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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Excerto para responder às questões de 01 a 03. 
  

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasi-
leira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a 
toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, 
quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário, 
com o objetivo de pensar um sistema público para solucionar os 
problemas encontrados no atendimento da população defen-
dendo o direito universal à saúde. 

Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu 
os preceitos que seguem até hoje. A partir deste momento, a 
população brasileira passou a ter direito à saúde universal e 
gratuita. O SUS atende todos que procuram suas unidades de 
saúde ou tem necessidade de atendimento de emergência. 

Desde setembro de 2000, quando foi aprovada a Emenda 
Constitucional 29 (EC-29), o SUS é administrado de forma tripar-
tite, e conta com recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os ges-
tores são responsáveis pela administração dos recursos, sua 
implantação e qualidade.  

(Portal Brasil. SUS: 27 anos transformando a história da saúde no Brasil. 23 
jul., 2015. Adaptado. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/ 

cidadao/banco-de-noticias/story/7152-sus-27-anos-transformando-a-
historia-da-saude-no-brasil.) 

 

Questão 01 
No que concerne a aspectos de textualidade e informatividade, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. A organização composicional do excerto segue uma es-

trutura temporal, marcada pela sequência cronológica 
de fatos/eventos. 

II. Os agentes responsáveis pela criação do SUS estão explícitos 
no terceiro parágrafo do excerto.  

III. O propósito comunicativo do excerto é instruir a população 
brasileira sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.  
C) III.   
D) I e II.  
 

Questão 02 
Entre os recursos expressivos empregados no excerto, destaca-
-se a 
A) intertextualiadade, na qual o excerto retoma e reelabora 

outros textos.  
B) ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, 

com intenção crítica. 
C) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-  

-se à própria linguagem.  
D) conotação, caracterizada pelo uso de termos em sentido 

figurado, dependentes de um contexto particular. 

Questão 03 
Considerando-se o contexto, mantêm-se a correção e o sen-
tido de um trecho do excerto caso se venha a substituir 
A) a palavra destacada em “[...] e instituiu os preceitos que 

seguem até hoje.” (2º§) por dois quais. 
B) o elemento destacado em “[...] com o objetivo de penar 

um sistema público [...]” (1º§) por afim de.   
C) a construção “[…] defendendo o direito universal à saúde.” 

(1º§) por e defender o direito universal à saúde.                                                                                               
D) a palavra destacada em “O Congresso Nacional aprovou a 

Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sis-
tema […]” (2º§) por o qual.  

 
Excerto para responder as questões de 04 a 06. 
 

Atualmente, parece impossível mencionar qualquer campo 
da vida social que não foi afetado pelos recursos tecnológicos. A 
cada inovação, setores como o comercial, a educação e o lazer 
parecem ganhar novos significados graças às potencialidades do 
virtual, que facilitou (e muito!) nossas rotinas. A relação entre 
tecnologia e saúde também não pode ser ignorada: sua junção 
tem afetado positivamente a administração hospitalar. 

Os avanços dos estudos em tecnologia impactam todos os 
processos de uma clínica, desde a comunicação até a coleta de 
informações. Quer um exemplo? Segundo o Saúde Business, 
atualmente, existem 9 mil aplicativos médicos e 60 milhões de 
pessoas usam redes sociais para pesquisar saúde. 

As melhorias tecnológicas são significativas, proporcio-
nando segurança ao paciente e ao profissional de saúde ao 
gerir custos e melhorar a produtividade.  

(SOARES, Fernando. Tecnologia e saúde: entenda o futuro da medicina. 
CMTecnologia, 2018. Adaptado. Disponível em: https://blog. 

cmtecnologia.com.br/impacto-de-tecnologias-na-melhoria-da-saude/.) 
 

 

Questão 04 
De acordo com o excerto, a tecnologia  
A) é usada apenas por pacientes que procuram em aplicati-

vos por atendimento médico especializado. 
B) atinge de forma diferente as esferas sociais, por isso é mais 

presente em alguns campos do que em outros.                                                                                               
C) simplifica a rotinas clínicas e hospitalares, já que os dados 

dos pacientes podem ser facilmente encontrados nas redes 
sociais.  

