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SAÚDE DA CRIANÇA E D

 

 

Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDAT
 

 

1) Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com  
um 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
do tempo previsto. 

4) O início da prova será por volta das 9

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

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 resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL 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 respos
assinado 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 s
início da 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
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 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 desses objetos causará eliminação imediata do candidat
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Área:  SERVIÇO SOCIAL 
 
 

CANDIDATA(O)  - QUESTÕES OBJETIVAS

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com  6 (seis) páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

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 não passar 

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

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

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

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

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

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

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

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 

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 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
atos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova!
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QUESTÕES OBJETIVAS  

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

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

3h30min. 

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. 

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

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

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

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

omente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

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 

sair juntos e após a conferência de todos os 
documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
atos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014)
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficá cia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação dia

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológica.
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
______________________________________
QUESTÃO 2 De acordo com MOREIRA et al
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar p
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 
(A) cicatriz cirúrgica. 
(B) Pobreza. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

MOREIRA et al (2014) , o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do adolescente 

apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 

adoção de medidas complementares para 
cia da prática clínica.  

Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 
detalhamento da investigação diagnóstica, 
buscando suporte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 
buscando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
De acordo com MOREIRA et al  

crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar p or 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 
Para MOREIRA et al (2014), nos 

casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 

(C) consulta de retorno. 
(D) lesão primária. 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos plano s de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio da 
descentralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de govern
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 

_________________________________________

QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009)
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 

(A) biológica e ecológica,
estrutural. 

(B) genética e comunitária
interpessoal. 
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______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 

s de saúde, exceto em 

o eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio da 

descentralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de govern o, direção 

_________________________________________ 

Segundo PAIM (2009) , o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 

, tanto individual como 

genética e comunitária, tanto individual como 
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(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2
Brasil os direitos fundamentais à infância e 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 
ser tratada como sujeitos d e d
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exige uma ação 
antecipada, baseada no con hecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
_________________________________________

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 

_______________________________________
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tanto individual como 

tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2 007), no 

Brasil os direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve 

e direito, que 

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

fundamentadas em Leavell e Clark 
a prevenção em saúde exige uma ação 

hecimento da  

_________________________________________ 

Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 

09) descreve como INTEGRALIDADE  

______________________________________ 

QUESTÃO 11  Para Furtado (2007)
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas.

(D) todas disciplinas em torno de u
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares.

 

_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de 
e serviços de saúde. 

(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados

(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados

___________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(B) execução do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(C) definição e coordenação do sistema nacional 

de vigilância epidemiológica.
(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 

epidemiológica. 
 
_______________________________________
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Para Furtado (2007) , a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas. 

linas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 

 
a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 

_________________________________________ 

No tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 

serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 
de vigilância epidemiológica. 
auditoria do sistema nacional de vigilância 

_______________________________________ 
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QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à s
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, p
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 

______________________________________
QUESTÃO 15 De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
(A) criar reserva de mercado para a participação 

de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍ

 

QUESTÃO 16  Matos (2013),  apresenta algumas 
reflexões referentes à vida cotidiana. Sendo o 
cotidiano o espaço propício para repetiçã
acrítica, podemos afirmar que 
(A) a suspensão do cotidiano o torna suprimível, 

tendo em vista a reflexão crítica do mesmo.
(B) a reflexão crítica do cotidiano é realizada 

quando o indivíduo se eleva do humano 
genérico para o eu singular. 
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No tocante aos convênios , o 
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 2º da 

Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
do ser humano, devendo o Estado  

criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

apresenta algumas 
reflexões referentes à vida cotidiana. Sendo o 
cotidiano o espaço propício para repetiçã o 

a suspensão do cotidiano o torna suprimível, 
sta a reflexão crítica do mesmo.  

a reflexão crítica do cotidiano é realizada 
quando o indivíduo se eleva do humano 

(C) o cotidiano não possui características próprias, 
como espontaneidade e imediaticidade.

