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• Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada
um deles esteja vinculado, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item
CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos
os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único
documento válido para a correção da sua prova objetiva.

• Em sua prova, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados
como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser
utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA

Com relação às ideias de proteção social, julgue os próximos itens.

1 As medidas inter-relacionadas de intervenção pública — a
introdução do seguro social, a extensão da cidadania e o
crescimento do gasto social — foram detectadas por
Christopher Pierson, a partir do século XIX, como elementos
constituintes do Welfare State e de suas políticas sociais.

2 Surgidas na Inglaterra no final do século XV, as Leis dos
Pobres, que garantiam a proteção social de crianças, idosos e
pessoas com deficiência, consideravam que a pobreza era
consequência direta do excesso de tributos exigidos pelo
Estado e do desenvolvimento industrial capitalista.

Acerca da seguridade social e do trabalho, julgue os itens
subsequentes.

3 A criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi
inspirada na concepção de organização centralizada do Sistema
Único de Saúde (SUS).

4 No Brasil, o delineamento da política previdenciária está
diretamente relacionado às políticas econômicas instituídas
pelo Estado e sua correlação com as forças sócio-históricas. 

5 Uma vez que possibilita a aquisição de consciência acerca da
ação do homem sobre a natureza, o emprego consiste na
ontologia do ser social.

6 Sob o aspecto teleológico, as primeiras medidas brasileiras de
proteção social do complexo previdenciário-assistencial
preservavam o mundo do trabalho.

7 É consenso entre os estudiosos da área que, no Brasil, a
implementação da seguridade social — isto é, do sistema de
proteção social — ocorreu conforme o que está disposto na
Constituição Federal de 1988. 

Julgue os itens a seguir, relativos a pesquisa social e projeto de
intervenção.

8 A análise de fenômenos e de processos sociais faz parte do
escopo da denominada pesquisa social, cuja finalidade é
científica. Por apresentarem, na maioria das vezes, riscos
mínimos aos participantes, as pesquisas sociais para a
elaboração de trabalhos de conclusão de curso não devem ser
submetidas à revisão ética do sistema dos comitês de ética em
pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CEP/CONEP).

9 No Brasil, a pós-graduação stricto sensu em serviço social foi
instituída na década de 1970, visando produzir conhecimento
sobre a realidade social, com base em pressupostos
positivistas.

10 Um projeto de intervenção sobre os direitos sociais de idosos
que residam em uma instituição de longa permanência é
composto pelos mesmos elementos estruturantes de um projeto
de pesquisa com temática idêntica.

Com referência ao Código de Ética do(a) Assistente Social, julgue
os itens subsecutivos.

11 A bioética é um campo disciplinar que, pelo exercício
analítico, possibilita o reconhecimento da pluralidade moral da
humanidade. Nesse sentido, é correto afirmar que, no que tange
aos princípios fundamentais, a bioética e o Código de Ética
do(a) Assistente Social de 1993 estão em consonância.

12 É vedado ao assistente social aproveitar-se da relação
profissional-usuário para obter vantagens pessoais ou para
terceiros como, por exemplo, coletar informações para fins de
pesquisa científica, sem esclarecimentos prévios acerca dos
objetivos vigentes.

13 É dever do assistente social, independentemente de solicitação,
intervir na prestação de serviços que estejam sob a
responsabilidade de outro profissional da instituição de saúde,
como por exemplo, no processo terapêutico atribuído ao
psicólogo. 

Julgue os itens que se seguem, concernentes à violência.

14 Os tipos de violência incluem violência contra a criança e o
adolescente; violência contra a mulher; violência contra o
idoso; violência institucional; síndrome de Munchausen por
procuração; e assédio-moral.

15 A revitimização é uma forma recorrente de violência, sendo o
profissional de saúde um agente capaz de minimizar o ato e,
por exemplo, evitar o agravamento do trauma da vítima.

16 No Brasil, conforme disposto em lei, a notificação de violência
contra a mulher não é compulsória para os serviços de saúde
privados. 

17 A Organização Mundial da Saúde (OMS) concebe a violência
como um problema específico da política de saúde.

A propósito da avaliação de projetos sociais, julgue os itens
seguintes.

18 As experiências passadas e os pareceres de peritos, resultantes
de avaliações de projetos de natureza e escalas equivalentes,
devem ser desconsiderados nas análises ex-ante, pois são
informações com tendências que geralmente afetam
negativamente o processo de tomada de decisão.