D) está modificando o gerenciamento de organizações de 
saúde e tornando mais assertiva a relação entre médicos 
e pacientes.  

 

Questão 05 
“[...] facilitou (e muito!) nossas rotinas.” (1º§) O verbo que 
possui o mesmo tipo de complemento que o verbo destacado 
acima está empregado em:  
A) “[...] existem 9 mil aplicativos médicos [...].” 
B) “As melhorias tecnológicas são significativas, [...].”                                                                                                
C) “[...] 60 milhões de pessoas usam redes sociais para pes-

quisar saúde.”  
D) “A relação entre tecnologia e saúde também não pode ser 

ignorada: [...].” 
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Questão 06 
“A cada inovação, setores como o comercial, a educação e o 
lazer parecem ganhar novos significados graças às potencia-
lidades do virtual [...]” (1º§). Os elementos destacados no tre-
cho têm, respectivamente, o sentido de:  
A) ratificação – virtudes                                                                              
B) novidade – possibilidades  
C) recuperação – capacidades 
D) aperfeiçoamento – privilégios 
 
Excerto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Não espero nem solicito o crédito do leitor para a tão 
extraordinária e no entanto tão familiar história que vou contar. 
Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus 
próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto não estou 
louco, e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque 
posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu 
fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem 
comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. 
Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-         
-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procura-
rei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi 
quase exclusivamente o de terror; a muitos outros parecerão 
menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível 
que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha 
fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, 
mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará 
tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma 
sequência bastante normal de causas e efeitos.  

Já na minha infância era notado pela docilidade e humani-
dade do meu carácter. Tão nobre era a ternura do meu coração, 
que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus com-
panheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus 
pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com 
eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão 
feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta 
faceta do meu carácter acentuou-se com os anos, e, quando 
homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. 
Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e 
sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natu-
reza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No 
amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, 
alguma coisa há que vai direito ao coração de quem tão fre-
quentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil 
fidelidade do homem.  

(Edgar Allan. O gato preto. Fragmento. Disponível em: https:// 
www.ufrgs.br/soft-livre-edu/vaniacarraro/files/2013/04/o_gato_preto-

allan_poe.pdf.) 

 

Questão 07 
O referente indicado entre parênteses em relação ao ele-
mento destacado NÃO está correto em:  
A) “Louco seria esperá-lo” (1º§) (crédito)                                                                                                
B) “No entanto, não procurarei esclarecê-los” (1º§) (aconte-

cimentos)  
C) “explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensa-

ção.” (2º§) (companheiros)  
D) “nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer 

e os acariciava” (2º§) (animais) 

Questão 08 
O narrador precisa contar essa história, pois  
A) a vida dele está chegando ao fim; ele morrerá em breve.   
B) está aterrorizado com sua mudança de comportamento.                                                                                                
C) ninguém acredita na série de fatos que ocorreram com 

ele.  
D) busca se redimir com as pessoas em que provocou sofri-

mento.  
 

Questão 09 
Considerada a substituição do sintagma destacado pelo que 
está entre parênteses no final da transcrição, o verbo que de-
verá permanecer no singular está em:  
A) “de quem tão frequentemente pôde comprovar” (daqueles) 
B) “Esta faceta do meu carácter acentuou-se com os anos 

[...]” (estes traços singulares)  
C) “Já na minha infância era notado pela docilidade [...]” 

(nos meus primeiros anos de vida)                                                                                                
D) “Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito 

menos excitável do que a minha encontrará [...] uma se-
quência bastante normal de causas e efeitos.” (pessoas com 
percepções) 

 
Questão 10 
Sem prejuízo para correção e a lógica, uma vírgula poderia 
ser colocada imediatamente depois de  
I. “eles”, na frase “Com eles passava a maior parte do meu 

tempo [...]”. 
II. “história”, na frase “[...] tão familiar história que vou 

contar [...]”. 
III. “entanto”, na frase “No entanto não estou louco [...]”. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.   
C) III.  
D) I e III.  
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 11 
De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, preza o Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde como: 
A) Porta de entrada exclusivamente dos serviços ao atendi-

mento inicial aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de forma organizativa.  