(D) a moral pode propiciar a suspensão da vida 
cotidiana e possibilitar a interligação entre a 
singularidade do indivíduo e o humano 
genérico. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 17 De acordo com Severino (2002), 
conceituar a interdisciplinaridade é uma tarefa 
inacabada, pois é algo pressentido, desejado
buscado, mas ainda não atingido. Acerca da 
interdisci plinaridade, o autor afirma que
A) a predominância hegemônica de uma 

metodologia positivista levou os cientistas a 
uma unidade do Saber

B) no limiar da contemporaneidade, o Positivismo 
torna-se o maior res
fragmentação do Saber.

C) para se constituir, a perspectiva interdisciplinar 
opera uma eliminação das diferenças, 
buscando a unidade do Saber

D) buscar caminhos de interdisciplinaridade 
significa a defesa de um saber mais genérico, 
substituindo as especialidades para uma 
unificação do Saber. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 18 Sobre a adoção de crianças e 
adolescentes, a Lei nº 8.069/90 estabelece que
(A) a adoção pode ser feita por procuração.
(B) em se tratando de adotando maior de 

anos de idade, será também necessário o seu 
consentimento. 

(C) o adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que o adotando

(D) a adoção pode ser revogada.
 
______________________________________
QUESTÃO 19  Iamamoto (2009) discorre sobre a 
competência crítica , que possui o caráter de 
desvendar os fundamentos conservadores e 
tecnocráticos do discurso da 
burocrática. Para a autora, a competência 
crítica supõe 
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o cotidiano não possui características próprias, 
espontaneidade e imediaticidade. 

a moral pode propiciar a suspensão da vida 
sibilitar a interligação entre a 

singularidade do indivíduo e o humano 

_______________________________________ 
De acordo com Severino (2002), 

conceituar a interdisciplinaridade é uma tarefa 
inacabada, pois é algo pressentido, desejado  e 
buscado, mas ainda não atingido. Acerca da 

plinaridade, o autor afirma que  
a predominância hegemônica de uma 
metodologia positivista levou os cientistas a 
uma unidade do Saber. 
no limiar da contemporaneidade, o Positivismo 

se o maior responsável pela 
fragmentação do Saber. 
para se constituir, a perspectiva interdisciplinar 
opera uma eliminação das diferenças, 
buscando a unidade do Saber. 
buscar caminhos de interdisciplinaridade 
significa a defesa de um saber mais genérico, 

especialidades para uma 
 

_______________________________________ 
Sobre a adoção de crianças e 
Lei nº 8.069/90 estabelece que  

o pode ser feita por procuração. 
em se tratando de adotando maior de quatorze 
anos de idade, será também necessário o seu 

o adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que o adotando. 
a adoção pode ser revogada. 

______________________________________ 
Iamamoto (2009) discorre sobre a 

, que possui o caráter de 
desvendar os fundamentos conservadores e 
tecnocráticos do discurso da competência 

Para a autora, a competência 



 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 201

CRIANÇA E DO ADOLESC

 

(A) uma competência burocrática e técnica 
técnico-política) que reifica o saber fazer, 
subordinando-o a direção do fazer

(B) um diálogo crítico com a herança intelectual 
incorporada pelo Serviço Social e nas 
autorrepresentações do profissional

(C) que o discurso competente é crítico, quando 
as exigências burocráticas devem ser 
cumpridas, visando a eficácia de tais ações.

(D) uma ruptura com o messianismo utópico, 
privilegia as intenções do sujeito profissional 
coletivo, em detrimento da análise histórica do 
movimento real.  

_______________________________________
QUESTÃO 20 De acordo c om o documento 
Parâmetros para Atuação de A
Sociais na S aúde, a Lei de Regulamentação da 
Profissão estabelece como competências do 
assistente social:  
(A) Encaminhar providências e prestar orientação 

social a indivíduos, grupos e à população.
(B) Treinamento, avaliação e supervisão direta de 

estagiários de Serviço Social.  
(C) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e 

Cursos de Serviço Social, de graduação e 
pós-graduação. 

