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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Acerca da pesquisa social em saúde, assinale a opção correta.

A A pesquisa direcionada para resolução problemas específicos
é uma modalidade de investigação realizada exclusivamente
em empresas privadas com objetivo de medir o impacto das
ações a longo prazo.

B A pesquisa de inteligência objetiva levantar informações de
natureza subjetiva visando à tomada de decisões na área de
gestão de pessoas.

C O projeto de pesquisa básica deve possuir, necessariamente,
um objetivo prático.

D A pesquisa estratégica exige do investigador apontar as
soluções práticas para os problemas identificados.

E A pesquisa-ação é caracterizada pelo envolvimento direto do
pesquisador no processo de investigação.

QUESTÃO 32

Assinale a opção correta no que diz respeito à abordagem
qualitativa em pesquisa.

A Essa abordagem aplica-se melhor a investigações de grupos e
segmentos delimitados e focalizados, e para análises de
discursos e de documentos.

B De acordo com essa abordagem, o alicerce da ciência é a
observação sensorial.

C Nessa abordagem, a realidade consiste em estruturas e
instituições identificáveis enquanto dados brutos.

D Nessa abordagem, o mundo social opera de acordo com as leis
causais.

E Essa abordagem, considera familiares os fenômenos
observados, sem levar em conta os sentidos que os fatos têm
para os sujeitos que os vivem.

QUESTÃO 33

Acerca das correntes de pensamento que fundamentam a pesquisa
em saúde, assinale a opção correta.

A A fenomenologia assume o componente ético como algo
absoluto que deve antepor-se às relações entre ciência e moral.

B A perspectiva dialética compreende que as instituições são
estáticas e busca leis invariáveis da estrutura social para
conservá-las.

C Na lógica dialética, indução e dedução devem ser dissociadas,
assim como, análise e síntese são entendidas como categorias
independentes.

D De acordo com a ciência positivista, uma ciência social deve
estar vinculada à posição de classe e à posição política dos
cientistas.

E As teorias compreensivas argumentam que as conclusões dos
estudos realizados são sempre universalizáveis,
independentemente da operacionalização dos resultados.

QUESTÃO 34

Assinale a opção correta no que se refere a planos, programas e
projetos na lógica do planejamento.

A O programa caracteriza-se como o instrumento mais próximo
da execução, ou seja, é uma unidade mais operativa de ação do
que o projeto. 

B Em um plano, os problemas são selecionados por área de
concentração que podem resultar em programas e projetos. 

C Na lógica do planejamento, o projeto exige maior âmbito de
ação e menor grau de detalhamento.

D O planejamento estratégico é indicado para os casos que
exigem maior grau de certeza para predizer o futuro, por
permitir o controle total dos resultados das ações.

E A condição para caracterização de um planejamento
participativo é a existência de grupos sociais homogêneos
envolvidos no processo.

QUESTÃO 35

No contexto da avaliação, os indicadores são parâmetros que
servem para detalhar se os objetivos de uma proposta estão sendo
adequadamente conduzidos ou foram alcançados. A respeito do uso
de indicadores, assinale a opção correta.

A Para tornar factível a avaliação, recomenda-se a escolha de no
máximo dois indicadores que devem ser utilizados por período
indeterminado.

B Quando os indicadores são muito potentes e indicam
determinadas tendências, os mesmos permitem, com certeza
absoluta, alcançar os resultados de uma ação.

C O grau de precisão dos indicadores é garantido pela
participação de consultores externos à equipe que os elaborou.

D Os indicadores devem ser definidos por ocasião do
desenvolvimento do projeto, ou seja, antes da implantação.

E Os projetos de intervenção local, pontual, devem adotar
indicadores padrão que sejam amplamente reconhecidos. 

QUESTÃO 36

No que se refere à avaliação de políticas e programas sociais,
assinale a opção correta.

A A avaliação deve ocorrer somente após o término da
implementação do programa, pois, do contrário, apresentará
falhas que poderão comprometer os resultados.

B A seleção do tipo de avaliação a ser utilizada depende
exclusivamente da preferência do avaliador, já que se aplica a
qualquer contexto.

C O objetivo da avaliação de políticas e programas sociais é
oferecer informações sobre o impacto de medidas públicas
orientadas para mudança de comportamentos e situações.

D Nas pesquisas avaliativas para verificação do cumprimento de
objetivos, o único critério válido é a eficiência.

E A avaliação de políticas e programas sociais deve ser um ato
neutro, para que não haja defesa de interesses políticos de
nenhum dos envolvidos.
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QUESTÃO 37

A respeito de modelos na avaliação e gestão de políticas com

propósito de mudança, assinale a opção correta.

A A avaliação de impactos centra-se no critério de efetividade

para analisar as mudanças quantitativas e qualitativas sobre as

condições de vida de uma população.