B) Instâncias de pactuação consensual entre os entes fede-
rativos para definição das regras da gestão compartilhada 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) Tratado de cooperação firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e os ser-
viços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, 
com definição de responsabilidades, indicadores e metas 
de saúde, envolvendo critérios avaliativos, recursos fi-
nanceiros, fiscalização e controle necessários à imple-
mentação das ações e serviços de saúde. 

D) Contrato que preconiza critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento estabelecido, 
com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os meca-
nismos de controle clínico; e, o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos 
pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Questão 12 
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê a saúde 
pública como um dever do Estado sendo um direito que deve 
ser assegurado de forma homogênea aos indivíduos com o 
intuito de garantir o exercício de direitos fundamentais. Em 
caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS). No que tange à assistência à 
saúde na iniciativa privada, analise as afirmativas a seguir. 
I. As instituições privadas deverão atuar de forma comple-

mentar ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, ainda, seguir 
as diretrizes preconizadas pelo SUS através de contrato 
direto público ou convênio, sendo prioritárias as entida-
des filantrópicas e sem fins lucrativos. 

II. As instituições privadas estão aptas a receber recursos 
públicos para auxílios ou subvenções com fins exclusiva-
mente lucrativos.  

III. A regulamentação através de lei ocorrerá no que tange 
às condições e requisitos quanto à remoção de órgãos e 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, assim com a coleta, o processa-
mento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
interdito todo tipo de comercialização. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

Questão 13 
As Regiões de Saúde são formadas por municípios fronteiriços 
que compartilham identidades culturais, econômicas e sociais, 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes. A fina-
lidade dessas regiões é integrar a organização, o planejamento 
e a execução de ações e serviços de saúde. Mecanismo inter-
federativo de gestão da saúde, esses territórios vizinhos, de cir-
culação e vivências em comum entre populações, têm entre 
seus objetivos a garantia do acesso resolutivo da população à 
saúde, em tempo oportuno e com qualidade, incluindo ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), assegurando a integralidade 
do SUS. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Considerando que a Região de Saúde para ser constituída 
terá que obrigatoriamente ter, no mínimo, determinadas 
ações e serviços, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Atenção primária. 
(     ) Urgência e emergência. 
(     ) Atenção psicossocial. 
(     ) Vigilância em saúde. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 
 
 

Questão 14 
O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento 
que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. O 
Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do ConecteSUS Ci-
dadão, a possibilidade do cidadão visualizar, salvar e imprimir o 
seu certificado. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Quanto ao ConecteSUS, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O aplicativo oficial do Ministério da Saúde permite que o 

cidadão acompanhe, na palma da mão, o seu histórico 
clínico.   

B) Apresenta resultados de exames laboratoriais de Covid-
19, medicamentos dispensados pelo programa “Farmácia 
Popular”, além dos registros de doações de sangue e acom-
panhamento da posição na lista de transplantes.   

C) A opção Rede de Saúde permite ao cidadão encontrar es-
tabelecimentos de saúde próximos à sua residência, de 
acordo com o tipo de serviço almejado, permitindo a mar-
cação de consulta e exames laboratoriais de acordo com a 
sua necessidade.  

D) A área de vacinas possibilita o acesso ao histórico de vaci-
nação, a Carteira Nacional de Vacinação e o Certificado 
de Vacinação de Covid-19, contendo informações sobre 
as vacinas administradas pelo SUS com especificações sobre 
a data de aplicação, lote, estabelecimento de saúde e código 
do vacinador.   

 

Questão 15 
“De acordo com a Lei nº 8080/1990, entende-se por 
____________________ um conjunto de ações que propor-
cionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos.” Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior.  
A) vigilância sanitária 
B) saúde do trabalhador 
C) assistência terapêutica 
D) vigilância epidemiológica 
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Questão 16 
Guerra (2014) analisa as peculiaridades da forma de inserção do 
Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho, chamando 
atenção para as determinações históricas. Dentre os elementos 
que caracterizam o processo de inserção do Serviço Social na 
divisão social e técnica do trabalho, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 A) A condição de assalariamento, que se coloca como a 

primeira característica do modo de produção capitalista, 
constitui-se em uma das determinações objetivas das con-
dições de realização da intervenção profissional. 