(D) Dirigir e coordenar associações, núcleos, 
centros de estudo e de pesquisa em Serviço 
Social. 
 

______________________________________
QUESTÃO 21 De acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, s obre o direito à vida 
e à saúde 
(A) é assegurado a todas as mulheres o acesso 

aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo

(B) os profissionais de saúde de referência da 
gestante garantirão sua vinculação, no 
primeiro trimestre da gestação, ao 
estabelecimento em que será realizado o 
parto.  

(C) a gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois) 
acompanhantes de sua preferência durante o 
período do pré-natal, do trabalho de parto e do 
pós-parto imediato.  
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uma competência burocrática e técnica (ou 
política) que reifica o saber fazer, 

o a direção do fazer. 
um diálogo crítico com a herança intelectual 
incorporada pelo Serviço Social e nas 
autorrepresentações do profissional. 
que o discurso competente é crítico, quando 

ncias burocráticas devem ser 
isando a eficácia de tais ações. 

messianismo utópico, que 
privilegia as intenções do sujeito profissional 
coletivo, em detrimento da análise histórica do 

_____________ 
om o documento 

Parâmetros para Atuação de A ssistentes 
aúde, a Lei de Regulamentação da 

Profissão estabelece como competências do 

ncaminhar providências e prestar orientação 
ndivíduos, grupos e à população.  

reinamento, avaliação e supervisão direta de 

irigir e coordenar Unidades de Ensino e 
Cursos de Serviço Social, de graduação e 

irigir e coordenar associações, núcleos, 
os de estudo e de pesquisa em Serviço 

______________________________________ 
De acordo com o Estatuto da 

obre o direito à vida 

assegurado a todas as mulheres o acesso 
aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo. 
s profissionais de saúde de referência da 

gestante garantirão sua vinculação, no 
primeiro trimestre da gestação, ao 

que será realizado o 

gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois) 
acompanhantes de sua preferência durante o 

natal, do trabalho de parto e do 

(D) a atenção primária à saúde não realiza busca 
ativa da gestante que não iniciar ou que 
abandonar as consultas de pré

 
_________________________________________
QUESTÃO 22 Sobre o direito à convivência 
familiar e comunitária, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente afirma que
(A) será garantida a convivência integral 

criança com a mãe adolescente, exceto se a 
genitora estiver em acolhimento institucional

(B) a mãe adolescente será assistida por equipe 
especializada interdisciplinar

(C) toda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, 
no máximo, a cada 6 (seis) meses

(D) a falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar.

 
_______________________________________
QUESTÃO 23 Acerca da Política de 
Atendimento às crianças e aos adolescentes, de 
acordo com a Lei nº 8.069/90, é correto afirmar 
que constitui uma de suas diretrizes:
(A) O serviço de identificação e localização de 

pais, responsável, crianças e adolescentes 
desaparecidos. 

(B) Os serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas 
de negligência, maus
abuso, crueldade e opressão

(C) A manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos 
conselhos dos direi
adolescente. 

(D) A proteção jurídico-
defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. 

 
 
 
 
 
______________________________________
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a atenção primária à saúde não realiza busca 
que não iniciar ou que 

abandonar as consultas de pré-natal. 

_________________________________________ 
Sobre o direito à convivência 

familiar e comunitária, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente afirma que  

erá garantida a convivência integral da 
criança com a mãe adolescente, exceto se a 
genitora estiver em acolhimento institucional.  

mãe adolescente será assistida por equipe 
especializada interdisciplinar. 
oda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento familiar 
u institucional terá sua situação reavaliada, 

no máximo, a cada 6 (seis) meses.  
falta ou a carência de recursos materiais não 

constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar. 