B O modelo de avaliação política da política fixa sua análise nos

impactos políticos, com base no conceito de cidadania,

entendido como igualdade perante a lei.

C A avaliação de processos foca-se, sobretudo, na análise da

eficiência do programa ou política, isto é, na relação custo-

benefício (investimento x resultados).

D A distribuição de bens e serviços e o atendimento das

demandas em detrimento do crescimento demográfico são

objetivos das políticas com propósito de mudança.

E O monitoramento é um modelo de avaliação em que membros

externos à execução do programa verificam o cumprimento das

metas propostas.

QUESTÃO 38

Assinale a opção correta acerca das diferentes concepções que

fundamentam o trabalho em equipe. 

A As práticas pluridisciplinares se caracterizam pela diversidade

de profissionais trabalhando em conjunto, em nível hierárquico

diferente, mas com uma coordenação central dos trabalhos. 

B Nas práticas interdisciplinares há uma tendência à

verticalização das relações de poder entre os campos

envolvidos.

C As práticas transdisciplinares possibilitam a democratização

das relações de poder e flexibilizam as divisões convencionais

das especialidades.

D As práticas transdisciplinares não permitem a autonomia

teórica e operativa própria da equipe.

E As práticas multiprofissionais envolvem uma gama de campos

do saber, com ênfase nas relações existentes entre eles e no

alto nível de cooperação.

QUESTÃO 39

O trabalho com grupos em redes caracteriza-se por 

A ser de natureza apolítica.

B articular-se em torno de temas específicos.

C possuir hierarquia.

D depender de uma instância central para se organizar.

E apresentar menor grau de abrangência do que as parcerias.

QUESTÃO 40

Há consenso, no debate brasileiro sobre o Sistema Único de Saúde
(SUS), de que é necessário caminhar no sentido de práticas
interdisciplinares para ampliar a qualidade da atenção à saúde.
Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A Análises indicam que o trabalho da equipe multiprofissional
tem sido o mais eficaz para atender à complexidade das
demandas assistenciais em saúde.

B Nas equipes interdisciplinares de trabalho em saúde é indicada
a valorização de práticas fundamentadas no modelo médico e
centradas no procedimento.

C Um processo de trabalho baseado nos princípios da
interdisciplinaridade não recomenda o modelo de gerência por
apresentar alto risco para práticas pouco flexíveis.

D No processo de trabalho em equipe, a construção do coletivo
depende da presença de um mínimo de estabilidade e de certa
permanência na organização, pois a confiança e a cooperação
se constroem com o tempo. 

E O trabalho em saúde acontece majoritariamente na modalidade
de trabalho individual, porém as ações realizadas por cada área
técnica são de responsabilidade coletiva. 

QUESTÃO 41

Em relação à entrevista, um dos instrumentos do processo de
trabalho do assistente social nas suas diferentes atribuições, assinale
a opção correta. 

A Em casos de perícia, a entrevista deve ser o mais diretiva
possível para garantir que a relação estabelecida pelo assistente
social com o usuário não interfira na emissão do parecer.

B As entrevistas semidirigidas são recomendadas apenas para os
acompanhamentos individuais, nos quais o contato com o
usuário é sistemático, permitindo o aconselhamento por parte
do assistente social.

C Tanto na primeira entrevista como nas entrevistas de segmento
é vedado ao assistente social a realização de contrato, por
possibilitar a criação de vínculo terapêutico.

D No caso do registro da entrevista em prontuário único, o
assistente social deve ser sintético, sem perder a profundidade.

E Na entrevista, não é recomendado ao assistente social usar a
técnica de confrontação concomitante ao emprego da técnica
reflexiva para não gerar constrangimento ao usuário.

QUESTÃO 42

No que se refere a aspectos metodológicos do trabalho com grupos,
assinale a opção correta.

A Não cabe ao assistente social coordenador de um grupo
trabalhar a questão da resistência, por ser esta uma atividade
exclusiva da psicologia de grupo.

B Na dinâmica processual de um grupo, a função de facilitador
compete exclusivamente ao coordenador.

C Na intervenção grupal fundamentada na orientação não
diretiva, o processo de mudança é controlado pelo coordenador
e ocorre necessariamente de fora para dentro do grupo.

D As técnicas de dinâmica de grupo são instrumentos que devem
ser utilizados para ativar e estimular o grupo na direção de seus
objetivos.

E O coordenador de um grupo que se assemelha ao líder do tipo
patriarcal exerce seu papel de acordo com o planejamento
estratégico coletivo, ou seja, é controlado por meio da
participação do grupo.
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QUESTÃO 43

A respeito das reflexões sobre família, assinale a opção correta.

A A atual Política Nacional de Assistência Social assume uma
posição que contribui para enfraquecer os estigmas associados
à maternidade sem casamento, às famílias reconstituídas e às
uniões consensuais, assumindo todos esses grupos como
unidade familiar.

