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208 – Atenção Hospitalar – Serviço Social 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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RESPOSTAS
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
01 - O significado de medicalização social é: 
 

a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença. 
b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico. 
c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica. 
►d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina. 
e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal. 

 
02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 
1/3 os prestadores de serviço e governo. 

►b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de 
recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde. 

d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho 
Nacional de Saúde. 

e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições 
associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira. 

b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base 
o movimento sanitário da década de 1970. 

c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a 
descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer. 

d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial 
na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente. 

e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou 
a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelos municípios ao 
assumirem a gestão. 

 
04 - Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda 
a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública. 

b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de 
inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde. 

►c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de 
doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal. 

d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram 
incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família. 

e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os 
dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento. 

 
05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse 
princípio. 

 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Longitudinalidade. 
►e) Igualdade. 

 
06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou 
a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil. 

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal 
empresa a atual gestora dos hospitais universitários. 

►c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas 
e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho. 

d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos 
trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos. 

e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração 
direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.  
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07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação 
do Sistema Único de Saúde. 

b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, 
mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde. 

c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito 
privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados. 

►d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações 
sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais 
organizações. 

e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela 
redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde. 

 
08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante 
a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde. 

►b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, 
mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes. 

c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição 
contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade. 

d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos 
hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX. 

e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação 
atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra. 

 
09 - A Determinação Social da Saúde: 
 

a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham. 
b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 
c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas 

desigualdades sociais. 
d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e 

redes sociais e comunitárias da população. 
►e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, 

relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais. 
 
10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo 
princípio da equidade. 

2. O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados 
a diversas organizações públicas e privadas. 

3. A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o 
risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais. 

4. Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser 
considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Conforme a Lei 10.741, em seu capítulo IV, artigo 15 – que assegura a atenção integral à saúde do idoso –, com o 

acesso universal e igualitário à prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de cadastramento da população idosa em base 
territorial. 

b) Ao Poder Público incube fornecer ao idoso com comprovado grau de hipossuficiência medicamentos de uso contínuo e 
terapia domiciliar. 

c) O reajuste dos valores dos planos de saúde para idosos estão autorizados desde que considerem o índice de inflação do 
ano e a idade do cliente.  

d) Em todo atendimento de saúde, os maiores de setenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto 
em caso de emergência. 

e) A exigência de comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos será permitida em caso de prova de vida 
em junta do INSS. 
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12 - A Lei 8.662, que dispõe da profissão de Assistente Social, apresenta o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e 
os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) como um conjunto de personalidade jurídica com o objetivo básico 
de disciplinar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em todo o território nacional. Conforme o artigo 
16 da supracitada lei, assinale a alternativa que apresenta uma penalidade aplicada ao infrator dessa lei. 

 

a) Moção de repúdio fixada em local público na sede do respectivo CRESS. 
b) Destituição de cargo comissionado se comprovada a infração. 
►c) Aplicação de multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade vigente.  
d) Orientação e acompanhamento disciplinar ao profissional. 
e) Suspensão do registro profissional por até seis meses. 

 
 
13 - Conforme o item 3 do Decreto 9.761/2019, que aprova a Política Nacional sobre Drogas, assinale a afirmativa que 

apresenta um de seus objetivos.  
 

a) Apoiar novas formas de abordagens de terapias holísticas e conscientização sobre o uso de drogas.   
b) Promover iniciativas de capacitação e formação com os movimentos sociais parceiros do poder público. 
c) Financiar pesquisas voltadas ao estudo das drogas, por meio de atuação dos integrantes do Sistema Único de Segurança 

Pública. 
►d) Propor políticas tributárias a fim de inibir o consumo, o tráfico e o descaminho de drogas lícitas no território nacional. 
e) Adotar a estratégia de redução de danos enquanto resposta aos problemas sociais, decorrentes do consumo de drogas. 

 
 

14 - Conforme o Conselho Federal de Serviço Social (2010) no item “Saúde, Reforma Sanitária, Sistema Único de Saúde e 
Desafios Atuais”, as políticas de seguridade social são concebidas na ordem capitalista como resultado de disputas 
políticas e, nessa arena de conflitos, as políticas sociais assumem caráter contraditório, podendo incorporar as 
demandas do trabalho e impor limites, ainda que parciais, à economia política do capital. Com base no exposto, é 
correto afirmar:  

 

a) A sociedade capitalista tem na permeabilidade das lutas apologéticas encabeçadas pela classe trabalhadora um dos 
resultados da configuração do sistema de proteção social.   