_______________________________________ 
Acerca da Política de 

Atendimento às crianças e aos adolescentes, de 
acordo com a Lei nº 8.069/90, é correto afirmar 
que constitui uma de suas diretrizes:  

serviço de identificação e localização de 
pais, responsável, crianças e adolescentes 

serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas 
de negligência, maus-tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão. 

manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos 
conselhos dos direitos da criança e do 

-social por entidades de 
defesa dos direitos da criança e do 

______________________________________ 
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QUESTÃO 24 - Segundo a Lei nº 13.146/15,
considera- se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. A avaliaçã
da deficiência, quando necessária, deverá ser
(A) psicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar
(B) biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar;
(C) biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e transdisciplinar;
(D) psicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e transdisciplinar;
 
______________________________________
QUESTÃO 25 No tocante ao direito à saúde da 
pessoa com deficiência, a Lei nº 
assegura a este público atenção integr
todos os níveis de complexidade, por 
intermédio do SUS, garantido acesso universal 
e igualitário. Nest e sentido, as ações e os 
serviços de saúde pública destinados à pessoa 
com deficiência devem assegurar 
(A) diagnóstico e intervenção precoces, realiza

por equipe interdisciplinar.  
(B) atendimento psicológico, exceto para seus 

familiares e atendentes pessoais
(C) respeito à especificidade, à identidade de 

gênero e à orientação sexual da pessoa com 
deficiência. 

(D) serviços projetados para prevenir a 
ocorrência e o desenvolvimento de 
deficiências, assim como para a cura de 
agravos adicionais. 

______________________________________
QUESTÃO 26 As ações socioeducativas e/ou 
educação em saúde, de acordo com o 
documento Parâmetros para a A
Assistentes Sociais na S aúde, não devem 
pautar- se pelo fornecimento de informações 
e/ou esclarecimentos que levem 
adesão do usuário, reforçando a perspectiva de 
subalternização e controle dos mesmos. 
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Segundo a Lei nº 13.146/15,  
se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. A avaliaçã o 
da deficiência, quando necessária, deverá ser  

psicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar. 
biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar; 
biopsicossocial, realizada por equipe 

transdisciplinar; 
psicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e transdisciplinar; 

______________________________________ 
No tocante ao direito à saúde da 

pessoa com deficiência, a Lei nº 13.146/15 
assegura a este público atenção integr al, em 
todos os níveis de complexidade, por 
intermédio do SUS, garantido acesso universal 

e sentido, as ações e os 
serviços de saúde pública destinados à pessoa 

diagnóstico e intervenção precoces, realizados 

atendimento psicológico, exceto para seus 
familiares e atendentes pessoais. 
respeito à especificidade, à identidade de 
gênero e à orientação sexual da pessoa com 

serviços projetados para prevenir a 
e o desenvolvimento de 

deficiências, assim como para a cura de 

______________________________________ 
As ações socioeducativas e/ou 

educação em saúde, de acordo com o 
a Atuação de 

aúde, não devem 
se pelo fornecimento de informações 

e/ou esclarecimentos que levem à simples 
adesão do usuário, reforçando a perspectiva de 
subalternização e controle dos mesmos. 

Segundo o referido documento, constitui uma 
ação socioeducativa 
(A) democratizar as rotinas e o funcionamento da 

unidade por meio de ações coletivas de 
orientação.  

(B) socializar as informações com relação 
eleição dos diversos segmentos nos 
conselhos de políticas e direitos

(C) estimular o protagonismo dos usuários e 
trabalhadores de saúde 
movimentos sociais. 

(D) identificar e articular as instâncias de controle 
social e movimentos sociais no entorno dos 
serviços de saúde. 

 
______________________________________
QUESTÃO 27 Em relação ao Código de Ética 
Profissional de 1 993, um dos pilares do Projeto 
Ético- Político do Serviço Social, é correto 
afirmar que: 
(A) rege o exercício do Serviço Social na América 

Latina, fruto do Movimento de 
Reconceituação. 

(B) seus princípios fundamentais devem estar em 
constante revisão, devido à 
do corpo profissional.

(C) que o mesmo possui uma face interna 
(centrada em determinações corporativas) e 
uma face externa (voltada para a interação 
com o público, as outras profissões, etc.).