B O trabalho socioeducativo com famílias deve priorizar a
dimensão individual e subjetivista de autonomia para que cada
membro assuma a responsabilidade pela condução da sua vida.

C Ao adotar o princípio da matricialidade sociofamiliar, a
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) supera a
tendência familista da política social brasileira.

D A intervenção social com famílias deve centrar-se na noção de
família padrão, com expectativas das clássicas funções
alicerçadas nos papéis atribuídos por sexo e lugar nos espaços
público e privado.

E As práticas socioeducativas dirigidas aos grupos de família em
situação de alta vulnerabilidade social exigem necessariamente
uma intervenção normatizadora.

QUESTÃO 44

A família formada por pai, mãe, filhos, avós e netos ou outros
parentes, isto é, a família formada por três ou quatro gerações, é
denominada

A família adotiva.
B família monoparental.
C família padrão.
D família nuclear.
E família extensa.

QUESTÃO 45

Em relação à perícia, laudo, parecer e estudo social, assinale a
opção correta.

A O parecer social refere-se à opinião fundamentada que o
assistente social emite sobre a situação social estudada.

B O laudo social é emitido quando o parecer da perícia social não
é suficiente para subsidiar uma decisão. 

C A perícia social se confunde com o estudo social uma vez que,
apesar de não ter qualquer relação, adota a mesma
metodologia.

D Por se tratar de uma declaração técnica, a perícia social, sob
nenhuma hipótese, pode ser considerada um meio de prova no
âmbito do judiciário.

E Na realização do estudo social não é recomendável o uso de
vários instrumentos, pois eles podem prejudicar a análise da
situação.

QUESTÃO 46

Assinale a opção correta referente à redação de relatórios e laudos.

A O relatório de acompanhamento deve possuir informações
detalhadas sobre a identificação do usuário, visto que este é
dirigido à instituição.

B Os relatórios de visita devem apresentar uma breve descrição
das relações familiares, focando-se na emissão de uma
conclusão final.

C Os relatórios de visita familiar devem ser carregados de
impressões de cunho pessoal para melhor caracterizar o modo
de vida da família.

D O relatório informativo admite uma comunicação menos
interativa com a instituição, pois sua mensagem é dirigida ao
próprio profissional que a elaborou.

E O laudo precisa ser completo, visto que contém uma análise
fundamentada que embasa a avaliação.

QUESTÃO 47

Acerca da legislação e resoluções sobre o trabalho do assistente
social, assinale a opção correta.

A É permitida a utilização do nome social em assinaturas
decorrentes do trabalho desenvolvido por assistente social
travesti e assistente social transexual, juntamente com o
número do registro profissional.

B Aos assistentes sociais que ocupam cargos de chefia de equipes
multiprofissionais, independentemente do atendimento direto
ao usuário, é facultativa a inscrição no Conselho Regional de
Serviço Social – CRESS. 

C O desagravo público aplica-se apenas às situações de ofensa à
honra profissional entre assistentes sociais. 

D Nos casos em que o setor de serviço social é extinto e o
profissional deixar a instituição, todo o material
técnico–sigiloso deve ser imediatamente encaminhado ao
CRES.

E Na intervenção profissional de indivíduos com necessidades de
saúde decorrentes do uso de substâncias psicoativas associadas
a transtornos psíquicos, o assistente social deve tratar também
os problemas somáticos.

QUESTÃO 48

Com base no Código de Ética do assistente social, assinale a opção
correta.

A A quebra do sigilo profissional só é admissível quando se
tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não
fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do/a usuário/a, de
terceiros e da coletividade.

B Compete ao/à assistente social substituir o profissional de
Serviço Social que tenha sido exonerado/a por defender os
princípios da ética profissional para garantir a continuidade da
prestação do serviço.

C É permitido ao/à assistente social não realizar denúncia de
maus tratos às crianças e adolescentes às autoridades e aos
órgãos competentes, desde que esteja sob seus cuidados
profissionais. 

D É vedado ao assistente social integrar comissões
interdisciplinares de ética no seu local de trabalho quando se
tratar de avaliação de conduta de outro profissional de Serviço
Social.

E É permitido ao/à assistente social intervir na prestação de
serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional
somente em caso de pedido da chefia e comprovada a
necessidade por terceiros.

QUESTÃO 49

A respeito dos fundamentos da ética e da ética-profissional, assinale
a opção correta.

A Um ser capaz de agir eticamente é um ser que se submete a um
determinado código de valores, sem possibilidade real de
escolha.

B Um código de ética profissional pode ser considerado um
dogma, haja vista que os sujeitos profissionais não têm
autonomia para tomar suas decisões. 

C A objetivação da ética profissional ocorre por meio da ação
moral, da normatização de deveres e valores, da teorização
ética e da ação ético-política.

D A moral, por regulamentar ações a nível individual, não se
responsabiliza por fazer a mediação entre o indivíduo e a
sociedade, não interferindo, portanto, na reprodução das
relações sociais.