19 As avaliações de projetos sociais incluem critérios como
a questão temporal; a natureza que possuem; os objetivos
predeterminados; e a escala que assumem.

20 A avaliação ex-ante estabelece parâmetros coerentes para
subsidiar as deliberações acerca do desenvolvimento
e a decisão de implementar ou não determinado projeto.
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Em relação à prática profissional do assistente social, julgue os
itens subsequentes.

21 A instrumentalidade do serviço social pode ser compreendida
como a categoria reflexiva que possibilita atribuir, nos
distintos espaços sócio-ocupacionais, qualidade, capacidade,
competência, forma de inserção e  funcionalidade da profissão.

22 De acordo com resolução do CFESS, é facultativa a inscrição
dos profissionais nos conselhos regionais de serviço social,
para a realização de perícias sem vínculos institucionais —
atividades laborais que são frequentemente demandadas pelos
órgãos da justiça. 

23 As demandas que são postas à profissão de serviço
social, caracterizada por dimensões eticopolíticas,
teórico-metodológicas e técnico-operativas, refletem as
determinações históricas.

No que se refere à atuação de assistentes sociais na saúde, julgue os
próximos itens.

24 A melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus
familiares, diante de um agravo à saúde que ameace a vida,
faz parte do escopo dos cuidados paliativos definidos
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O profissional
de serviço social, que atua de modo interdisciplinar
nas equipes de atenção em cuidados paliativos, deverá
redirecionar sua atuação aos vários entes envolvidos
— paciente, familiares, rede social de apoio e instituição na
qual atua para a oferta do serviço.

25 Os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde
constituem um marco profissional por apresentar orientações
gerais para respaldar as respostas às demandas identificadas no
cotidiano do setor de saúde. 

Julgue os itens a seguir, relativos aos dispositivos legais e
normativos que garantem e regulamentam os direitos dos cidadãos.

26 Considerando os critérios para recebimento de Benefício de
Prestação Continuada (BPC), poderá ser elegível um cidadão
de sessenta e seis anos de idade, que não possua aposentadoria,
viva em situação de rua, apresente risco social e alimentar, não
possua nenhuma fonte de renda para comprar insumos
alimentícios, remédios ou outros itens materiais e não disponha
de rede sociofamiliar de apoio.

27 Desde a revogação da Portaria Interministerial MPAS/MS de
2001, não há previsão de isenção de carência para o segurado
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que solicite o
recebimento de auxílio-doença em decorrência de acidente ou
determinadas doenças — neoplasia maligna, cardiopatia grave,
alienação mental e tuberculose ativa.

28 Entre os direitos sociais amparados pela legislação, estão a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança e a previdência social.

29 Nos termos da lei, a garantia de sigilo nas informações
prestadas é direito da pessoa com transtorno mental, exceto
quando o profissional considerar o relato irrelevante para a
prestação da assistência integral na unidade hospitalar. 

30 A avaliação da deficiência, conforme dispositivo legal,
é uma competência médica privativa, dada a necessidade
de emissão de laudo que ateste o tipo e o grau de deficiência,
com o código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID).

Julgue os itens a seguir, relativos ao Código de Ética do(a)
Assistente Social.

31 O aprimoramento profissional de forma contínua é um direito
do assistente social.

32 Caso o assistente social tenha acesso a informações acerca
de um fato delituoso que possa provocar danos a usuários,
ele deverá preservar o sigilo, conforme determina a ética
profissional.

33 O assistente social poderá intervir na prestação de serviços
realizados por outro profissional, caso se trate de trabalho
multiprofissional cuja metodologia preveja tal intervenção.

34 Denunciar ao conselho regional as instituições públicas ou
privadas em que as condições de trabalho não sejam dignas aos
usuários consiste em direito garantido ao assistente social. 

35 Um dever do assistente social é integrar comissões
interdisciplinares de ética que avaliem a conduta profissional
e as decisões referentes às políticas institucionais.

36 O assistente social tem o dever de assegurar a informação e
discussão acerca das situações apresentadas e respeitar as
decisões dos usuários, ainda que estas não estejam de acordo
com seus próprios valores e crenças. 

Considerando a legislação vigente, relativa à atuação do assistente
social, julgue os itens que se seguem.

37 Ao emitir manifestação técnica sobre matéria de serviço social,
o assistente social deve atuar com ampla autonomia,
respeitadas as normas legais, técnicas e éticas de sua profissão.