►b) As políticas sociais ao garantirem os direitos sociais podem contribuir para melhorar as condições de vida e trabalho das 
classes que vivem do seu trabalho, ainda que não possam alterar estruturalmente o capitalismo. 

c) A estrutura de dominação oriunda da sociedade de classes só é plenamente inteligível quando partimos das classes 
dominantes e compreendemos as benesses fornecidas por essas à classe trabalhadora por meio do sistema de proteção 
social.  

d) A contradição inerente ao caráter das políticas sociais se materializa no processo de flexibilização das leis trabalhistas 
cujo desenvolvimento é concomitante ao fortalecimento do estado de bem-estar social no país.   

e) As configurações da sociedade de classe variam mediante o quadro sócio-histórico apresentado e os modelos de proteção 
ofertados pelo Estado por meio das classes subalternas.  

 
 
15 - Os Parâmetros para atuação dos assistentes sociais na Saúde (CFESS, 2010) reconhecem a dimensão social e histórica 

do trabalho identificando os determinantes nas condições de saúde do trabalhador. Conforme o documento, são 
componentes que marcam os determinantes na saúde dos trabalhadores contemporaneamente: 

 

a) Reestruturação produtiva, nova divisão sexual do trabalho, concorrência no mercado de trabalho e desaparecimento de 
ofícios pelas novas tecnologias. 

b) Incrementação da autonomia do trabalhador, desterritorialização dos processos produtivos, desindustrialização e 
empreendedorismo individual.  

►c) Precarização das condições de trabalho, aumento do mercado informal, flexibilização das relações de trabalho e restrição 
de direitos. 

d) Superação do modelo taylorista, detenção do trabalhador dos meios de produção pela uberização, supressão das chefias 
imediatas e sindicalização dos trabalhadores de aplicativos.    

e) Formalização do trabalho informal, emersão de novas necessidades sociais, neoliberalização das políticas sociais e 
reforma do Estado brasileiro.  

 
 
16 - Conforme Iamamoto (2017), o Serviço Social brasileiro após o processo de renovação assumiu um ideário 

emancipatório apoiado na grande política e em valores que dignificam o gênero humano. A partir do exposto, é correto 
afirmar que o projeto profissional do Serviço Social: 

 

a) demanda uma leitura concreta da realidade, entendendo que uma sociedade conservadora terá mais condições de 
conquistar direitos à sociedade brasileira. 

b) constitui-se por meio de orientações leninistas, entendendo que um partido político requisita organicidade de massas e 
legitimidade histórica à sua consecução. 

c) reconhece, na defesa intransigente da competência profissional e nas novas demandas sociais, a necessidade de 
incorporar novas concepções de mundo. 

d) oferta um conjunto de possibilidades para que a categoria possa transitar entre diferentes matizes teóricas e políticas 
propiciando um necessário pluralismo de ideias e ecletismo de práticas. 

►e) preserva sua autonomia ante os partidos e as forças de esquerda, não podendo ser subsumido aos destinos de nenhum 
partido político. 
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* 17 - Com base no texto de Iamamoto (2017), é possível sintetizar o quadro atual da profissão por meio de algumas 
características. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O contingente de assistentes sociais brasileiros é o segundo no cenário mundial, com 160 mil profissionais ativos, 
conforme dados do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), apenas superado pelos Estados Unidos. 

2. A Lei n.º 2.317/2010 reconhece a condição de trabalhador assalariado do assistente social e normatiza uma carga 
semanal de trinta horas de trabalho sem redução do salário em relação ao contrato em vigor. 

3. A formação em Serviço Social é de nível superior desde o processo de renovação da profissão, sendo a partir da 
década de 1960 inscrita no circuito universitário. 

4. O Serviço Social é reconhecido como área de conhecimento no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas pelas 
agências públicas oficiais de fomento à pesquisa e inovação tecnológica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - A respeito das competências profissionais e atribuições privativas dos assistentes sociais, e suas contribuições na 

política de saúde no contexto da pandemia, é correto afirmar: 
 

a) O Serviço Social é uma profissão com formação especialista e que tem como objeto as políticas e serviços sociais que 
buscam minorizar as diferentes expressões da “questão social”. 

b) O profissional deve se opor à reestruturação dos serviços por compreender essa como uma estratégia de privatização da 
política pública de saúde em plena pandemia.  

c) As normativas da profissão e os documentos que orientam a atuação profissional nas políticas e serviços de saúde foram 
reformuladas para responder as especificidades demandadas pelo quadro de pandemia.  

d) Em uma situação de calamidade, é necessário referendar o entendimento de que todos devem fazer o que estiver ao 
alcance devendo os profissionais se aterem para além daquilo que se define por competências e atribuições profissionais. 

