
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RE
SAÚDE DA CRIANÇA E D O ADOLESCENTE CRONIC
 

 

Área:
INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CAND

 

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de quatro horas. Faça
tempo previsto. 

4. O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

5. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está 

6. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão respo
OU PRETA. 

9. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 
clara da resposta marcada. 

10.  Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente i
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 
sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a parti
prova. 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

15.  Durante a prova não será permitida qualquer e
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desse
objetos causará eliminação imediata do candidato.
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O ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS:

 

Área:  Serviço Social 
    

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  ----    QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 6666    (seis) páginas e 30 30 30 30 
resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para n

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente i

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a parti

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desse
objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
 
 
 
 
 
 
 

SIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/2020  - 
AMENTE ADOECIDOS:  SERVIÇO SOCIAL  

30 30 30 30 questões objetivas e um 
resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta. 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

sta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo.. 

spécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das 

mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:    

(A) Sistema Único de Saúde. 

(B) Sistema Regulatório em Saúde. 

(C) Sistema de Saúde Universal. 

(D) Serviço Hospitalar de atendimento municipal.

 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o para o para o para o estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

como um(a)como um(a)como um(a)como um(a)    

(A) diretriz prevista na lei 8.142/90. 

(B) diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

Federal. 

(C) princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde.

(D) modelo de organização, da Direção e da gestão 

do SUS. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 

Humanização:Humanização:Humanização:Humanização:    

(A) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

 

(B) Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

educação continuada. 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 ----    15151515    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das fundações fundações fundações fundações 

    

Serviço Hospitalar de atendimento municipal. 

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde. 

e organização, da Direção e da gestão 

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

(C) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe

multiprofissional, atuação em rede, educação 

continuada. 

 

(D) Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?

(A) Lei 8.080, de 28 de Dezembro 

(B) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991.

(C) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991.

(D) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária?     

(A) 0 (zero) a 10 (dez) anos.

(B) 0 (zero) a 9 (nove) anos.

(C) 0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias.

(D) 0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

expanexpanexpanexpansão da assistência médicosão da assistência médicosão da assistência médicosão da assistência médico

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?

(A) Medicina de grupo. 

(B) Medicina social. 

(C) Medicina privada. 

(D) Medicina Preventiva. 

MULTIPROFISSIONAL /2020 - SAÚDE DA 
SERVIÇO SOCIAL 

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

l, atuação em rede, educação 

Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?    

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990. 

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. 

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

0 (zero) a 10 (dez) anos. 

anos. 

0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias. 

0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias. 

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

são da assistência médicosão da assistência médicosão da assistência médicosão da assistência médico----hospitalar em hospitalar em hospitalar em hospitalar em 

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?    
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 

tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:    

(A) Plano de Saúde. 

(B) Plano Nacional de Saúde. 

(C) Plano Estadual de Saúde. 

(D) Plano Municipal de Saúde. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

Segundo Furtado Segundo Furtado Segundo Furtado Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?    

(A) Interdisciplinaridade. 

(B) Transdisciplinaridade. 

(C) Pluridisciplinaridade. 

(D) Multidisciplinaridade. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aquelecomplexidade ultrapassam aquelecomplexidade ultrapassam aquelecomplexidade ultrapassam aqueles que as agências s que as agências s que as agências s que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

este segmento sereste segmento sereste segmento sereste segmento ser    

(A) constituído de indivíduos na primeira infância.

(B) representado por dependentes legais segundo a 

constituição. 

(C) mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

exigências do ambiente. 

(D) crianças emancipadas pelo poder jurídico.
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O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos gestores e gestores e gestores e gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 

(2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

s que as agências s que as agências s que as agências s que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

constituído de indivíduos na primeira infância. 

es legais segundo a 

mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

crianças emancipadas pelo poder jurídico. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição definição definição definição sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e 

adolescentes:adolescentes:adolescentes:adolescentes:    

(A) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(B) vulnerabilidade que pode associar

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(C) vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais.