B) No que tange ao Serviço Social enquanto um tipo de es-
pecialização do trabalho coletivo, sua inserção no mercado 
de trabalho aparece de maneira direta por um contrato de 
compra e venda de sua força de trabalho pelo capital. 

C) A divisão social, técnica e intelectual do trabalho enquanto 
formas pelas quais o antagonismo e a alienação se realizam, 
ao imprimir ao Serviço Social a instrumentalidade subjacente 
à ordem social capitalista, assegura-lhe sua razão de ser. 

D) A mesma lei geral que produz a acumulação capitalista, para 
o que, necessariamente, tem que produzir e manter uma 
classe da qual possa extrair um excedente econômico, cria os 
mecanismos de manutenção material e ideológica dessa 
classe, dentre eles, o Serviço Social. 

  

Questão 17 
De acordo com Iamamoto (2007, p. 99), o assistente social, em 
função de sua qualificação profissional, dispõe de uma relativa 
autonomia teórica, técnica e ética política na condução de suas 
atividades. Todavia, elas dependem de meios e recursos para 
serem efetivadas, que não são propriedade do assistente 
social, visto que se encontra alienado de parte dos meios e 
condições necessárias à efetivação de seu trabalho. Assim, os 
meios e as condições em que se realiza o trabalho são con-
dições e veículos de realização. A partir do exposto, são consi-
derados meios e recursos de realização do trabalho profissio-
nal do assistente social: 
A) Diretrizes ditadas pelas políticas sociais públicas ou em-

presariais; relações de poder institucional; prioridades 
políticas estabelecidas pelas instituições; recursos humanos 
e financeiros; pressões sociais. 

B)  Questão social em suas múltiplas manifestações; saúde da 
mulher; relações de gênero; relações de poder institucional; 
recursos humanos e financeiros; diretrizes ditadas pelas po-
líticas sociais públicas ou empresariais. 

C) Questão social; relações de gênero; relações de poder 
institucional; prioridades políticas estabelecidas pelas insti-
tuições; recursos humanos e financeiros; diretrizes ditadas 
pelas políticas sociais públicas ou empresariais. 

D) Diretrizes ditadas pelas políticas sociais públicas ou em-
presariais; relações de poder institucional; relações de 
gênero; prioridades políticas estabelecidas pelas insti-
tuições; recursos humanos e financeiros; diretrizes di-
tadas pelas políticas sociais públicas ou empresariais. 

 

Questão 18  
Os dois grandes pilares normativos que regulamentam a 
profissão do assistente social no Brasil são a Lei nº 8.662 e 
o Código de Ética Profissional. A Lei nº 8.662/1993 é con-
siderada como a principal legislação que regulamenta, dis-
ciplina e legitima a profissão do assistente social. Nessa 
normativa estão estabelecidas as atribuições privativas do 
assistente social, sendo elas: 
A) Planejar, organizar e administrar programas e projetos 

em unidades de Serviço Social; prestar assessoria e con-
sultoria a órgãos da administração pública direta e indi-
reta, empresas privadas e outras entidades, em matéria 
de Serviço Social; realizar comunicados e pareceres em 
caso de falecimento e/ou perda de ente. 

B) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, infor-
mações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 
realizar comunicados e pareceres em caso de falecimento 
e/ou perda de ente; coordenar, elaborar, executar, su-
pervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, progra-
mas e projetos na área de Serviço Social. 

C) Dirigir, administrar unidade de atendimento à proteção 
social; dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de 
Serviço Social, de graduação e pós-graduação; dirigir e 
coordenar associações, núcleos, centros de estudos e de 
pesquisa em Serviço Social; dirigir serviços técnicos de 
Serviço Social, em entidades públicas ou privadas. 

D) Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados, sobre assuntos de Serviço Social; fiscalizar 
o exercício profissional por meio dos conselhos federal e 
regionais; dirigir serviços técnicos de Serviço Social, em 
entidades públicas ou privadas; dirigir e coordenar asso-
ciações, núcleos, centros de estudos e de pesquisa em 
Serviço Social. 