E A moral se transforma ao longo da história sem conexão com
as forças ideológicas que disputam o poder, não estando,
portanto, a serviço de nenhum modelo de sociedade.
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QUESTÃO 50

Apesar da finalidade conciliatória em comum, mediação e
conciliação apresentam nítidas distinções em seus propósitos e em
seu alcance social. Em relação ao assunto, assinale a opção correta.

A A mediação direciona-se, exclusivamente, ao atendimento de
demandas pessoais das partes.

B A mediação exige a participação de apenas um profissional,
preferencialmente da área do direito.

C Na mediação é permitida a divulgação das informações
trazidas à tona durante o processo.

D A mediação privilegia a desconstrução do conflito.
E A principal característica da mediação é construir acordos.

QUESTÃO 51

Com base nas diferentes concepções relativas a relação
Estado/sociedade ao longo da história do capitalismo, assinale a
opção correta.

A A compreensão de que a relação entre Estado e sociedade civil
é uma relação essencialmente dialética foi estabelecida por
Hegel e, posteriormente, aprofundada por Marx.

B Segundo Marx, a relação contraditória entre Estado e
sociedade caracteriza a atuação estatal como uma instância não
alienada da representação da contradição público/privada.

C Gramsci defende que, por serem instâncias distintas, é no
encontro do Estado (aparelho privado de hegemonia) com a
sociedade civil que se dão as disputas de projetos societários.

D O Estado, segundo a concepção liberal, é o guardião dos
interesses privados, devendo limitar-se à tutela da ordem
pública e apoiar-se nas leis civis, de forma que seja a mediação
necessária à vida em sociedade.

E Hegel defende a constituição de uma esfera pública em que
seja possível a socialização e a democratização do poder, por
meio da formação de uma burocracia capacitada para gerir os
interesses gerais da sociedade.

QUESTÃO 52

A reestruturação produtiva e a recomposição do exército industrial
de reserva, bem como a mundialização do capital e a
contrarreforma neoliberal são direções tomadas pela ofensiva
burguesa, dos anos 1980 e 1990 aos dias atuais, para recuperar as
taxas de lucro do capital.

BEHRING, E. R. Expressões políticas da crise e as novas configurações do
Estado e da sociedade civil. In: Serviço Social: direitos sociais e competências
profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009, p. 70 (com adaptações).

Considerando as ideias apresentadas no texto e a relação
Estado/sociedade no modo de produção capitalista, assinale a opção
correta.

A Para legitimar as alterações na relação Estado/sociedade,
decorrentes das novas direções dadas, há uma ofensiva
ideológica em curso que se aporta em inúmeras estratégias para
garantir o consentimento e a legitimação dessas políticas.

B A cultura da crise fomentada na década de 1980 foi uma
estratégia da sociedade civil para disputar ideologicamente a
constituição da hegemonia com a burguesia, uma vez que ela
estimulava a população a questionar a implementação das
políticas neoliberais.

C As transformações ocorridas no Estado capitalista foram
motivadas, exclusivamente, por interesses na valorização e
acumulação do capital.

D As direções que regem a organização da vida social na
atualidade mobiliza a sociedade a participar da regulação das
ações estatais, fortalecendo assim o controle democrático da
sociedade civil.

E A contrarreforma do Estado possui o mesmo nível de
profundidade entre os países periféricos, por terem a mesma
classe diretiva na hegemonia dos estados.

QUESTÃO 53

No que diz respeito à intersetorialidade, assinale a opção correta.

A O planejamento, sob o prisma da intersetorialidade, possui
caráter normativo e prescritivo para se alcançar a sinergia dos
diferentes atores e políticas envolvidos nas ações.

B A intersetorialidade contribui para a dissolução das disciplinas
e anulação dos espaços específicos das políticas setoriais.

C A intersetorialidade tem suas bases na tradição da ciência
moderna, segundo a qual os saberes passaram a se articular de
modo a propiciar uma análise global dos problemas.

D A intersetorialidade visa a união de diferentes setores para
fortalecer a ação do Estado sobre o controle da população.

E A intersetorialidade possibilita construir uma visão complexa
do objeto de intervenção estatal comum a diferentes áreas, a
partir dos aportes e acúmulos dos diferentes setores.

QUESTÃO 54

A respeito das concepções sobre intersetorialidade e os campos de
produção de conhecimento sobre a temática, assinale a opção
correta.

A Na política educacional, a intersetorialidade é vista como uma
solução para a precarização da gestão escolar e
consequentemente preenche as lacunas do sistema educacional.

B Considerando as diferentes concepções sobre
intersetorialidade, pode-se afirmar que existe um consenso
discursivo e um dissenso prático, marcado pela contradição
entre a necessidade de integração de práticas e saberes e um
aparelho estatal setorializado.