(D) vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

faixa etária. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

Para Para Para Para CZERESNIACZERESNIACZERESNIACZERESNIA    (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de pro

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): 

(A) que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico

(B) clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico

(C) que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento.

(D) preventivas que possam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalêncprevalêncprevalêncprevalência nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada para

(A) Prevenção Primária. 

(B) Prevenção Secundária

(C) Prevenção terciária 

(D) Ações Preventivas 
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São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais. 

lidade e suscetibilidade referente à 

(2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de propor por por por 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s):     

que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico 

clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico 

elementos condicionantes do 

processo de adocencimento. 

preventivas que possam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde. 

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

ia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada para 

Prevenção Secundária 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?

(A) Colaboração bem-intencionada. 

(B) Colaboração institucional. 

(C) Colaboração profissional. 

(D) Colaboração disciplinar. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de s

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?    

(A) Atenção Básica. 

(B) Atenção Secundária. 

(C) Atenção Terciária. 

(D) Atenção Quartenária. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

MMMMonitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

qqqqual esfera de governo, segundo aual esfera de governo, segundo aual esfera de governo, segundo aual esfera de governo, segundo a    Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança

(A) Municipal. 

(B) Estadual. 

(C) Federal. 

(D) Distrital. 
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Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de saúde, aúde, aúde, aúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da criança, criança, criança, criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança????    

CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍ

(16 (16 (16 (16 ––––

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616        

    
Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto 
ÉticoÉticoÉticoÉtico----Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o 
projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os 
princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram 
inininincorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles a
    
(A) participação popular: defesa da participação da 

sociedade civil apenas 
da política pública de saú
controle social. 
 

(B) regionalização: a política pública de saúde deve 
se dar de maneira descentralizada, privilegiando
o planejamento da esfera local.
 

(C) integralidade: compreendida como a defesa
que todos, independente de contribuição 
financeira, ou não, tenha
públicos de saúde.    
    

(D) hierarquização: onde os serviços devem ser 
estruturados de maneira que haja uma 
ordenação da prestação
demandas apresentadas.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717        

    

A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o 
enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome 
congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns 
resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca 
estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o 
dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de 
prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas 
pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a 
autora destaca:autora destaca:autora destaca:autora destaca: 
(A) a facilidade na busca de dif

atendimento 
 

(B) o enfrentamento à estigmatização
 

(C) a ideia de que a criança 
desenvolvimento similar às demais crianças
 

(D) a ausência na mudança de rotina familiar
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CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS    

––––    30)30)30)30)    

Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto 
Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o 

projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os 
princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram 

corporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles a    

participação popular: defesa da participação da 
sociedade civil apenas na esfera da fiscalização 
da política pública de saúde, exercendo o 

regionalização: a política pública de saúde deve 
se dar de maneira descentralizada, privilegiando 
o planejamento da esfera local. 

integralidade: compreendida como a defesa de 
que todos, independente de contribuição 

ou não, tenham direitos aos serviços 

hierarquização: onde os serviços devem ser 
estruturados de maneira que haja uma 
ordenação da prestação, de acordo com as 
demandas apresentadas. 

A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o 
enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome 
congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns 
resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca 
estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o ponto de vista ponto de vista ponto de vista ponto de vista 
dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de 
prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas 
pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a 

a facilidade na busca de diferentes serviços de 

enfrentamento à estigmatização. 

a ideia de que a criança terá um 
ento similar às demais crianças. 

a ausência na mudança de rotina familiar . 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818        
Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma 
doença é rara, e no cenário das doença é rara, e no cenário das doença é rara, e no cenário das doença é rara, e no cenário das doenças raras hádoenças raras hádoenças raras hádoenças raras há
uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os 
denominadosdenominadosdenominadosdenominados    iguais iguais iguais iguais e ose ose ose os    informados. informados. informados. informados. Nesse contexto, Nesse contexto, Nesse contexto, Nesse contexto, 
em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e 
famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo 
reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o 
desresdesresdesresdesrespeito, que pode ser:peito, que pode ser:peito, que pode ser:peito, que pode ser:        
(A) pelos maus-tratos: 
(B) pela defesa da honra; 
(C) pela afirmação de direitos; 
(D) pelo reforço da dignidade dos indivíduos.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919        

