade, decorrente da sua formação 
profissional, que diferencia cada membro da 
equipe. Portanto, o trabalho coletivo não impõe a 
diluição de competências e atribuições 
profissionais. Ao contrário, exige maior clareza no 
trato das mesmas e o cultivo da identidade 
profissional como condição de potenciar o trabalho 
conjunto. Essa compreensão da atuação em 
equipe é respaldada pelo trabalho tipificado como: 
 
A) matricial; 
B) transversal; 
C) interdisciplinar; 
D) pluridisciplinar; 
E) transdisciplinar. 
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Conhecimento de Saúde 

Questão 31) 

Considere as seguintes afirmações e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) 

foram a primeira modalidade de seguro de 
saúde oferecida no Brasil para a população em 
geral.  

II – O movimento que originou a Reforma Sanitária 
brasileira na década de 70 foi impulsionado 
pela concepção da determinação social da 
saúde e, por isso, defendia a construção de um 
modelo de saúde centrado na atenção médica 
e hospitalar. 

III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço 
jurídico ao que se refere aos serviços de saúde 
e às ações para promoção, proteção e 
recuperação da saúde como direito de todos. 

IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde 
está inserida em uma lógica de Seguridade 
Social, em conjunto com as políticas de 
Previdência e Assistência Social. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) II e IV estão corretas. 
E) III e IV estão corretas. 
 
Questão 32) 

Considerando os níveis de prevenção e suas 
ações, relacione as colunas abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

1 - Promoção 
à saúde. 

 
(   ) Rastreio de câncer de 
mama. 

2 - Proteção 
específica.  

 (   ) Imunização. 

3 - Prevenção 
secundária.   

(   ) Reinserção social de 
portador de transtorno 
mental.  

4 - Prevenção 
terciária. 

 (   ) Alimentação adequada. 

 
A) 3 – 2 – 4 – 1; 
B) 2 – 3 – 1 – 4; 
C) 4 – 1 – 3 – 2; 
D) 3 – 4 – 1 – 2; 
E) 4 – 2 – 3 – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 33) 
Considerando princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA: 
 

1 – Integralidade 

2 – Equidade 

3 – Hierarquização 

4 – Regionalização 

5 – Descentralização 

6 – Universalidade 

 
(   ) no Brasil, houve clara opção preferencial 

pela municipalização da saúde; 

(   ) a atenção à saúde inclui tanto os meios 
curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos; 

(   ) quanto mais bem estruturado for o fluxo 
de referência e contra referência entre os 
serviços de saúde, melhor a eficiência e 
eficácia dos mesmos; 

(   ) é o acesso às ações e serviços de saúde 
garantida a todas as pessoas; 

(   ) reconhecer que existem disparidades 
sociais e regionais, e atuar de forma a 
minimizá-las; 

(   ) cada serviço de saúde possui uma área 
de abrangência e tem responsabilidade 
sanitária pela saúde daquela população. 

 
A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3; 
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4; 
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;  
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4; 
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3. 
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Questão 34) 
Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a 
participação da sociedade no Sistema Único de 
Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso 
nas sentenças abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
 

 as Conferências de Saúde ocorrem a cada 
quatro anos em todos os níveis de gestão, 
e são compostas por usuários e gestores; 

 as Conferências de Saúde avaliam a 
situação de saúde e propõem as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes; 

 os Conselhos de Saúde são órgãos 
permanentes e não deliberativos que 
fazem parte da estrutura das secretarias 
de saúde dos municípios, estados e do 
governo federal; 

 as atividades do Controle Social são 
desenvolvidas para fiscalizar e 
acompanhar as ações e políticas de saúde 
no SUS; 

 o Controle Social determina as ações 
prioritárias que serão desenvolvidas, bem 
como, as regras de repasse financeiro da 
federação para os estados e municípios. 

 
A) V – F – V – F – V; 
B) F – V – V – F – F; 
C) F – V – F – V – F; 
D) F – F – V – V – V; 
E) V – F – V – V – F. 
 