C A assistência social e a educação são as duas áreas de
conhecimento que mais têm produzido sobre intersetorialidade,
embora os melhores conceitos definidores da categoria sejam
da medicina social.

D Segundo a produção teórica da Administração Pública, a
intersetorialidade é uma proposta de administração interna do
governo que visa compartilhar as responsabilidades entre as
políticas públicas, desafogando, assim, as que estão
sobrecarregadas. 

E A saúde coletiva vem apresentando, ao longo dos anos de
produção sobre intersetorialidade, uma visão exógena sobre a
temática, isto é, toma a iniciativa de juntar-se com os demais
setores para prevenir problemas de saúde.

QUESTÃO 55

Em relação à intersetorialidade na política de saúde, assinale a
opção correta.

A O Ministério da Saúde, apesar de estar aprofundando a
discussão sobre intersetorialidade, ainda não conseguiu colocar
este princípio em prática nas experiências de seus programas.

B Uma das preocupações da área de saúde com a promoção de
políticas intersetoriais pode ser observada na revitalização do
debate sobre os determinantes sociais do processo saúde-
doença.

C Dentre os desafios já superados do processo de incorporação
da intersetorialidade nos serviços de saúde está a mudança do
paradigma biológico para o paradigma de promoção da saúde.

D O processo de consolidação do Sistema Único de Saúde é
marcado pela priorização de estratégias de construção de um
sistema de seguridade social, o que foi mediado pela diretriz da
intersetorialidade.

E A intersetorialidade, apesar de mostrar sua importância no
alcance de melhores resultados em saúde, não tem sido vista
como estratégia para atuar sobre problemas estruturais da
sociedade.

 – 11 –



||SESAES13_054_54N559632|| CESPE/UnB – SESA/ES/2013

QUESTÃO 56

A respeito da atuação do profissional de serviço social na área da
saúde, dentro do eixo atendimento direto aos usuários, assinale a
opção correta. 

A Nas ações socioeducativas, os assistentes sociais devem
fornecer informações com o objetivo único de convencer os
usuários a aderirem ao tratamento de saúde.

B A avaliação socioeconômica de usuários, por ser o instrumento
mais justo, deve ser utilizada como critério de elegibilidade.

C A consciência sanitária é um dos objetivos do assistente social
que utiliza do atendimento aos usuários para enfatizar a
participação e a construção de estratégias coletivas.

D São atribuições do assistente social no atendimento direto aos
usuários: marcação de consultas e exames e comunicação de
óbitos.

E O trabalho interdisciplinar com os demais profissionais da
saúde cria uma identidade que contribui para a diluição das
particularidades profissionais, atribuindo unidade à equipe.

QUESTÃO 57

Com relação à mobilização, participação e controle social da
atuação de assistentes sociais na política de saúde, é correto afirmar
que

A os assistentes sociais têm desenvolvido um importante papel de
mobilização da comunidade como componente das equipes
mínimas da estratégia saúde da família.

B a ação de articulação com os movimentos sociais visa
essencialmente atenuar as tensões dos problemas do sistema de
saúde.

C a atuação do assistente social na democratização da instituição
engloba ações de criação de conselhos gestores de unidades. 

D definir rotinas e elaborar protocolos caracterizam-se como
ações direcionadas à mobilização, participação e controle
social. 

E ao assumir a ouvidoria na unidade de saúde, o assistente social
passa a ser responsável pela solução dos problemas apontados
pela população.

QUESTÃO 58

Acerca das atividades de planejamento, gestão, assessoria,
qualificação e formação profissional na política de saúde, assinale
a opção correta.

A Apesar do crescimento do número de assistentes sociais
atuando na área, a inserção destes profissionais em processos
de auditoria de gestão ainda é inexistente.

B A assessoria em matéria de serviço social, desde que prestada
aos movimentos sociais, não é atribuição privativa do
assistente social.

C A assessoria em serviço social é uma atividade que visa
administrar as unidades de forma vertical, com o objetivo de
promover a operacionalização da gestão democrática.

D O processo de centralização das políticas sociais requer que os
assistentes sociais atuem nos níveis de planejamento, gestão e
coordenação de equipes, programas e projetos.

E Entre as competências dos assistentes sociais relacionadas à
qualificação profissional, inclui-se a realização de atividades
de capacitação direcionadas a sua categoria profissional.

QUESTÃO 59

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que a
guarda

A obriga a prestação de assistência material, conferindo a seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

B poderá ser revogada somente após cumprimento do prazo de
um ano, mediante fundamentação de equipe psicossocial.

C não permite, em nenhuma hipótese, a realização de visitas
pelos pais por 90 dias, quando se tratar de crianças com até
seis anos de idade.

D confere à criança ou adolescente a condição de dependente,
salvo para os direitos previdenciários.

E poderá ser deferida nos procedimentos de tutela e adoção por
estrangeiros.