►e) O objetivo do Serviço Social na saúde é identificar os aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais que atravessam o 
processo saúde-doença para assim mobilizar recursos para o seu enfrentamento, articulado a uma prática educativa. 

 
19 - Matos (2020) apresenta um conjunto de reflexões sobre o trabalho profissional, em diálogo com os materiais 

disponibilizados pelo Conjunto CFESS-CRESS, e propõe algumas estratégias que respondam as requisições do 
quadro de pandemia. É uma estratégia proposta por Matos: 

 

a) Reconhecer a necessidade de superação do acúmulo ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo da profissão, 
visto que esse referencial reconhecidamente fornece subsídios limitantes às necessidades postas aos profissionais em 
um momento de calamidade.  

b) Aderir às demandas que emergirão do quadro calamitoso da pandemia por entender que o profissional de serviço social, 
por suas competências e atribuições, é habilitado para incorporar no âmbito dos equipamentos de saúde demandas de 
natureza residual e excepcional.   

►c) Agir coletivamente mesmo que as reuniões de equipe estejam suspensas ou sendo realizadas de forma remota, visto que 
a competência se constrói coletivamente, não se tratando de um mérito ou êxito individual, fortalecendo as construções 
coletivas nos serviços. 

d) Assegurar a qualidade dos serviços prestados à população por meio da qualificação e capacitação das equipes 
multiprofissionais a ser oferecida pelo assistente social aos demais membros da equipe que atuam na linha de frente do 
combate à pandemia da Covid-19. 

e) Acompanhar o atendimento aos pacientes diagnosticados com a COVID-19 de forma indireta e realizar o acompanhamento 
da família sanando quadros de hipossuficiência e fornecendo orientações no que concernem as questões epidemiológicas 
oriundas do vírus. 

 
20 - Sobre a violência contra a criança e o adolescente, segundo Monteiro (2010), é correto afirmar: 
 

►a) Uma das problemáticas que envolve a questão do desvendamento da violência é a falta de conhecimento e competência 
teórica e técnica desse profissional que está atendendo, seja pela não inserção dessa temática nos currículos dos cursos 
de graduação dos profissionais de saúde, seja pela falta de comprometimento do profissional. 

b) O trabalho multiprofissional nas unidades de saúde no tocante a detecção de casos de violência física e sexual contra 
crianças e adolescentes afeta a vítima em várias dimensões visto a necessidade de múltiplos relatos da situação de 
violência vivenciada, destinada ao médico e/ou enfermeiro; ao assistente social e/ou psicólogo. 

c) Por ser o plantão social um serviço privilegiado para o acompanhamento das situações de violência contra crianças e 
adolescentes, o trabalho do assistente social nesse espaço é marcado por inúmeras potencialidades pela natureza 
emergente das demandas que não dependem de referência ou contrarreferência com outros equipamentos ou políticas.  

d) Na realidade das unidades de saúde de urgência que possuem plantões, pode-se observar o cumprimento da 
obrigatoriedade por parte das equipes multiprofissionais da sistematização dos atendimentos nos casos de violência contra 
crianças e adolescentes. 

e) Em virtude das especificidades do sigilo profissional do assistente social, é indicado o registro em fichas e documentos 
concernentes aos usuários que sofreram violência intrafamiliar do indispensável, resguardando assim a privacidade dos 
sujeitos envolvidos diante da equipe multiprofissional.  

 

 
* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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21 - Conforme Monteiro (2010), a violência tem uma dimensão multifacetada, posto que influencia vários aspectos da vida 
em sociedade, sendo um deles a saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) O número de vítimas e a magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que a violência produz contribuiram para que 
essa fosse tratada centralmente no âmbito da segurança pública.   

b) O setor de saúde constitui o estágio terminal para onde as expressões da violência encontram sua resolutividade em 
virtude dos serviços de emergência e de atuação especializada. 

c) Há um crescente reconhecimento de que os serviços de saúde e equipamentos de polícia devem atuar isoladamente na 
interface entre violência, questão social e pobreza. 

d) A inserção e o enfrentamento da temática da violência pelo campo da saúde pública procedem do fato de a saúde pública 
estar preocupada com suas causas. 

►e) A discussão da violência no Brasil como questão de saúde pública começou a tomar visibilidade na década de 1960 com 
a temática da violência contra crianças e adolescentes. 

 
22 - De acordo com Soares, Correia e Santos (2021), correspondem a duas grandes ordens de inflexão no interior da política 

de saúde para os assistentes sociais: 
 

a) Inclusão do assistente social entre os profissionais da saúde e conhecimento na área epidemiológica.  
b) Reconhecimento da natureza essencial dos serviço e participação nas equipes volantes de saúde. 
c) Multiprofissionalidade na saúde e priorização nos grupos de vacinação. 
►d) Condição de trabalhador; atribuições e demandas na política de saúde. 
e) Reformulação dos parâmetros de atuação na saúde e adoção de ações remotas no trabalho. 