Questão 35) 

É possível prover ações e serviços de saúde com 
garantia de acesso equânime, atenção integral, de 
qualidade, humanizada e em tempo adequado, 
através de: 
 
A) Desenvolvimento de serviços especializados 

de referência; 
B) Organização e desenvolvimento das redes de 

atenção à saúde; 
C) Implantação de protocolos internacionais de 

classificação de risco; 
D) Organização de campanhas de prevenção a 

agravos de saúde; 
E) Realização de busca ativa pelas equipes de 

saúde. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Questão 36) 
A vigilância epidemiológica tem como uma de 
suas principais tarefas a notificação de casos. 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas com relação à notificação de uma 
doença ou agravo, e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 

 deve-se notificar a simples suspeita da 
doença; 

 a notificação tem caráter sigiloso; 

 a ocorrência de casos novos de uma 
doença ou agravo (transmissível ou não) 
indica que a população não está sob risco; 

 os casos de violência contra a mulher que 
forem atendidos em serviços de saúde, 
públicos ou privados, podem ser 
notificados, caso a usuária permita; 

 a vigilância epidemiológica e a vigilância 
em saúde contribuem para o planejamento 
e a tomada de decisões dos gestores da 
saúde em nível federal, estadual e 
municipal.  

 
A) V – V – F – F – V; 
B) F – V – V – F – V; 
C) F – F – V – V – F;  
D) V – V – F – V – V; 
E) F – V – F – V – F.  
 
Questão 37) 

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Inclui a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis, e não abrange a vigilância de 
doenças e agravos não transmissíveis;  

B) As emergências epidemiológicas colocam-se 
em nível de atenção terciária tão somente, em 
face de sua complexidade; 

C) Um importante foco da ação de Vigilância em 
Saúde está no controle dos agravos por meio 
do diagnóstico e tratamento das pessoas 
doentes, interrompendo a cadeia de 
transmissão; 

D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental 
abrangem apenas os fatores biológicos do 
meio ambiente que possam promover riscos à 
saúde humana, tais como animais 
peçonhentos e insetos vetores de doenças; 

E) A Vigilância Epidemiológica consiste no 
conjunto de ações públicas que visam à 
detecção ou à prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde coletiva, excluída a 
compreensão dos agravos individuais. 
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Questão 38) 
O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de 
reformas institucionais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Redefine as responsabilidades de cada gestor 

em função das necessidades dos serviços de 
saúde, na busca de desonerar os municípios; 

B) A implementação se dá de forma obrigatória 
para os municípios, estados e união, através 
do Termo de Compromisso de Gestão, que 
estabelece metas e compromissos para os 
municípios, sendo renovado há cada quatro 
anos;  

C) Promove inovações nos processos e 
instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior economicidade, descentralização e 
compartimentalização do Sistema Único de 
Saúde; 

D) Entre as prioridades definidas estão a redução 
da mortalidade infantil e materna, o controle 
das doenças emergentes e endemias, e a 
redução da mortalidade por câncer de colo de 
útero e da mama; 

E) As formas de transferência dos recursos dos 
estados e municípios para federação 
passaram a ser integradas em blocos de 
financiamento, sendo eles: Atenção Básica, 
Média e Alta Complexidade da Assistência, 
Vigilância em Saúde, Assistência 
Farmacêutica e Gestão do SUS. 

 
Questão 39) 
Considerando a Portaria n° 3.194/2017, que 
dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento 
das Práticas de Educação Permanente em Saúde 
no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Promove a formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores no SUS, a partir dos problemas 
cotidianos referentes à atenção à saúde e à 
organização do trabalho em saúde; 

B) Contribui para a elaboração de estratégias 
que visam qualificar a atenção e a gestão em 
saúde, tendo a Atenção Básica como 
coordenadora do processo; 

C) Fortalece a participação do controle social no 
setor, de forma a produzir impacto positivo 
sobre a saúde individual e coletiva; 

D) Promove a articulação intra e interinstitucional, 
de modo a criar compromissos entre as 
diferentes redes de gestão, de serviços de 
saúde e educação e do controle social, com o 
desenvolvimento de atividades educacionais e 
de atenção à saúde integral;  

E) Estimula o planejamento, execução e 
avaliação dos processos formativos, 
impedindo a participação das instituições de 
ensino. 

Questão 40) 
Os Sistemas de Informações de Saúde 
desempenham papel relevante para a organização 
dos serviços. Analise as sentenças a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I – Os Sistemas de Informações de Saúde 

possibilitam a avaliação permanente da 
situação de saúde da população e dos 
resultados das ações de saúde executadas. 

II – O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) fornece dados para a 
análise do perfil da morbidade. 

III – O Sistema de Informação de Mortalidade 
(SIM) fornece dados sobre mortalidade no 
país, de forma abrangente. 

 
A) I e II estão corretas; 
B) I e III estão corretas; 
C) II e III estão corretas; 
D) Todas estão corretas; 
E) Nenhuma está correta. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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