    
Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome 
congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias 
entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli 
(2019) nos revela que:(2019) nos revela que:(2019) nos revela que:(2019) nos revela que:    
(A) houve facilidade na definição do diagnóstico;
(B) a descoberta do diagnóstico se deu em dois 

momentos distintos: durante a gestação ou no 
pós-parto; 

(C) mesmo sendo a primeira geração de
infectadas pelo virus, destacou-se o preparo da 
equipe de saúde sobre o conhecimento do 
diagnóstico; 

(D) a definição do diagnóstico foi suficiente para a 
compreensão de incertezas em relação ao futuro 
das crianças afetadas pelo virus. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020        

    
Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é 
compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos 
direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em 
consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho 
profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, 
BoscBoscBoscBoschetti (2017) nos aponta quehetti (2017) nos aponta quehetti (2017) nos aponta quehetti (2017) nos aponta que    
(A) as políticas sociais brasileiras caminham numa 

direção emancipatória, tendo em vista que são 
as únicas alternativas da classe trabalhadora 
para acessar serviços, tais como de educação e 
saúde. 

(B) quando dedicam-se incansavelmente a
exercício de suas atribuições e competências, o 
trabalho dos assistentes sociais não é 
determinado pela própria condição da política 
social. 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

CRIANÇA E DO ADOLESC ENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS:  SERVIÇO SOCIAL
 

4 

Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma 
doenças raras hádoenças raras hádoenças raras hádoenças raras há        

uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os 
Nesse contexto, Nesse contexto, Nesse contexto, Nesse contexto, 

em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e 
famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo 
reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o 

pelo reforço da dignidade dos indivíduos. 

Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome 
congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias 
entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli 

houve facilidade na definição do diagnóstico; 
a descoberta do diagnóstico se deu em dois 
momentos distintos: durante a gestação ou no 

mesmo sendo a primeira geração de grávidas 
se o preparo da 

equipe de saúde sobre o conhecimento do 

a definição do diagnóstico foi suficiente para a 
compreensão de incertezas em relação ao futuro 

 

Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é 
compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos 
direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em 
consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho 
profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, 

as políticas sociais brasileiras caminham numa 
direção emancipatória, tendo em vista que são 
as únicas alternativas da classe trabalhadora 

, tais como de educação e 

se incansavelmente ao 
exercício de suas atribuições e competências, o 
trabalho dos assistentes sociais não é 

ria condição da política 

(C) apesar do contexto barbaramente regressivo, 
incidências conservadoras não remodelam a 
atuação do Serviço Social n

(D) as políticas sociais no Brasil estão longe de 
alcançar a universalidade e de reduzir a 
desigualdade estrutural provocada pela 
concentração de renda e propriedade.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121        

Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por 
observouobservouobservouobservou----se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem 
oooo    acolhimentoacolhimentoacolhimentoacolhimento    a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. 
Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário 
veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de 
saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o 
fizefizefizefizeram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos 
considerando oconsiderando oconsiderando oconsiderando o    acolhimentoacolhimentoacolhimentoacolhimento
(A) fornecimento de informações.
(B) comportamento cordial
(C) postura profissional. 
(D) conhecimento da demanda do usuário.

 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222        

    
A concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento como
risco,risco,risco,risco,    segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:
(A) nos Parâmetros para Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde;
(B) na Política Nacional de Humanização;
(C) no Projeto Ético-Político Profissional;
(D) na Lei Orgânica da Saúde.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323        
Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 
política de atendimentopolítica de atendimentopolítica de atendimentopolítica de atendimento    às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes 
a/oa/oa/oa/o    
(A) criação e manutenção de programas específicos, 

observada a descentra
administrativa. 