 
23 - De acordo com Soares, Correia e Santos (2021), são contribuições propositivas e estratégias coerentes com as 

atribuições e competências dos assistentes sociais durante a Covid-19: 
 

a) Acompanhamento socioassistencial em territórios carentes, inserção em equipamentos públicos que demandavam equipe 
de serviço social e atuação em campanhas filantrópicas de doação de insumos contra a Covid-19. 

b) Oferecimento de auxílio alimentação aos acompanhantes em hospitais; aplicação de testes em pacientes com suspeita de 
contaminação e participação em campanhas de defesa da PEC 55/2016. 

►c) Planejamento de fluxos de informação nos serviços de saúde; proposição de protocolos de atendimento qualificados no 
interior dos serviços e criação de fluxos de articulação com a rede de saúde nos diversos territórios. 

d) Desenvolvimento de canais de ouvidoria para denúncias e reclamações; divulgação junto às famílias dos internados 
referentes ao óbito bem como o acompanhamento das famílias em luto e manutenção dos registros no CAD-Único. 

e) Recebimento de doações; encaminhamento para tratamento fora de domicílio (TFD) e reorganização dos instrumentais 
de trabalho em equipes multiprofissionais.  

 
24 - Krüger & Bastos, no texto sobre as Organizações Sociais (OS), analisam a relação entre economia e política a partir 

da particularidade da política pública de saúde brasileira. Considerando as informações apresentadas, assinale a 
alternativa correta. 

 

►a) Há uma fratura entre economia e política, que leva de maneira continuada a economia a se manifestar como não política 
e, por sua vez, a política a se manifestar como não econômica. 

b) Existe um realinhamento ideológico, teórico e técnico na construção de consenso entre economia e política, mediado pela 
repolitização da política com ênfase na austeridade. 

c) Constata-se a supremacia da política em relação à economia, considerando a primazia do fundo público e do repasse 
fundo a fundo independentemente das negociações e composições dos três poderes. 

d) A correlação economia e política remete ao mix público e privado na gestão da saúde que é mediado pelos critérios de 
transparência, coletividade, gestão eficiente e controle de custos e resultados. 

e) A politização do direito à saúde reforça a necessidade da dimensão econômica e da avaliação de eficácia, eficiência e 
efetividade no controle de custos, resultados e ações preventivas. 

 
25 - Krüger & Bastos, no texto sobre as Organizações Sociais (OS), apresentam as tendências teórico-políticas e técnicas 

em relação ao SUS e aos modelos de gestão. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O privado foi invadindo os fundamentos legais e políticos do SUS por meio de uma série de figuras e entes 
jurídicos da contrarreforma do Estado, e as OS representam uma das suas grandes expressões. 

2. As OS são caracterizadas como associações civis sem fins lucrativos que não são de propriedade de nenhum 
indivíduo ou grupo, orientadas diretamente para o atendimento do interesse público. 

3. As OS fazem parte do amplo complexo econômico industrial da saúde, e seus técnicos possuem conhecimento 
especializado sobre tecnologias, medicamentos, distribuição dos serviços nos equipamentos e na rede de 
serviços.  

4. A administração predominante no complexo econômico industrial da saúde é gerencial, e as OS, ao fazerem a 
gestão dos serviços nesse âmbito, tornaram-se uma estratégia para o distanciamento da execução estatal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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26 - Conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006, cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Considerando a referida legislação, assinale a alternativa correta. 

 

a) Na Lei Maria da Penha a violência simbólica caracteriza-se pela cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também 
daqueles que a exercem conhecidas como formas de coerção de coerção que se baseiam em acordos não conscientes 
entre as estruturas objetivas e as estruturas mentais. 

►b) A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes 
do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência e a profilaxia das 
doenças sexualmente transmissíveis. 

c) Entre as medidas protetivas de urgência está o encaminhamento do juiz da ofendida e seus dependentes a programa 
oficial ou comunitário de proteção, tipificado de acordo com o tamanho do município, sendo obrigatório aos municípios 
com mais de 40 mil habitantes oferecer abrigo próprio para essas situações. 

d) A popularização da Lei Maria da Penha e a atuação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm 
explicitado a violência de gênero como um marcador social relacionado ao território, à determinada classe social, à 
vulnerabilidade econômica, à baixa escolaridade e ao uso e abuso de álcool e drogas. 

e) Essa lei prevê a formação de polícias femininas para o primeiro acolhimento e atendimento às mulheres vítimas de 
violência, bem como para o monitoramento das medidas protetivas através do serviço Patrulha Maria da Penha. 