(D) tem como característica básica o esforço 
realizado para articular os seus “princípios 
fundamentais” com a operacionalização do 
exercício profissional.

  
______________________________________
QUESTÃO 28 Boschetti (2017) desenvolve sua 
argumentação em torno da agudização da 
barbárie e os desafios que estão
Serviço Social. A autora considera que, talvez, o 
mais bárbaro processo de expropriação 
contemporânea esteja ligado à submissão de 
milhares de pessoas à condi
(A) desempregados. 
(B) desnutrição. 
(C) refugiados. 
(D) inválidos. 
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Segundo o referido documento, constitui uma 

emocratizar as rotinas e o funcionamento da 
unidade por meio de ações coletivas de 

socializar as informações com relação à 
eleição dos diversos segmentos nos 
conselhos de políticas e direitos. 
estimular o protagonismo dos usuários e 

res de saúde nos diversos 
 

identificar e articular as instâncias de controle 
social e movimentos sociais no entorno dos 

______________________________________ 
Em relação ao Código de Ética 

993, um dos pilares do Projeto 
Político do Serviço Social, é correto 

rege o exercício do Serviço Social na América 
Latina, fruto do Movimento de 

seus princípios fundamentais devem estar em 
constante revisão, devido à heterogeneidade 
do corpo profissional.  
que o mesmo possui uma face interna 
(centrada em determinações corporativas) e 
uma face externa (voltada para a interação 

co, as outras profissões, etc.). 
tem como característica básica o esforço 

para articular os seus “princípios 
fundamentais” com a operacionalização do 
exercício profissional. 

______________________________________ 
Boschetti (2017) desenvolve sua 

argumentação em torno da agudização da 
barbárie e os desafios que estão  postos ao 
Serviço Social. A autora considera que, talvez, o 
mais bárbaro processo de expropriação 
contemporânea esteja ligado à submissão de 
milhares de pessoas à condi ção de 
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______________________________________
QUESTÃO 29 Nas últimas três décadas, uma 
determinada perspectiva firmou o Serviço 
Social como fundamental campo de campo de 
reflexão, formulação e teorização crítica sobre a 
política social na sociabilidade capitalist
Boschetti (2017), essa perspectiva é 
denominada 
(A) reatualização do conservadorismo
(B) intenção de ruptura. 
(C) modernização conservadora. 
(D) autocracia burguesa. 

 
 
______________________________________
QUESTÃO 30  Berberian (2015) aponta alguns 
equívocos relacionados ao uso do termo 
negligência, devido aos inúmeros 
comprometimentos que incidem sobre este 
termo. Acerca desta temática, a 
que  
(A) negligência é um termo livre de conteúdo 

moral. 
(B) embora seja um conceito com multiplicidade 

de sentidos, o termo negligência possui pouca 
circulação por diferentes áreas de 
conhecimento. 

(C) segundo a ótica da Psicologia, existe 
negligência quando há desatenção ou falta 
cuidado ao exercer certo ato. 

(D) o termo negligência pode ser substituído 
satisfatoriamente pelo termo desproteção.
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______________________________________ 
Nas últimas três décadas, uma 

determinada perspectiva firmou o Serviço 
Social como fundamental campo de campo de 
reflexão, formulação e teorização crítica sobre a 
política social na sociabilidade capitalist a. Para 
Boschetti (2017), essa perspectiva é 

reatualização do conservadorismo. 

______________________________________ 
Berberian (2015) aponta alguns 

equívocos relacionados ao uso do termo 
negligência, devido aos inúmeros 
comprometimentos que incidem sobre este 

a autora avalia 

negligência é um termo livre de conteúdo 

um conceito com multiplicidade 
de sentidos, o termo negligência possui pouca 
circulação por diferentes áreas de 

segundo a ótica da Psicologia, existe 
negligência quando há desatenção ou falta de 

negligência pode ser substituído 
satisfatoriamente pelo termo desproteção. 
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