38 Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres acerca da matéria de serviço social
é atribuição privativa do assistente social.

39 Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos,
pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço
social são competências do assistente social.

40 São competências do assistente social planejar, organizar
e administrar benefícios e serviços sociais.

41 É direito do assistente social utilizar seu número de registro no
conselho regional para o exercício da profissão, quando julgar
necessário.

42 Um parecer social pode contemplar o entendimento conjunto
de duas áreas profissionais regulamentadas, sem que se
delimite o objeto de cada uma.

Espaço livre
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Julgue os itens subsequentes, com relação a políticas e programas
sociais dirigidos aos seguintes segmentos: idosos, população em
situação de rua, pessoas com sofrimento ou transtorno mental,
crianças e adolescentes, e pessoas com deficiência. 

43 A notificação é compulsória para os casos suspeitos de
violência contra pessoas idosas; e, na equipe multiprofissional,
o preenchimento da ficha de notificação é competência do
assistente social.

44 As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar
seus filhos para adoção deverão ser encaminhadas ao conselho
tutelar, para regulamentar esse ato.

45 Dadas a especificidade e fragilidade das pessoas em situação
de rua, o acesso aos benefícios previdenciários e
assistenciais deverá ser garantido por legislação especial a ser
criada, mediante estabelecimento de critérios diferenciados
com redução de carências e contribuições.

46 A organização e o funcionamento dos serviços de atenção
à pessoa portadora de deficiência abrangerão a assistência
domiciliar. 

47 Pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo
aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool
e outras drogas, devem ser atendidas pela Rede de Atenção
Psicossocial, cuja diretriz é o desenvolvimento da lógica
do cuidado, eixo central na construção de um projeto
terapêutico singular.

Considerando os parâmetros para a atuação de assistentes sociais na
saúde, julgue os itens subsecutivos.

48 São competências do assistente social a montagem de processo
e o preenchimento de formulários para a viabilização de
tratamento fora de domicílio, bem como para a aquisição de
medicação de alto custo e fornecimento de equipamentos, 
como órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

49 A atuação competente e crítica do serviço social abrange ações
voltadas a estimular a intersetorialidade, para fortalecer
a articulação entre as políticas de seguridade social e superar
a fragmentação dos serviços.

50 Os assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos:
atendimento direto aos usuários; mobilização, participação
e controle social; investigação, planejamento e gestão;
assessoria, qualificação e formação profissional.

51 As ações socioassistenciais têm constituído um campo
de atuação secundário dos profissionais de serviço social
na área da saúde, devido à baixa demanda dos usuários.

52 É atribuição profissional dos assistentes sociais a realização
de ações de caráter eminentemente técnico-administrativo,
como o fornecimento de medicação de alto custo.

53 São ações de articulação do assistente social com a equipe
de saúde: incentivar e participar da discussão do modelo
assistencial, da elaboração de normas, rotinas e da oferta
de atendimento da unidade, tendo por base os interesses e as
demandas da população usuária.

A respeito das dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas
e eticopolíticas do serviço social, julgue os próximos itens.

54 A dimensão teórico-metodológica fundamentada na teoria
social implica a defesa de um projeto societário que sustenta
o projeto eticopolítico hegemônico da profissão na
contemporaneidade.

55 Articular as três dimensões citadas significa integrar a teoria
e a prática.

56 A dimensão técnico-operativa é constituída pelas teorias,
metodologias, pelos instrumentos e pelas técnicas, tudo isso
entendido como estratégias, táticas, ferramentas e habilidades
para realizar a ação.

57 A dimensão eticopolítica fundamentada nas determinações
sócio-históricas da teoria social se manifesta em instituições
como a família e as organizações não governamentais (ONGs).

Acerca do benefício de prestação continuada (BPC), julgue os itens
a seguir.

58 O beneficiário deve estar inscrito no cadastro único, e as
pessoas com deficiência precisam passar por avaliação médica
e social realizadas por profissionais do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).

59 O BPC é um benefício individual, vitalício e intransferível,
que garante a transferência de um salário mínimo à pessoa
idosa, com sessenta anos de idade ou mais, e à pessoa com
deficiência de qualquer idade, que comprove não possuir meios
de se sustentar.

60 O BPC é um benefício da política de assistência social
concedido a pessoas com renda mensal per capita igual a um
quarto do salário mínimo ou menor que esse valor.

O juro, e não o lucro, aparece como criação de valor do
capital, brotando do capital, portanto de sua mera propriedade. Daí
o rendimento criado especialmente pelo capital. É dessa forma que
se completa a figura fetichista do capital, assim como a
representação do fetiche capital.