 
27 - A Lei n.º 13.827/2019 altera Lei Maria da Penha e especifica a aplicação de medidas protetivas de urgência a mulheres 

ou a seus dependentes ameaçados de violência doméstica ou familiar. Considerando as alterações trazidas pela 
referida legislação, assinale a alternativa correta. 

 

a) A promotoria pública deve remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado à polícia civil com o pedido 
da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência. 

b) Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, caberá ao juiz da 
comarca conceder novas medidas protetivas de urgência, rever aquelas já concedidas ou ainda conceder liberdade 
provisória ao preso.  

►c) As medidas protetivas têm de ser registradas em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
garantindo o acesso à Defensoria Pública, aos órgãos de segurança pública e de assistência social, visando a efetividade 
das medidas. 

d) Nos casos de risco iminente à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes, o juiz deverá remeter a 
decisão processual sobre a medida protetiva ao Ministério Público para anuência e deferimento. 

e) A autoridade policial, ao identificar que o agressor possui posse de arma de fogo, deverá notificar o Sistema Nacional de 
Armas – Sinarm. 

 
28 - É um princípio previsto na Lei n.º 8080/90 que fundamenta as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

a) pluralismo político. 
b) concorrência. 
c) defesa do contraditório. 
►d) preservação da autonomia na defesa da integridade física e moral. 
e) honestidade e comunicação baseadas em fatos. 

 
29 - É uma penalidade prevista no Código de Ética dos Assistentes Sociais: 
 

a) Suspensão por falta de pagamento de anuidades e taxas, cessando em 60 dias após o pagamento. 
b) Cassação do registro profissional para os casos de quebra de sigilo. 
c) Multa pecuniária ao profissional que não comparecer perante à autoridade competente quando intimado a prestar 

depoimento. 
►d) Punição ao assistente social com prescrição em 5 anos, contados da data da verificação do fato. 
e) Sentença de pagamento de 1 a 3 salários mínimos, pagos dentro de 10 dias depois de transitada em julgado. 

 
30 - O 39.º Encontro Nacional do conjunto CFESS/CRESS deliberou sobre alterações no Código de Ética de 1993, que foram 

consignadas na Resolução CFESS 594 de 21 de janeiro de 2011. Uma dessas alterações é o/a: 
 

►a) reconhecimento da linguagem de gênero e incorporação das novas regras ortográficas de português. 
b) inclusão do princípio referente à garantia do pluralismo, por meio do respeito às correntes profissionais. 
c) normatização dos parâmetros para a instauração de processo ético e disciplinar. 
d) determinação da anuidade para todo o território nacional no valor de meio salário mínimo. 
e) nomeação do CFESS como Tribunal Superior de Ética Profissional. 

 
31 - No texto “Reflexões sobre a dimensão técnico-operativa na formação em Serviço Social”, as autoras Cardoso & Doi 

(2017) apresentam pontos fundamentais a serem pensados na construção dos projetos pedagógicos dos cursos de 
Serviço Social. É uma proposta apresentada pelas autoras: 

 

a) Fortalecer a habilidade instrumental, em especial a competência no manejo de instrumentos, técnicas e produção de 
pareceres. 

b) Enfatizar a neutralidade da teoria, como constructo metodológico de interpretação da realidade a ser aplicado na prática 
cotidiana. 

c) Distinguir as disciplinas teóricas e práticas como princípio formativo das dimensões investigativas e interventivas. 
d) Iniciar o estágio obrigatório no 1.º ano do curso, como estratégia metodológica de apreensão das expressões da questão 

social. 
►e) Articular formação e mercado de trabalho, sem se subordinar às exigências do mercado, com distanciamento crítico do 

mesmo.  
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32 - As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, 
estão contemplados no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, previsto na Lei n.º 8080/1990. Sobre o assunto, é 
correto afirmar: 

 

a) O protocolo clínico e a diretriz terapêutica deverão pautar-se na interação entre fitoterápicos e medicamentos. 
►b) À União caberá, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
c) A gestão do atendimento à saúde indígena será realizada pelo Fundo Nacional do Índio (FUNAI). 
d) Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas garantirão a atenção primária, secundária e terciária à saúde. 
e) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser centralizado e de integração institucional. 

 
33 - De acordo com Cardoso & Doi (2017), compõem a sustentação do Projeto Ético-Político Profissional do Assistente 

Social: 
 

a) Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso. 
b) Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde e Sistema Nacional de Emprego. 
►c) Diretrizes Curriculares, Código de Ética Profissional e Lei de Regulamentação da Profissão. 
d) Competência Técnico-Operativa, Competência Ético-Política e Competência Teórico-Metodológica. 
e) Trabalho Interprofissional, Perspectiva Histórica e Articulação com os Movimentos Sociais. 