 

Questão 19 
No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o 
conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como 
objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, 
aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. 
É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes. Nesse marco regulatório está prevista a possi-
bilidade da família substituta. Sobre a regulação dessa questão, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 

tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica 
da criança ou adolescente, nos termos desta lei. 

B) Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de pa-
rentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de 
evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. 

C) Tratando-se de maior de treze anos de idade, será necessário 
seu consentimento, colhido em audiência. Na apreciação do 
pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação 
de afinidade ou de afetividade. 

D) Sempre que possível, a criança ou o adolescente será pre-
viamente ouvido por equipe interprofissional, respeitando-        
-se o seu estágio de desenvolvimento e o grau de com-
preensão sobre as implicações da medida; terá sua opi-
nião devidamente considerada. 
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Questão 20 
A concepção de Seguridade Social representa um dos maio-
res avanços da Constituição Federal de 1988, no que se 
refere à proteção social e no atendimento às históricas rei-
vindicações da classe trabalhadora. Está inserida no capí-
tulo “Da Ordem Social”, sendo composta pelo tripé – Saúde, 
Assistência Social e Previdência Social. Pensar e realizar uma 
atuação competente e crítica do Serviço Social na área da 
saúde consiste em, EXCETO:  
A) Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros 

trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que garantam 
a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas 
decisões a serem tomadas. 

B) Estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações 
que fortaleçam a articulação entre as políticas de seguridade 
social, superando a fragmentação dos serviços e do atendi-
mento às necessidades sociais.  

C) Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços 
de saúde da instituição e da rede de serviços e direitos 
sociais, bem como de forma compromissada e criativa não 
submeter à operacionalização de seu trabalho aos rearranjos 
propostos pelos governos. 

D) Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhado-
res e de usuários que lutam pela real efetivação do SUS; 
conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem 
como os determinantes sociais que interferem no processo 
saúde-doença; buscar a formação de equipe, tendo em vista 
o fortalecimento da profissão. 

 

Questão 21 
As ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), sejam diretamente ou mediante par-
ticipação complementar da iniciativa privada, serão orga-
nizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 
de complexidade crescente, competindo a cada ente da fe-
deração funções e ações específicas. À direção municipal 
do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
A) Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos 

do meio ambiente que tenham repercussão na saúde hu-
mana; planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 
saúde; gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

B) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutri-
ção; formar consórcios administrativos intermunicipais; gerir 
laboratórios públicos de saúde e hemocentros; controlar e 
fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 
normatizar complementarmente as ações e serviços públi-
cos de saúde no seu âmbito de atuação. 

C) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os servi-
ços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 
saúde; participar, junto com os órgãos afins, do controle 
dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão 
na saúde humana; participar da execução, controle e ava-
liação das ações referentes às condições e aos ambientes 
de trabalho. 

D) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os servi-
ços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 
saúde; participar do planejamento, programação e orga-
nização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em articulação; participar da exe-
cução, controle e avaliação das ações referentes às condi-
ções e aos ambientes de trabalho. 

Questão 22  
No âmbito do Sistema Único da Saúde (SUS), é previsto 
criar comissões intersetoriais de âmbito nacional, subor-
dinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos 
Ministérios e órgãos competentes e por entidades repre-
sentativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais 
terão a finalidade de articular políticas e programas de in-
teresse para a saúde, cuja execução envolva áreas não com-
preendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A arti-
culação das políticas e programas, a cargo das comissões in-
tersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 
A) Saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e far-

macoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecno-
logia; educação e saúde do trabalhador. 

B) Educação e trabalho; alimentação e nutrição; saneamento 
e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiolo-
gia; recursos humanos; ciência e tecnologia. 

C) Infância e juventude; alimentação e nutrição; saneamento e 
meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 
recursos humanos; e, saúde do trabalhador. 

D) Alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; 
vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; recursos hu-
manos; ciência e tecnologia; e, saúde do trabalhador. 