Karl Marx. O rendimento e suas fontes: a economia vulgar.

In: Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. São

Paulo: Abril Cultural/Victor Civita, 1974, p. 274 (com adaptações).

A partir do fragmento de texto apresentado, julgue os itens que
se seguem.

61 Apesar de suas especificidades, a circulação do capital como
mercadoria na forma de empréstimo mantém as tradicionais
transações comerciais de compra e venda de propriedade.

62 O juro pode ser considerado parte da mais-valia, isto é, do
trabalho não retribuído, mesmo não resultando do processo
real de produção.

63 Apesar de o juro representar o vínculo de um capitalista com
outro, ou seja, apresentar-se como uma determinação
indiferente à relação do capital com o trabalho, ele resume o
caráter alienado das condições trabalhistas em relação à
atividade do sujeito.
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Julgue os próximos itens, relativos às diferentes definições de

pobreza e suas implicações no conceito de políticas sociais.

64 Para Amartya Sen, ser pobre é ter sido destituído de condições

de agir em benefício de seu bem-estar e consequentemente ser

alvo das políticas sociais, que devem prover o mínimo

necessário: mais que o mínimo é moralmente indesejável, e não

assegurar o mínimo pode ameaçar a ordem social vigente.

65 Embora haja diferentes definições de pobreza, é correto

afirmar ser unânime entre os autores a ideia de que o

surgimento da pobreza se deu no capitalismo.

66 De acordo com o conceito de pobreza relativa, a superação da

desigualdade e da estratificação social é necessária para a

erradicação da pobreza, ou seja, enquanto grupos mais

privilegiados existirem, uma porcentagem da população

sempre será pobre.

67 Segundo Simmel, os pobres são aqueles que sofrem privações

específicas, e a quem as políticas de assistência social devem

ser destinadas com o objetivo de promover igualdade de

oportunidades.

Com relação aos conceitos básicos concernentes às políticas

públicas e aos direitos sociais, julgue os seguintes itens. 

68 O fundo público, no que se refere à repartição de seu

financiamento, reflete a tensão existente na sociedade entre

capital e força de trabalho: os trabalhadores, para garantir suas

necessidades, apostam na mobilização a fim de direcionar os

investimentos, e o capital busca assegurar a participação do

Estado em sua reprodução.

69 De acordo com a interpretação que privilegia a relação

dialeticamente contraditória entre Estado e sociedade na

constituição de políticas públicas, o termo público é

apresentado como sinônimo de estatal.

70 Para implementar políticas públicas redistributivas, os

governos retiram recursos de um fundo público a fim de

atender a demandas e necessidades sociais, geralmente de

forma compensatória.

71 De acordo com a perspectiva crítico-dialética, a incorporação

da identidade de cidadania aos trabalhadores, durante o

processo de implementação de direitos sociais, representou a

reafirmação da identidade de classe social.

72 A equidade como conceito orientador de políticas públicas

progressistas aproxima-se do preceito marxista de que, em uma

sociedade de classe, o direito igual tem efeito desigual, não

promovendo, assim, a igualdade e a justiça.

A respeito das análises acerca da política de saúde, julgue os

itens a seguir.

73 No projeto de reatualização do modelo médico assistencial,

pautado na política de ajuste, há a descentralização por meio

da redução da responsabilidade do poder central e a

focalização no atendimento em saúde da população vulnerável.

74 A contrarreforma do Estado brasileiro ocorrida na década

de 90 do século passado atingiu a política de saúde apenas por

meio da restrição do financiamento público, preservando os

princípios que regem o sistema público de saúde brasileiro,

como a integralidade.

75 Nos debates acerca dos determinantes sociais do processo

saúde-doença e da reforma sanitária, a intersetorialidade se

apresenta como estratégia para atuar sobre problemas

estruturais que incidam sobre a questão.

76 A concepção de intersetorialidade fortalece e universaliza as

políticas setoriais, representando uma alternativa de gestão

social e uma ruptura epistemológica com os modelos

disciplinares hegemônicos.

Tendo em vista o projeto ético-político-profissional, julgue os itens

subsequentes, no que concerne às premissas de atuação do

assistente social na política de saúde.

77 Embora não seja sua responsabilidade, o assistente social pode

atuar ativamente nos casos de alta a pedido, especialmente na

orientação ao usuário e à equipe de saúde sobre as condições

objetivas que impulsionam a tomada de decisão.