(B) serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianç
desaparecidos. 

(C) proteção jurídico-social por entidades de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente.

(D) criação de serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus-tratos, explora
crueldade e opressão.
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apesar do contexto barbaramente regressivo, 
incidências conservadoras não remodelam a 

ço Social nas políticas sociais. 
as políticas sociais no Brasil estão longe de 
alcançar a universalidade e de reduzir a 
desigualdade estrutural provocada pela 
concentração de renda e propriedade. 

Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Chupel e Mioto (2010), Chupel e Mioto (2010), Chupel e Mioto (2010), Chupel e Mioto (2010), 
se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem 

a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. 
Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário 
veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de 
saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o 

ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos 
acolhimentoacolhimentoacolhimentoacolhimento    comocomocomocomo    

fornecimento de informações. 
comportamento cordial. 

conhecimento da demanda do usuário. 

A concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento como    classificação de classificação de classificação de classificação de 
segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:    

para Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde; 
na Política Nacional de Humanização; 

Político Profissional; 
na Lei Orgânica da Saúde. 

8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 
às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes 

criação e manutenção de programas específicos, 
observada a descentralização político-

serviço de identificação e localização de pais, 
crianças e adolescentes 

social por entidades de defesa 
tos da criança e do adolescente. 

criação de serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

tratos, exploração, abuso, 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424        

O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um 
documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas 
prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. 
Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um 
deles se deles se deles se deles se destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de 
07 (sete) outros princípio07 (sete) outros princípio07 (sete) outros princípio07 (sete) outros princípios. Esse princípio s. Esse princípio s. Esse princípio s. Esse princípio 
fundamental éfundamental éfundamental éfundamental é    
(A) reconhecimento da liberdade como valor ético 

central e das demandas políticas a ela inerentes 
- autonomia, emancipação e plena 
indivíduos sociais. 
 

(B) defesa intransigente dos direitos humanos e 
recusa do arbítrio e do autoritarismo.
 

(C) ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 
políticos das classes trabalhadoras.
 

(D) opção por um projeto profissional vinculado ao 
processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de 
classe, etnia e gênero. 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525        

Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços 
da ação profissional do assida ação profissional do assida ação profissional do assida ação profissional do assistente social ampliaramstente social ampliaramstente social ampliaramstente social ampliaram
se no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximando
movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. 
Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, 
fofofofoi ocorrendo um desligamento dai ocorrendo um desligamento dai ocorrendo um desligamento dai ocorrendo um desligamento da    
(A) perspectiva conservadora, embasada em 

referências marxistas. 
 

(B) perspectiva modernizadora, embasada
referências neopositivistas. 
 

(C) perspectiva marxista, embasada em referências 
fenomenológicas. 
 

(D) perspectiva crítica, embasada em referências 
marxistas. 
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O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um 
documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas 
prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. 
Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um 

destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de 
s. Esse princípio s. Esse princípio s. Esse princípio s. Esse princípio 

reconhecimento da liberdade como valor ético 
central e das demandas políticas a ela inerentes 

autonomia, emancipação e plena expansão dos 

defesa intransigente dos direitos humanos e 
do arbítrio e do autoritarismo. 

ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 

balhadoras. 

opção por um projeto profissional vinculado ao 
processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de 

Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços 
stente social ampliaramstente social ampliaramstente social ampliaramstente social ampliaram----

se no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximando----se do se do se do se do 
movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. 
Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, 

basada em 

perspectiva modernizadora, embasada em 

em referências 

perspectiva crítica, embasada em referências 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626        

    
O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de 
afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente 
pela comunidade internapela comunidade internapela comunidade internapela comunidade interna
pelo(a)pelo(a)pelo(a)pelo(a)    
(A) Código dos menores, em 
(B) Constituição Federativa do Brasil, em 1988.
(C) Convenção dos Direitos da Criança, em 1989.
(D) Estatuto doa Criança e do Adolescente, em 

1990. 