 

Questão 23 
De acordo com Lourenço (2014, p. 296), o trabalho precoce 
deve ser visto a partir das particularidades do local onde 
ocorre, mas, de forma alguma, deve ser analisado de modo 
autônomo e individual. Ao contrário, esta é uma das ex-
pressões da questão social e faz parte do processo de cons-
tituição do sistema capitalista. Em relação às políticas pú-
blicas de combate ao trabalho infanto-juvenil, assinale as 
afirmativas a seguir. 
I. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e 

a criação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil (FNPETI) foram importantes medi-
das de combate ao trabalho infanto-juvenil. 

II. A legislação pátria consubstanciada principalmente na 
Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da educação e 
a própria consolidação das leis do trabalho reconhece-
ram a necessidade de proteger a criança e o adoles-
cente. 

III. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define 
como criança a pessoa de zero a doze anos incompletos; 
adolescente a pessoa de doze a dezoito anos incomple-
tos. A Constituição Federal Brasileira, em seu Art. 7º, 
XXXIII, proíbe o trabalho dos menores de dezoito anos 
incompletos em local insalubre, perigoso e na jornada 
noturna. 

IV. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) propõe ações de 
assistência social direcionadas apenas à população infanto-
juvenil, com propostas de erradicação do trabalho infanto-
juvenil através de políticas socioassistenciais. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
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Questão 24 
Carla, 27 anos, durante a gestação, estava decidida em entre-
gar sua filha para adoção logo após o nascimento. Com o nasci-
mento da criança, Carla mudou de ideia e manifestou, em 
audiência, a desistência de entregar a sua filha para adoção. 
Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. 
A) A genitora passará por um estágio de convivência, em um 

período de quarenta dias, para que seja aceito o pedido de 
desistência. 

B) A criança será mantida com a genitora, e será determinado 
pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento 
familiar pelo prazo de noventa dias. 

C) A criança será mantida com a genitora, e será determinado 
pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento 
familiar pelo prazo de cento e oitenta dias. 

D) A criança será mantida com uma família extensa, e a genitora 
será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infân-
cia e da Juventude que apresentará relatório, considerando, 
inclusive, os efeitos do estado puerperal. 

 

Questão 25 
“A __________________ é uma ação desenvolvida por um 
profissional com conhecimento da área que toma a reali-
dade como objeto de estudo e detém uma intenção de 
alterá-la. Pode ser prestada ao profissional, à gestão para 
formulação de políticas sociais e aos movimentos sociais.” 
Conforme os Parâmetros para a atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde, assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior. 
A) assessoria 
B) mobilização social 
C) controladoria social 
D) avaliação sociassistencial 
 

Questão 26 
Sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Conquistou hegemonia no Serviço Social, no Brasil, na dé-

cada de 90. Contudo, não significa que ele seja o único tipo 
de projeto existente na profissão, pois existe uma espécie de 
concorrência entre os diferentes projetos profissionais, em 
função do pluralismo vigente na categoria. 

B) Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma 
profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, 
delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os 
requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu 
exercício, e estabelecem bases para relações profissionais 
com os usuários, outros profissionais. 

C) Os projetos profissionais são projetos coletivos; mas o 
seu traço peculiar reside no fato de se constituírem como 
projetos macroscópicos, como propostas para o conjunto 
da sociedade. Esses projetos podem responder tanto aos 
interesses da classe detentora dos meios de produção 
quanto aos interesses da classe trabalhadora. 

D) Em qualquer projeto coletivo há necessariamente uma 
dimensão política, que envolve relações de poder. Está 
dimensão não pode ser diretamente identificada com po-
sicionamentos partidários, ainda que se considere que os 
partidos políticos sejam instituições indispensáveis e in-
substituíveis para a organização democrática da vida so-
cial no capitalismo contemporâneo. 

Questão 27 
A Política Nacional de Humanização é uma política pública do 
SUS direcionada para ativação de mecanismos que bene-
ficiem ações de humanização no âmbito da atenção e da 
gestão da saúde. Quanto aos resultados esperados da Política 
Nacional de Humanização, analise as afirmativas a seguir. 
I. As unidades de saúde devem garantir os direitos dos usu-

ários, baseados nas legislações e expandindo os mecanis-
mos de participação ativa, e de sua rede sociofamiliar. 