78 O projeto de reforma sanitária demanda aos assistentes sociais:

seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por

meio do aconselhamento e ação fiscalizatória aos usuários dos

planos de saúde.

79 No exercício profissional, o assistente social deve

desconsiderar as dimensões subjetivas vividas pelos usuários,

já que resolução do Conselho Federal de Serviço Social veta

a realização de terapias por esse profissional.

80 A criação de conselhos gestores de unidades é um exemplo de

ação do assistente social na democratização da instituição de

saúde.

Espaço livre
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Acerca de uso dos instrumentais técnico-operativos bem como de

atribuições privativas e competências profissionais dos assistentes

sociais, julgue os itens subsecutivos.

81 As ações de orientação e acompanhamento de indivíduos

devem ser pautadas em processos reflexivos que permitam aos

usuários a formação da consciência crítica para que sejam

sujeitos da construção de sua história. 

82 As análises pluralistas de avaliação de políticas sociais tendem

a valorizar as complexas e contraditórias relações entre Estado

e classe social em determinado contexto histórico, discutindo,

assim, as possibilidades de justiça social e equidade no

capitalismo.

83 A dimensão investigativa do assistente social deve apoiar-se na

racionalidade formal-abstrata, que permite analisar

criticamente a realidade para intervir sobre ela.

84 Quando sistematizados e trabalhados, os estudos sociais podem

contribuir para a construção de respostas às necessidades da

população e às demandas singulares dos usuários.

85 A redução do papel do Estado neoliberal, no âmbito da

proteção social, recoloca as famílias como principal

responsável pela proteção social dos indivíduos, por isso o uso

do estudo socioeconômico pelos assistentes sociais deve ser

amparado no cuidado para não individualizar problemas

sociais.

No que se refere às resoluções do Conselho Federal de Serviço

Social (CFESS), que orientam e normatizam o exercício

profissional de assistentes sociais, julgue os próximos itens.

86 Cabe ao assistente social garantir a confidencialidade das

informações que receba em razão de seu trabalho, registrando

em documentos sigilosos o termo sigilo, para indicar que estes

são de acesso restrito.

87 Cabe ao assistente social, quando solicitado a depor na

condição de testemunha, prestar esclarecimentos e formular

sua avaliação de natureza técnica.

88 É permitido o uso em crachás profissionais do nome social

do(a) assistente social travesti e do(a) assistente social

transexual, desde que acompanhado do nome civil e número de

registro profissional.

89 Ao profissional contratado sob a designação assistente social

que esteja em desvio de função, é facultada a inscrição no

Conselho Regional de Serviço Social.

90 Na emissão de opinião técnica sobre objeto de intervenção

conjunta com outra categoria profissional, o assistente social

deve destacar separadamente sua área de conhecimento,

delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, os instrumentos

utilizados e a análise social.

Julgue os itens seguintes, concernentes aos benefícios da

previdência social vigentes.

91 A aposentadoria especial é concedida pelo INSS ao segurado

após comprovação da soma de trabalhos intermitentes que

prejudiquem a saúde, consistindo em 85% da renda do salário

de benefício.

92 O auxílio-doença é devido ao segurado que, após cumprir o

período de carência, fique incapacitado para o seu trabalho por

mais de quinze dias consecutivos.

93 Para receber o salário-família que lhe é devido e que deve ser

pago pelo empregador juntamente com o salário, o empregado

doméstico deverá apresentar apenas a certidão de nascimento

do filho.

94 A aposentadoria por idade é devida ao segurado que completar

sessenta anos de idade, se do sexo masculino, e cinquenta e

cinco anos de idade, se do sexo feminino; ficando esses limites

reduzidos em cinco anos para os trabalhadores rurais e

empregados domésticos.

95 A aposentadoria proporcional por tempo de serviço é devida

ao segurado que completar trinta anos de serviço, se homem,

e vinte e cinco anos, se mulher.

Julgue os próximos itens, com relação à Lei n.º 8.742/1993, que

dispõe sobre a organização da assistência social.

96 Um instrumento da assistência social usado para identificar e

prevenir situações de risco e vulnerabilidade social no

território é a vigilância socioassistencial.

97 A proteção social básica às crianças e aos idosos visa não

somente ao combate à fome e aos agravos, mas também ao

enfrentamento da situação de violação de direitos.