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727            
Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema 
negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o 
Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, 
de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian 
(2015), é (2015), é (2015), é (2015), é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar que:afirmar que:afirmar que:afirmar que:
(A) o fenômeno da negligência

configura-se como uma das principais 
modalidades de violência
adolescentes. 
 

(B) a negligência deve ser entendida apenas no 
contexto das práticas sociais familiares
 

(C) o conceito negligência não é partilhado por 
outros profissionais, sendo de uso exclusivo do 
Serviço Social.   
 

(D) em muitas situações, o conceito negligência vem 
sendo usado como sinônimo para a pobreza
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O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de criança objeto, criança objeto, criança objeto, criança objeto, 
afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente 
pela comunidade internapela comunidade internapela comunidade internapela comunidade internacional, foi consolidado cional, foi consolidado cional, foi consolidado cional, foi consolidado 

Código dos menores, em 1979. 
o Federativa do Brasil, em 1988. 

os Direitos da Criança, em 1989. 
Criança e do Adolescente, em 

Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema 
negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o 
Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, 
de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian 

afirmar que:afirmar que:afirmar que:afirmar que:    
o fenômeno da negligência é recente, e 

se como uma das principais 
modalidades de violência contra crianças e 

a negligência deve ser entendida apenas no 
contexto das práticas sociais familiares. 

o conceito negligência não é partilhado por 
s, sendo de uso exclusivo do 

em muitas situações, o conceito negligência vem 
sendo usado como sinônimo para a pobreza. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828            

    
Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a 
respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o 
Serviço Social, a autora Serviço Social, a autora Serviço Social, a autora Serviço Social, a autora AFIRMAAFIRMAAFIRMAAFIRMA    que:que:que:que:    
(A) quando inserido em equipe multiprofissional, o 

assistente social não é o profissional de 
referência para atendimento de
negligência. 
 

(B) a maioria dos assistentes sociais entrevistados 
indica alguma referência teórica par
definição do tema. 
 

(C) a maioria dos assistentes sociais entrevistados 
verbalizou critérios claros para identificação de 
situações de negligência. 
 

(D) poucos assistentes sociais se posicionaram de 
forma crítica sobre o fazer profissional nesse 
contexto. 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929        
    
Segundo o documento Segundo o documento Segundo o documento Segundo o documento Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, o
saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do 
modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado 
na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na 
contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, 
construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem 
cocococomo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:
(A) desestímulo ao seguro privado. 
(B) ampliação da privatização. 
(C) universalização do atendimento às população 

mais vulnerável. 
(D) incentivo da vinculação de fonte com relação ao 

financiamento.  
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Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a 
respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o 

quando inserido em equipe multiprofissional, o 
assistente social não é o profissional de 
referência para atendimento de situações de 

a maioria dos assistentes sociais entrevistados 
indica alguma referência teórica para subsidiar a 

a maioria dos assistentes sociais entrevistados 
verbalizou critérios claros para identificação de 

poucos assistentes sociais se posicionaram de 
forma crítica sobre o fazer profissional nesse 

Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, o    projeto da projeto da projeto da projeto da 
saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do 
modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado 
na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na 
contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, 
construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem 

mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:    

to às população 

incentivo da vinculação de fonte com relação ao 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030        

    
Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 
a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:
(A) podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 

independentemente do estado civil
 

(B) para adoção conjunta, é dispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união 
estabilidade da família
 

(C) podem adotar os asce
adotando. 
 

(D) o adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos 
mais velho do que o adotando. 
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SERVIÇO SOCIAL 

8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 
a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:    

odem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 
independentemente do estado civil. 

ara adoção conjunta, é dispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união estável, comprovada a 
estabilidade da família. 

podem adotar os ascendentes e os irmãos do 

o adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos 
mais velho do que o adotando.  
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2.  3.  4.  

C D D 
 

 

7.  8.  9.  

A D C 
 

 

12.  13.  14.  

D C A 
 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

17.  18.  19.  

B A B 
 

22.  23.  24.  

B A A 
 

27.  28.  29.  

D B B 
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