QUESTÃO 60

No que se refere às políticas e ações para promover a saúde dos
diversos segmentos da população brasileira, assinale a opção
correta.

A O programa melhor em casa presta assistência médica
domiciliar a qualquer paciente, exceto em regime de plantão e
nos finais de semana e deve estar necessariamente vinculado a
um hospital.

B O programa de volta para casa regulamenta o auxílio-
reabilitação psicossocial para pacientes crônicos, egressos de
internações cuja duração tenha sido superior a um ano.

C O CAPS AD III propicia atenção integral e contínua a usuários
de álcool e outras drogas, com funcionamento nas vinte e
quatro horas e em todos os dias da semana, inclusive finais de
semana e feriados.

D A rede cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de
Saúde, consiste em uma rede de cuidados voltada
exclusivamente à criança no momento do nascimento.

E As unidades de pronto atendimento (UPA 24h) são estruturas
de alta complexidade que prestam serviço no mesmo nível que
as urgências hospitalares, exceto o acolhimento e a
classificação de risco. 

QUESTÃO 61

Com base na política de saúde e direitos dos usuários da saúde,
assinale a opção correta.

A Os casos de internação psiquiátrica involuntária deverão ser
comunicados ao Ministério Público Estadual, no prazo de
setenta e duas horas, pelo responsável técnico do
estabelecimento onde ocorre a internação.

B Os médicos dos serviços de saúde do SUS devem obrigar a
presença de uma acompanhante junto à parturiente durante o
período de trabalho de parto.

C O tratamento fora do domicílio (TFD) caracteriza-se como um
benefício destinado ao deslocamento de usuários do SUS, mas
não inclui o pagamento das despesas de acompanhante para
outra cidade.

D A saúde indígena possui um sistema próprio vinculado à
Fundação Nacional de Saúde.

E Na modalidade de assistência de atendimento e internação
domiciliares são oferecidos apenas os serviços médicos e de
enfermagem.
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QUESTÃO 62

Com base nas políticas e programas direcionados às pessoas com
deficiência, assinale a opção correta. 

A O programa BPC trabalho atende exclusivamente beneficiários
com idade entre 14 e 24 anos e assegura o retorno do benefício
àqueles que perderam o emprego, desde que seja reavaliada a
deficiência. 

B O plano viver sem limite, cujo financiamento origina-se
prioritariamente de consórcios públicos, atende no SUS
somente pessoas com deficiência permanente.

C A rede de cuidados à pessoa com deficiência concentra-se na
atenção especializada em reabilitação física por apresentar
exigências de procedimentos de alta complexidade,
dispensando os demais serviços de apoio da área.

D O Sistema Único de Saúde (SUS) fornece aos usuários órteses
e próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM), desde que
haja indicação médica e esteja de acordo com o projeto
terapêutico individualizado.

E O programa BPC na escola, cuja responsabilidade compete ao
Ministério da Previdência Social, dirige-se a crianças e
adolescentes com deficiência na faixa etária de seis a 17 anos
de idade.

QUESTÃO 63

A respeito do benefício de prestação continuada (BPC), assinale a
opção correta.

A O BPC de uma pessoa idosa não entra no cálculo da renda
mensal familiar para concessão do benefício a outro idoso da
mesma família.

B São considerados como família para o cálculo da renda per
capita o requerente, o cônjuge e os filhos, mesmo que não
residam no mesmo domicílio.

C São exemplos de rendimentos incluídos para o cálculo da renda
mensal familiar per capita: a remuneração da pessoa com
deficiência na condição de aprendiz ou de estagiário e os
recursos provenientes de programas de transferências de renda,
como o programa bolsa família – PBF.

D A pessoa em situação de rua está impossibilitada de requerer
o BPC até a regularização da sua situação de moradia, haja
vista que a comprovação de residência é um dos requisitos.

E O BPC é um benefício da Previdência Social de caráter
vitalício, familiar e transferível.

QUESTÃO 64

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) apresenta como
princípio(s) a

A equidade.

B integralidade de assistência.

C regionalização e hierarquização da rede.

D universalização dos direitos sociais.

E utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades.

QUESTÃO 65

Acerca da proteção social básica da política nacional de assistência
social (PNAS), assinale a opção correta.

A O benefício do programa de erradicação do trabalho infantil
pertence à proteção social básica.

B O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma
unidade sem fins lucrativos, responsável por executar ações de
fortalecimento das famílias que tiveram seus vínculos
rompidos.

C A execução de programas e projetos da proteção social básica
é de inteira responsabilidade dos municípios.

D A capacidade de uma família desempenhar suas funções
básicas é avaliada a partir de sua relação com a sociedade, sua
organização interna, seus valores e pela sua posição de família
como grupo cidadão.

E O objetivo da proteção social básica é intervir em situações de
risco já instaladas em famílias que ocupam territórios
considerados de vulnerabilidade social.