 
34 - Conforme pesquisa de Sodré (2014) sobre trabalho dos assistentes sociais na atenção primária em saúde, concluiu-

se que as práticas dos assistentes sociais ocorrem através de três momentos distintos. Assinale a alternativa que 
aborda os referidos momentos. 

 

a) Trabalho do assistente social nas atividades da vigilância sanitária e epidemiológica; produção de protocolos e manuais 
do sistema público de saúde; ênfase no saber popular. 

b) Promoção do acesso a políticas públicas; politização e subjetivação das relações com os usuários; produção de 
indicadores e metas a serem alcançados na atenção primária. 

c) Perspectiva dialógica no trabalho de abordagem coletiva; promoção de comportamentos e hábitos saudáveis; educação 
em saúde na atenção primária. 

d) Organização dos conselhos locais de saúde; abordagem multidisciplinar nas demandas locais de violação de direitos; 
diagnóstico sócio situacional. 

►e) Olhar sobre o território da saúde pública; família como foco de intervenção; trabalho do assistente social nas ações de 
prevenção e promoção da atenção primária à saúde. 

 
35 - De acordo obra organizada pelo CFESS (2003), Fávero afirma que o Assistente social adquiriu competência para dar 

visibilidade às dinâmicas dos processos sociais, que constituem o viver dos sujeitos. Nessa perspectiva, assinale a 
alternativa que corresponde ao entendimento da autora sobre parecer social. 

 

a) Processo específico do Serviço Social que tem por finalidade conhecer em profundidade e de forma crítica uma 
determinada situação ou expressão da questão social.  

b) Aporte delineador da intervenção, metodologia operativa que compõe o processo, enquanto indicadora dos passos e dos 
instrumentos de análise. 

c) Registro das informações mais significativas da análise realizada, estruturado através de uma introdução, identificação, 
metodologia, relato analítico e conclusão. 

►d) Análise da situação social referenciada em fundamentos teóricos, éticos e técnicos inerentes ao Serviço Social, de caráter 
conclusivo ou indicativo. 

e) Uso comum no serviço de medida socioeducativa, tendo como objetivo informar, esclarecer, subsidiar, documentar um ato 
processual, com maior ou menor nível de detalhamento.  

 
36 - A assessoria de equipe técnica interprofissional na esfera da justiça, conforme a Lei 8.069/90, no artigo 151, e CFESS 

(2003), deve fornecer subsídios por escrito ou verbalmente em audiência ao juiz competente. Os três trabalhos que 
deverão ser desenvolvidos, sob a imediata subordinação à autoridade judiciária por essas equipes são: 

 

a) assistência, proteção e vigilância. 
►b) aconselhamento, orientação e encaminhamento. 
c) individualização do tratamento, proteção e escuta.  
d) depoimento sem dano, acolhimento e acompanhamento. 
e) atendimento socioeducativo, fortalecimento de vínculo e abordagem. 

 
37 - A Lei n.º 8080/1990 determina que a política de recursos humanos na área da saúde seja formalizada e executada, 

articuladamente, pelas diferentes esferas de governo. Aponte a alternativa que expressa um dos indicativos previstos 
na referida lei. 

 

a) A dedicação exclusiva da equipe médica aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) está condicionada a um adicional 
salarial de 40%. 

►b) A política de recursos humanos será formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo, mediante a organização 
de um sistema de formação em todos os níveis de ensino e da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento 
de pessoal. 

c) Os servidores públicos nos cargos de chefia e direção poderão acumular dois cargos em regime de tempo parcial e 
poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que em 
funções diferentes. 

d) A União, os estados e o Distrito Federal devem elaborar Planos Anuais de Promoção, deliberados nos respectivos 
Conselhos de Saúde, tendo por referência a elaboração de relatórios de desempenho. 

e) Os planos de cargos e salários e de carreira para o pessoal do Sistema Único de Saúde deverão ser instituídos em cada 
esfera de governo, respeitando a autonomia municipal, estadual e federal.  
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38 - A Lei n.º 8.069, de 13 de Julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um direito à liberdade 
estabelecido nessa lei: 

 

a) Usufruir do respeito de seus educadores. 
b) Possuir igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
c) Ter garantia de acesso às conferências da juventude. 
d) Ser respeitado à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
►e) Poder participar da vida política, na forma da lei. 