II. As unidades de saúde devem garantir gestão participa-
tiva aos seus trabalhadores e usuários, investindo na 
educação permanente dos trabalhadores. 

III. Ampliação do acesso, reduzindo o tempo das consultas e 
baseando o atendimento em ordem de chegada, para que 
assim seja atendido um número maior de usuários, bus-
cando a redução de filas e espera. 

IV. O atendimento deve ser acolhedor e resolutivo baseado 
em critérios de risco. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 

Questão 28 
O atendimento direto aos usuários se dá nos diversos espaços 
de atuação profissional na saúde, desde a atenção básica até 
os serviços que se organizam a partir de ações de média e alta 
complexidade. As ações que predominam no atendimento 
direto são as ações socioassistenciais, as ações de articulação 
interdisciplinar e as ações socioeducativas. Em relação à prá-
tica profissional na saúde, marque V para as afirmativas ver-
dadeiras e F para as falsas. 
(     ) Cabe ao profissional de Serviço Social utilizar, no exercício 

de suas funções, de terapias individuais, de grupo, de 
família ou comunitárias, sendo um dos objetivos das ações 
socioeducativas. 

(     ) As ações a serem desenvolvidas pelos assistentes sociais 
devem transpor o caráter emergencial e burocrático, bem 
como ter uma direção socioeducativa.  

(     ) Facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, 
bem como a garantia de direitos na esfera da seguridade 
social por meio da criação de mecanismos e rotinas de 
ação é uma das principais ações socioassistenciais a serem 
desenvolvidas pelo assistente social. 

(     ) O assistente social tem por ação fortalecer os vínculos fa-
miliares, na perspectiva de incentivar o usuário e sua famí-
lia a se tornarem sujeitos do processo de promoção, pro-
teção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, V. 
B) V, V, V, V. 
C) F, V, F, F. 
D) V, F, F, F. 
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Questão 29 
A renovação do Serviço Social implica na formação de uma 
pluralidade profissional, perspectivas diversificadas que é 
“radicado nos procedimentos diferentes que embasam a le-
gitimação prática e a validação teórica, bem como nas matri-
zes teóricas a que elas se prendem”. 

(NETTO, 2009, p. 131.) 
 

O Movimento de Reconceituação foi composto por três pers-
pectivas. A perspectiva que tem como substrato nuclear uma 
crítica sistemática ao desempenho “tradicional” e aos seus 
suportes teóricos, metodológicos e ideológicos, e manifesta a 
pretensão de romper com a herança teórico-metodológica do 
pensamento conservador e com os paradigmas de intervenção 
social denomina-se: 
A) Intenção de ruptura. 
B) Perspectiva materialista.  
C) Intenção modernizadora. 
D) Reatualização do conservantismo. 
 

Questão 30 
As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são sistematizadas para 
responder a condições específicas de saúde, por meio de 
um ciclo completo de atendimentos, que implica a con-
tinuidade e a integralidade da atenção à saúde nos diferen-
tes níveis Atenção Primária, Secundária e Terciária. Em re-
lação às RAS, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) A população de responsabilidade das RAS vive em territó-

rios sanitários singulares, organiza-se socialmente em fa-
mílias e é cadastrada e registrada em subpopulações por 
riscos sociossanitários. 

(     ) A estrutura operacional é um sistema lógico que orga-
niza o funcionamento das RAS, articulando, de forma 
singular, as relações entre os componentes da rede e as 
intervenções sanitárias. A estrutura operacional das RAS 
é composta por três componentes: sistemas de segu-
rança operacional; pontos de atenção à saúde primária 
e secundária; e, sistemas de apoio (sistema de assistên-
cia farmacêutica, prontuário clínico e sistema ensino-            
-serviço integrado à assistência). 

(     ) Os modelos de atenção à saúde são diferenciados por 
modelos de atenção aos eventos agudos e às condições 
crônicas. 

(     ) A organização diagonal dos sistemas de atenção à sa-
úde pelas RAS manifesta-se, em uma parte temática 
restrita, exclusivamente, nos pontos de atenção secun-
dários e terciários.  

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V. 
B) V, V, F, F. 
C) F, V, V, F. 
D) F, F, F, V. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o 
que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