QUESTÃO 66

Entre as diretrizes estruturantes de gestão do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), está

A o fortalecimento da relação democrática entre Estado e
sociedade civil.

B a garantia da convivência familiar e comunitária.
C a centralização político-administrativa.
D a primazia da responsabilidade do município na condução da

política de assistência social.
E o financiamento único advindo da União.

QUESTÃO 67

Segundo a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, 

A o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
pertence a Proteção Social Especial de Média Complexidade.

B o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
pertence a Proteção Social Básica.

C o Serviço Especializado em Abordagem Social pertence a
Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

D o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
pertence a Proteção Social Especial de Média Complexidade.

E o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas
e de Emergências pertence a Proteção Social Especial de Alta
Complexidade.

QUESTÃO 68

No que diz respeito às categorias de segurado da Previdência
Social, assinale a opção correta.

A O trabalhador avulso é o trabalhador obrigatoriamente
sindicalizado que é contratado com vínculo empregatício para
prestar serviços a diferentes empresas do mesmo ramo.

B O contribuinte individual é a pessoa que pode, ou não, ser
proprietária de empresa urbana ou rural, ou que trabalha por
conta própria, sem vínculo empregatício.

C O segurado especial é o empregado da zona rural, que recebe
remuneração e é subordinado a uma empresa ou ao dono de
uma propriedade rural.

D Empregado diz respeito apenas aos trabalhadores urbanos que
prestam serviço a uma empresa, seja em caráter eventual ou
não.

E O segurado empregado doméstico é considerado segurado
facultativo da Previdência Social.
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QUESTÃO 69

A respeito do auxílio-doença, assinale a opção correta.

A É permitida, para todos os casos, a solicitação do auxílio-

doença a pessoas cuja doença seja anterior a sua filiação na

Previdência Social.

B A Previdência Social se responsabiliza pelo pagamento de todo

o período em que o trabalhador com carteira assinada estiver

afastado.

C Tem direito ao benefício o trabalhador que contribuir

minimamente seis meses com a Previdência Social.

D Para concessão de auxílio-doença é suficiente a comprovação

da incapacidade realizada por qualquer médico regularmente

inscrito no Conselho Regional de Medicina.

E A empresa pode requerer o benefício a seu empregado e, neste

caso, terá acesso às decisões referentes ao benefício.

QUESTÃO 70

Acerca do auxílio-reclusão, assinale a opção correta.

A Em caso de deferimento de auxílio-doença para o segurado

após concessão do auxílio-reclusão, não haverá prejuízo da

continuidade de recebimento de ambos os benefícios.

B O auxílio-reclusão é um benefício do segurado que cumpre

pena em regime aberto.

C O valor do salário reclusão será de dois salários mínimos ao

segurado especial, caso este não tenha contribuído

facultativamente.

D O adolescente segurado, autor de ato infracional e internado

em estabelecimento educacional possui situação equiparada à

condição de recolhido à prisão e, portanto, tem direito ao

auxílio-reclusão.

E Após a concessão do benefício, os dependentes só devem se

apresentar à Previdência Social quando o segurado estiver em

liberdade.

QUESTÃO 71

O Estatuto do Idoso assegura ao idoso

A a obrigatoriedade de participação no custeio da entidade de

longa permanência em que está abrigado.

B a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos,

inclusive nos serviços seletivos, aos maiores de 60 anos de

idade.

C prioridade absoluta no atendimento por sua própria família em

detrimento do atendimento asilar, exceto dos que careçam de

condições de manutenção da própria sobrevivência.

D o direito de ter qualquer profissional de saúde de nível superior

para optar pelo seu tratamento de saúde quando não está no

domínio de suas faculdades mentais.

E o direito de admissão para cargos de qualquer natureza para a

atividade profissional, com limite de idade de 65 anos.

QUESTÃO 72

Ainda com relação ao Estatuto do Idoso, as entidades públicas de
atendimento são obrigadas a

A impedir o acesso da pessoa idosa com mais de 70 anos às
operações bancárias durante o período que estiver abrigada.

B restringir as visitas familiares para promover a adaptação do
idoso em graves condições de saúde ao contexto institucional.

C transferir os idosos abrigados no estabelecimento interditado
para outro de mesma natureza, sendo que as custas da
transferência são de responsabilidade do Estado por no
máximo seis meses.

D guardar sigilo sobre caso de agressão contra o idoso cometido
por pessoa externa ao estabelecimento que tiver conhecimento,
por se tratar de questão que extrapola o âmbito institucional. 

E comunicar ao Ministério Público, as situações de abandono
moral e material por parte dos familiares.

QUESTÃO 73

Os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem
dispensar às pessoas com deficiência, no âmbito de sua
competência e finalidade, tratamento prioritário e adequado,
tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, medida na qual 

A é garantido o atendimento domiciliar somente ao adulto com
deficiência moderada e grave.