 
39 - O art. 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a política de atendimento será feita por meio de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, Estados, Distrito Federal e dos 
Municípios. São linhas de ação da política de atendimento: 

 

►a) Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução 
de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. 

b) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar no conjunto de serviços vinculados a política nacional de assistência social em 
sua intersetorialidade com as demais políticas. 

c) Serviço de colocação familiar, acolhimento institucional, família acolhedora, orientação psicossocial, atividade de lazer e 
cultura, atividades de contraturno. 

d) Atendimento pela equipe interprofissional, respeitando seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida, tendo sua opinião devidamente considerada. 

e) Atendimento socioassistencial considerando a identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas 
instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais. 

 
40 - De acordo com a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, 
é correto afirmar: 

 

a) A participação da comunidade será realizada através de espaço próprio, como audiências públicas, orçamentos 
participativos e movimentos sociais, em que serão ouvidos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde, 
tendo por base as demandas dos conselhos nacionais de saúde. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde são prestados por órgãos e instituições públicas estaduais, exceto os serviços 
de alta complexidade e o piso básico de transferência de recursos, que são prestados nos níveis de gestão plena municipal.  

c) Os níveis de saúde expressam a condição de saneamento do país com impactos a política de educação do país, entre 
outras políticas, como assistência social, lazer, esporte, alimentação e serviços essenciais.  

►d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 

e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde farão sua organização a partir de um planejamento do órgão gestor, 
seguindo as normas de funcionamento e regimento da prefeitura municipal. 

 
41 - Conforme o Conselho Federal de Serviço Social (2017), a saúde é diretamente impactada por uma proposta contra 

reformista, e o SUS, ainda nos anos 1990, passa a sofrer, em seu processo de implementação, diferenciadas ameaças. 
Assinale a alternativa referente às ameaças identificadas no texto. 

 

a) A proposta sanitária ambientalista e perspectiva integralista. 
►b) As Fundações Estatais e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
c) O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e a organização da categoria médica. 
d) Os setores progressistas da saúde pública e o movimento antimanicomial. 
e) O monopólio da indústria farmacêutica e o modelo médico cêntrico. 
 

 
42 - A brochura “Residência em saúde e serviço social” (2017) apresenta as Câmaras Técnicas como instâncias de 

assessoramento permanente da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Com base no texto, é 
correto afirmar que as câmaras estão organizadas da seguinte forma: 

 

►a) Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Especialidades Clínicas e Cirúrgicas, Intensivismo, Urgência e Emergência, Atenção 
Básica, Saúde da Família e Comunidade, Saúde Coletiva, Saúde Mental, Saúde Funcional e Saúde Animal e Ambiental. 

b) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Conselhos locais 
de Saúde, Conselhos Intergestores de saúde, Conselhos Profissionais das profissões de saúde e Residentes em saúde.  

c) Entidades e programas de residência médica e multiprofissional, Secretaria de Ensino Superior em saúde do Ministério da 
Educação, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e Vigilância Epidemiológica. 

d) Associações de Ensino das profissões da saúde, Conselhos Profissionais, entidades sindicais nacionais representativas 
de trabalhadores da área da saúde e consórcios regionais de atendimento terciário.  

e) Associação dos Residentes em Saúde da Família, Organização Social de acompanhamento e orientação aos preceptores 
e Unidades de Ensino Superior em Saúde e Tutoria. 

 
43 - A relação Estado e Sociedade Civil para Gramsci, abordada no texto sobre controle social de Correa (2006), é: 
 

a) de disputa e oposição. 
b) igual e homogênea.  
►c) orgânica. 
d) de independência. 
e) injusta e desigual. 
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44 - Com base no texto “Controle Social na Saúde”, da autora Correa (2006), em relação à história das Conferências 
Nacionais de Saúde (CNS), considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A 8.ª CNS foi um marco histórico na luta pela construção e conquista da consolidação do SUS pós-constituinte. 
2. A 9.ª CNS ocorreu numa conjuntura de insatisfação social com as medidas antipopulares do governo Collor. 
3. A 10.ª CNS teve como tema Efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde. 
4. A 11.ª CNS apresenta-se favorável a um modelo privatista para os hospitais no âmbito dos municípios. 

 

Assinale a alternativas correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
45 - Baseado no texto “Controle Social na Saúde”, Correa (2006), o Conselho Nacional de Saúde contribuiu efetivamente 

para inibir ou mesmo evitar a implementação de muitas das recomendações do Banco Mundial para a política de saúde, 
no período de 1995 a 2002. É uma recomendação priorizada por Correa: 

 

a) Redefinição do financiamento de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais. 

b) Participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde, em caráter integral em consonância com a universalidade. 
c) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde por meio das fundações parceiras do 

Estado. 
d) Controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas 

e processos.  
►e) Remanejamento de recursos da média e da alta complexidade na implantação do Piso de Atenção Básica. 