98 A instituição do Conselho de Assistência Social, do Fundo de

Assistência Social e do Plano de Assistência Social é condição

para o repasse de recursos da assistência social aos municípios

e estados.

99 O Conselho Nacional de Serviço Social é o órgão de

deliberação máxima da política de assistência social nas três

esferas de governo.

100 São princípios da assistência social a universalização dos

direitos sociais e a igualdade de direitos no acesso ao

atendimento.
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Julgue os itens a seguir, referentes ao benefício de prestação

continuada (BPC).

101 O pagamento do benefício de prestação continuada será

automaticamente repassado aos filhos menores, em caso de

falecimento do beneficiário.

102 Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada,

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem

impedimento de natureza física, mental, intelectual ou

sensorial, de longo prazo, capaz de obstruir sua participação

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com

as demais pessoas.

103 Toda criança que nasce com deficiência grave tem direito ao

benefício de prestação continuada por um período de três anos,

quando passará por uma avaliação social para que seja

verificada a continuidade do benefício.

104 O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada

três anos e pode ser cessado se o beneficiário exercer atividade

remunerada, exceto se estiver na condição de

microempreendedor.

105 Para efeito do cálculo do benefício de prestação continuada

para os idosos, consideram-se família todos aqueles que vivem

sob o mesmo teto, entre eles pais, irmãos, cunhados e netos.

À luz do disposto na Lei Orgânica da Saúde, julgue os itens que se

seguem. Nesse sentido, considere que a sigla SUS, sempre que

utilizada, refere-se a Sistema Único de Saúde.

106 O SUS deve garantir o acesso à população indígena na atenção

primária e secundária por meio da instalação das equipes de

saúde indígena, ficando o atendimento na atenção terciária

reservado aos hospitais universitários federais.

107 Os serviços de saúde dos hospitais universitários integram-se

ao SUS mediante convênios, com preservação da autonomia

administrativa da instituição.

108 O Estado deve prover as condições indispensáveis para

garantir o direito à saúde das pessoas, porém o dever do Estado

não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da

sociedade.

109 A Lei Orgânica da Saúde regula as ações e os serviços de

saúde executados em território nacional por pessoas naturais

ou jurídicas de direito público ou privado.

110 Um dos objetivos do SUS é prestar atenção integral à saúde

dos residentes no país com ênfase nas ações curativas, nas

quais se concentram 80% das demandas de saúde da

população.

111 Faz parte do campo de atuação do SUS colaborar com a

proteção do meio ambiente, bem como fiscalizar e inspecionar

a água consumida pela população.

De acordo com as legislações vigentes, julgue os itens
subsequentes, relativos ao direto à saúde. Nesse sentido, considere
que a sigla SUS, sempre que utilizada, refere-se a Sistema Único
de Saúde.

112 O SUS deve garantir a atenção à saúde bucal das crianças; o
que deve ocorrer mesmo antes do nascimento, por meio de
aconselhamento à gestante no pré-natal.

113 A política nacional de atenção integral à saúde do homem foi
instituída no ano de 2009 sendo um dos seus objetivos ampliar
e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino.

114 O SUS deve assegurar a atenção integral à saúde das pessoas
com deficiência, e, em caso de internação, é garantido o direito
a acompanhante ou a atendente pessoal.

115 O profissional de saúde deve realizar busca ativa da gestante
que abandonar as consultas de pré-natal, assim como das
puérperas que não comparecerem às consultas do pós-parto.

116 Os serviços de saúde e de assistência social devem conferir
prioridade máxima ao atendimento das crianças e adolescentes
com confirmação de violência sexual, para isso, devem
formular projeto terapêutico que inclua afastamento domiciliar
e adoção.

Julgue os itens subsecutivos, considerando o Código de Ética
do(a) Assistente Social e as legislações referentes ao exercício
da profissão.

117 É permitido ao assistente social publicar em seu nome e assinar
trabalhos científicos nos quais tenha participado como
orientador ou membro de banca.

118 É direito do assistente social o livre exercício das atividades
inerentes à profissão, assim como a liberdade na realização de
seus estudos.

119 O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) deverá instalar
sua sede, preferencialmente, na capital do país ou em estados
com maior número de profissionais de serviço social.

120 Os conselhos regionais de serviço social (CRESS) devem
realizar, a cada quatro anos, eleições para sua diretoria, que
será composta por quatro membros efetivos ― presidente,
vice-presidente, secretário e tesoureiro ― e que, quando eleita,
indicará o Conselho Fiscal.

Espaço livre
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