B é garantida a matrícula compulsória em cursos regulares de
estabelecimentos públicos e particulares de pessoas com
deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de
ensino.

C é passível de pena de reclusão de seis meses a cinco anos o
profissional que recusa, retarda ou dificulta internação
hospitalar à pessoa com deficiência.

D a inclusão, no sistema educacional, da educação especial, como
modalidade educativa ocorra apenas a partir do ensino
fundamental.

E é facultado o oferecimento de programas de educação especial
em unidades hospitalares nas quais estejam internados
educandos com deficiência.

QUESTÃO 74

Com relação ao direito à saúde, regulamentado no ECA, assinale a
opção correta.

A É obrigação dos estabelecimentos públicos de atenção à saúde
de gestantes, manter o registro das atividades desenvolvidas
pelo prazo de 21 anos, estando os estabelecimentos privados
isentos dessa obrigação.

B O compromisso de assistência psicológica dos
estabelecimentos de saúde com as gestantes finda com o
nascimento da criança.

C Em caso de suspeita ou confirmação de maus tratos a crianças
e adolescentes identificados no serviço de saúde, cabe ao
estabelecimento apenas comunicar o Conselho Tutelar da
localidade.

D O aleitamento materno é um direito de todas as crianças,
inclusive das crianças em que a genitora está em medida de
privação de liberdade.

E Em caso da necessidade de uso de próteses por crianças, cabe
ao estabelecimento de saúde conseguir na rede de voluntários
o fornecimento do material para reabilitação.
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QUESTÃO 75

Segundo o ECA, a adoção

A será deferida quando apresentar reais vantagens para o

adotante.

B terá seu processo descartado, a pedido dos adotantes, após o

período de três anos da decisão judicial.

C depende do consentimento dos pais ou do representante legal

do adotando.

D é medida revogável nos casos de abuso sexual cometido por

um dos adotantes.

E pode ocorrer em qualquer situação e fase da vida, inclusive

quando o adotando for adulto.

QUESTÃO 76

Pode ser candidato à adoção

A os casais divorciados, desde que obedecida as exigências da

legislação específica.

B a pessoa catorze anos mais velha que o adotando.

C o casal que não mantenha relação estável ou matrimônio.

D a pessoa maior de dezesseis anos.

E o irmão do adotando.

QUESTÃO 77

É diretriz da política de atendimento à criança e ao adolescente,

estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente, a

A participação das crianças e adolescentes na execução de

políticas de atendimento voltadas para este público.

B federalização do atendimento.

C criação e manutenção de programas específicos calcados na

centralização político-administrativa.

D criação de fóruns setoriais de defesa de direitos das crianças e

adolescentes, com maior peso dos executores da política de

atendimento.

E integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério

Público, Defensoria, segurança pública e assistência social,

para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente

a quem se atribua autoria de ato infracional.

QUESTÃO 78

Acerca da prática do ato infracional cujo autor é adolescente,
assinale a opção correta.

A A medida socioeducativa de caráter mais leve é a liberdade

assistida.

B Na medida de semiliberdade a escolarização do adolescente é

facultativa.

C A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo

prazo máximo de sessenta dias.

D A liberação da medida de internação será compulsória aos

vinte e um anos de idade. 

E Menores com mais de dezesseis anos de idade são passíveis de

punição.

QUESTÃO 79

Com relação ao Conselho Tutelar, assinale a opção correta.

A O mandato do Conselho Tutelar é de dois anos, sendo
permitida até duas reconduções.

B As decisões do Conselho Tutelar podem ser revistas pela
família ou pela comunidade, desde que a autoridade judiciária

tenha ciência.

C É atribuição do Conselho Tutelar representar ao Ministério

Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder
familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção junto

à família natural.

D O Conselho Tutelar é órgão jurisdicional encarregado de

investigar casos de violação de direitos a crianças e
adolescentes.

E São requisitos para a candidatura ao Conselho Tutelar: idade
superior a dezoito anos e residência na região de atuação.

QUESTÃO 80

Assinale a opção correta a respeito do balanço social.

A A popularização dos balanços sociais é dificultada pela falta de

compreensão das empresas acerca do seu papel na geração de
lucros.

B Balanço social e balanço social corporativo são os nomes
utilizados pelas empresas para designar o material informativo

sobre a situação da empresa em relação a questões
exclusivamente sociais e baseadas apenas em dados

quantitativos.

C O balanço social visa divulgar informações, prioritariamente

aos acionistas majoritários, para possibilitar o aperfeiçoamento
da imagem da empresa.

D O balanço social surge como uma das principais ferramentas
para sintetizar e disponibilizar as informações sobre como a

empresa vem trabalhando as questões socioambientais.

E O balanço social deve necessariamente ser divulgado por meio

de um documento único contendo o relatório executivo anual
da empresa.
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