 
46 - Conforme Correa (2000), a remercantilização da saúde se insere na agenda de reforma sanitária do Banco Mundial, 

proposta no relatório sobre o desenvolvimento mundial de 1993: Investindo em Saúde. São todos objetivos que devem 
ser incluídos na agenda dos países subsidiados:  

 

a) Reduzir e combater a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes e puérperas; combater a Aids, tuberculose, 
malária e doenças infecto contagiosas endêmicas de origem tropical. 

b) Promover a manutenção constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado; fortalecer a democracia e o 
Sistema Único de Saúde; lutar em defesa do Sistema Único de Saúde e seus princípios. 

c) Pesquisar a necessidade de saúde da população; considerar as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica 
e espacial; buscar ofertar ações e serviços de saúde.  

►d) Criar um ambiente propício para que as famílias melhorem suas condições de saúde; tornar mais criterioso o investimento 
público em saúde e facilitar a participação do setor privado.  

e) Estruturar Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial; construir e qualificar a estrutura física 
dos Centros Especializados em Reabilitação e implementar de Políticas de Atenção à Saúde. 

 
47 - Correa (2000) afirma que, apesar das atribuições das Comissões Intergestoras Bipartites (CBI) e dos conselhos 

estarem bem definidas e diferenciadas na NOB/93, na prática, tem havido uma confusão de papéis. A partir do exposto, 
é correto afirmar que as CIBs: 

 

►a) têm desempenhado o papel deliberativo, atribuição que é dos conselhos de saúde. 
b) têm feito proposições de medidas reguladoras das relações estado/municípios, atribuição do órgão gestor de saúde.  
c) têm regulado o processo de organização do sistema de saúde, papel que cabe ao Ministério Público.  
d) têm funcionado como instâncias no controle da execução das políticas de saúde, atribuições que são do Poder Executivo. 
e) têm confundido sua função de executores da política de saúde com a função de participação em conselhos. 

 
48 - Conforme Marinho (2015), a ParticipaSUS foi pensada para o SUS desde o Movimento de Reforma Sanitária. É papel 

da ParticipaSUS: 
 

a) Expandir o acesso a serviços básicos de saúde e nutrição, mantendo os protocolos preventivos de saúde, de 
acompanhamento e transição epidemiológica. 

►b) Induzir diferentes formas de mobilização, participação da sociedade na construção do SUS, compreendendo o campo 
social, político e econômico. 

c) Representar as Secretarias Estaduais de Saúde, promover a disseminação da informação, produção, difusão do 
conhecimento e incentivo à troca de experiências. 

d) Proporcionar uma gestão democrática para a saúde, atribuindo aos municípios a função deliberativa da política de saúde 
de acordo com a formulação do Sistema Único de Saúde. 

e) Apoiar os municípios na execução de ações do SUS, implantação e implementação da gestão de benefícios e 
financiamento de políticas públicas na saúde. 

 
49 - Marinho (2015) analisa a gestão participativa no âmbito do SUS. De acordo com o autor, são dois mecanismos de 

controle social: 
 

a) Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUS e Plano de gestão. 
b) Plano Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS. 
►c) Conferências de Saúde e Conselhos de saúde. 
d) Plano Plurianual e Orçamento Anual. 
e) Orçamento participativo e Fórum de Saúde.  
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50 - Silva (2018) aborda integralidade, interdisciplinaridade e trabalho. A respeito do assunto, é correto afirmar: 
 

►a) Há na legislação da residência uma contradição explícita que, de um lado, afirma uma formação com foco na integralidade 
e interdisciplinaridade e, de outro, cria as condições práticas para a precarização e exploração intensa da força de trabalho 
do residente que atuará por dois anos com uma carga horária semanal de 60 horas. 

b) Ainda que haja particularidades no trabalho do residente, estas particularidades fazem parte da condição de trabalhador e 
as 60 horas semanais são remuneradas e compatíveis com as propostas de formação inscritas na Residência 
Multiprofissional em Saúde e nos regimentos hospitalares. 

c) Uma possibilidade presente na incorporação de residentes aos serviços é a contratação destes como futuros profissionais 
e, neste sentido, certos espaços de residência poderiam oportunizar experiências que servem para formação para o SUS 
e reposição de recursos humanos.  

d) A Residência Multiprofissional em Saúde é uma formação que se dá pela formação em saúde; portanto, é altamente 
atravessada pelo investimento nas políticas sociais, especialmente a política de saúde na sua dimensão de recursos 
humanos, financeiros e técnicos em todos os níveis de complexidade. 

e) Apreender a Residência Multiprofissional em Saúde é processo que exige conhecimento prático da atuação profissional, 
necessitando que o residente tenha uma experiência de trabalho anterior ao ingresso na residência para que facilite o 
entendimento das aulas teóricas e o desempenho na prática. 

 


