GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SES no 001/2012

COMPETÊNCIA: ASSISTENTE SOCIAL
INSTRUÇÕES
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Conhecimentos Gerais +
Conhecimentos Específicos) é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo destinado ao
preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e a competência para a qual
se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há
marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao
fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do
caderno de prova.
5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”),
das quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartãoresposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas
cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de
relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de
qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só
poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das 16h. Os 3
(três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e
retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.
___________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CONHECIMENTOS GERAIS
Texto 1
O maior dos mitos pedagógicos desmontados recentemente pela neurociência reza que
a mente das crianças é uma folha em branco, e cabe aos pais e à escola preenchê-la com
conhecimentos. Para isso, acreditava-se, era pré-requisito que a criança já tivesse
desenvolvido a linguagem. Ocorre que as crianças são mais sabidas do que se pensava. Uma
série de estudos prova que, a partir dos 3 meses de idade, os bebês se engajam num processo
intenso de aprendizado de noções rudimentares de biologia, física e aritmética. Antes se
pensava que os bebês observam o ambiente à sua volta e têm a atenção despertada por
pessoas e objetos, mas não são capazes de adquirir conhecimento com isso. Agora se sabe
que os bebês já têm consciência de que, por exemplo, os objetos precisam de um suporte para
não cair no chão e de que coisas inanimadas só se movimentam se alguém mexer nelas. Antes
se acreditava que a voz dos pais ou das pessoas conhecidas desperta a atenção das crianças
muito pequenas porque elas se habituam a ouvi-la. Agora se sabe que as crianças
desenvolvem mecanismos linguísticos antes mesmo de aprender a falar. Elas sabem que as
palavras expressam um conteúdo e que o latido de um cachorro ou o toque de um telefone não
têm significado algum. As descobertas da neurociência possibilitam aos educadores saber
exatamente com o que estão lidando ao incutir conhecimento nos 100 bilhões de neurônios
que carregamos no crânio.
MELO, Carolina. Até os 8 Só Elogio, O.K.? Veja. São Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n. 5, p. 73, 1 fev. 2012.
[Adaptado]

01) De acordo com o Texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as proposições
abaixo.
( ) A ideia de que a mente das crianças é uma folha em branco ainda é aceita pela ciência.
( ) Antes das descobertas da neurociência, acreditava-se que todo conhecimento deveria ser
transmitido pelos pais e pela escola às crianças muito pequenas.
( ) A palavra “mitos” (primeira linha do texto) está sendo usada no texto com o sentido de “ideias
falsas, sem correspondência na realidade”.
( ) A pedagogia acreditava que a criança só poderia aprender alguma coisa depois que tivesse
desenvolvido a linguagem.
( ) Atualmente já se sabe que os bebês adquirem noções simples de biologia, física e aritmética
antes de atingir 3 meses de idade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

F–V–V–V–F
V–F–F–V–V
F–V–F–F–V
V–V–V–V–F
F–V–F–V–F
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02) Observe as proposições abaixo, relacionadas a estudos recentes sobre a aprendizagem dos
bebês.
III III IV -

Os bebês sabem que os objetos não flutuam no ar.
Os bebês sabem que as palavras pronunciadas por um ser humano têm um significado.
Os bebês não distinguem o latido de um cachorro do toque de um telefone.
Os bebês não distinguem seres animados de seres inanimados.
Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o Texto 1.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
Somente as proposições III e IV estão corretas.
Somente as proposições I e II estão corretas.
Somente a proposição I está correta.

03) Com relação à concordância e regência verbal e nominal, assinale com C as frases
CORRETAS e com E as ERRADAS, de acordo com a gramática normativa.
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Das crianças brasileiras em idade escolar, calcula-se que 20% não frequente a escola.
A neurociência acendeu a uma posição de vanguarda dentro das ciências médicas.
As descobertas da neurociência permitem aos pais agir com mais confiança.
Transforma-se os dados das pesquisas em informações úteis.
As chapas de raios X continuam cinza.
O cirurgião convidou toda a turma para assistir a gravação de uma cirurgia.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

C–C–E–C–C–C
E–E–C–E–C–E
C–E–E–C–E–C
E–E–C–C–E–C
C–C–C–E–E–C

04) Leia atentamente as frases abaixo.
Atualmente ...................muita atenção ao desenvolvimento infantil.
É preciso que a criança .................estimulada a aprender sozinha.
Nós, os médicos, vamos ...............encontrar para analisar a situação.
O jovem médico aspirava .......... cargo de diretor do hospital.
A comissão supervisora chegou ontem ...........Brasília.
Todos os profissionais da saúde devem agir com ....................
Assinale a alternativa que preenche, de forma COERENTE, SEQUENCIAL E CORRETA, as
lacunas.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

presta-se – seje – nos – o – de – discrição
deve-se – seja – se – ao – à – descrição
dá-se – seja – nos – ao – a – discrição
dá-se – seja – se – ao – em – discreção
há – fosse – lhe – obter o – por – cautela
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05) Analise as proposições abaixo.
Na frase “Para isso, acreditava-se, era pré-requisito....”, a oração “acreditava-se”, entre
vírgulas, poderia ser retirada sem prejuízo gramatical e sem grande alteração de sentido.
II - As frases “Os bebês não choravam só de dor” e “Os bebês não choravam, só de dor”
possuem o mesmo sentido.
III - As frases “A decisão veio ao encontro do desejo da maioria” e “A decisão veio de encontro ao
desejo da maioria” possuem o mesmo sentido.
IV - O verbo rezar, utilizado no início do texto no tempo presente – reza – poderia ser substituído
pelo verbo dizer – diz – sem prejuízo gramatical ou do sentido original.
I-

Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições III e IV estão corretas.
Somente as proposições I, II e III estão corretas.
Somente as proposições I e IV estão corretas.
Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

06) O Texto 1, como qualquer bom texto, apresenta coerência e coesão. A primeira diz respeito à
estrutura do texto, isto é, à sequência lógica dos fatos ou argumentos, à ausência de
contradições, à adequação do vocabulário empregado. Já a coesão diz respeito à conexão
entre elementos ou partes do texto. Os elementos de coesão permitem a referência a partes
distintas de um texto sem necessidade de repetir as mesmas palavras.
Isto posto, classifique corretamente os elementos da coluna 2 (sublinhados no texto), de
acordo com a coluna 1.
Coluna 1
a – elemento de coerência
b – elemento de coesão

Coluna 2
(
(
(
(
(
(

) -la
) para isso
) antes
) agora
) elas
) que

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

b–a–a–a–b–b
a–b–a–a–a–b
b–b–b–b–b–a
a–a–a–a–a–b
b–a–b–b–a–a
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Texto 2
Sempre fui um aficionado pelas artes e artimanhas do ato de escrever. Sou daqueles que
consideram toda frase um parto – o que não implica, necessariamente, sofrimento. Tudo começa
com a ideia que se instala em nosso cérebro e ali permanece, recusando-se a se apagar, e
insiste diariamente em ser transformada em “mensagem para os outros”: texto.
Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas
conhecidas de dizer. Repetimos as fórmulas, e mal. Confortados pelo doce prazer do nome
impresso. Com frequência, tomamos um dentre os maneirismos disponíveis e o preenchemos
com raciocínio e opinião. Mas sem perceber que as palavras e noções usadas já se encontram
um tanto gastas por força da repetição e do hábito.
Qual o antídoto? Como sair do círculo repetitivo da inspiração? Se a resposta fosse
simples, já teria surgido uma nova profissão no pobre mercado das letras: os estilistas de texto.
Com lançamentos a cada ano de novos modelos de redação destinados aos diferentes
segmentos: as notícias de jornal, as pesquisas acadêmicas, os romances de sucesso, e outros
mais.
O jeito é mesmo desconfiar. Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do
senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas. Ler com o olhar desconfiado, pois
ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, sobretudo quando assume ares de alta
dicção. E, claro, escrever igualmente desconfiado – um pé atrás com as próprias afirmações. Até
segunda ordem, todo texto é suspeito.
PAIXÃO, Fernando. Manual do estilo desconfiado. Piauí: n. 63, ano 6, p. 78, dezembro 2011. [Adaptado]

07) Considere os quatro parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a IV de acordo com o
que diz cada um desses quatro parágrafos.
(
(
(
(

)
)
)
)

A solução para quem quer ser original é ler e escrever com o olhar desconfiado.
Em geral, escreve-se seguindo fórmulas conhecidas e muitas vezes, desgastadas.
Surge a ideia, que se torna insistente, de escrever um texto.
Questionamento sobre como encontrar o caminho da originalidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

IV – III – II – I
II – III – I – IV
IV – II – I – III
I – II – III – IV
IV – II – III – I
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08) Relacione os conselhos da coluna 1 com as afirmações da coluna 2 (adaptadas do mesmo
autor do texto acima).

Coluna 1
Desconfie dos clichês.

I.

Coluna 2
( ) Eles são como as cores: do suave ao berrante.

II. Desconfie dos advérbios.

( ) São atraídos pelo verbo, mas nem sempre se
encaixam.

III. Desconfie dos adjetivos.

( ) De tão usados, apunhalam o estilo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

II – III – I
II – I – III
I – II – III
III – I – II
III – II – I

09) Considere as afirmativas abaixo.
I - Para o autor, o ato de escrever é um sofrimento que se assemelha às dores do parto.
II - Muitas vezes, a palavra ou noção frequentemente empregada torna-se um clichê, isto é, um
lugar-comum.
III - Os estilistas do texto apresentam os antídotos para os autores com problemas de inspiração:
a cada ano lançam novos modelos de redação.
Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o Texto 2.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente a afirmativa I está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

10) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo.
A frase “Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se
infiltra no lero-lero de muitos escribas.” está escrita em uma linguagem ...
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

formal.
rebuscada.
informal.
erudita.
culta.
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11) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo.
Na frase “Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por
lebre, [...]”, ocorre o emprego de um(a)...
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

sinonímia.
contradição.
parábola.
provérbio.
ambiguidade.

12) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo.
Na frase “Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas
conhecidas de dizer.”, a palavra sublinhada estabelece, em relação às ideias expressas no
parágrafo anterior, uma relação de:
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

oposição.
alternância.
causa.
condição.
concessão.

13) Segundo a Lei n. 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a
proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.
I-

II -

III -

IV -

V-

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de
saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. À iniciativa
privada é vetada a participação no Sistema Único de Saúde.
Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; a execução de ações de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas entre os campos de atuação do SUS.
Compete à Direção Nacional do SUS participar na formulação e na implementação das
políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às
condições e aos ambientes de trabalho.
A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, sendo exercida no âmbito da União,
pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva
secretaria de saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva
secretaria de saúde ou órgão equivalente.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente a afirmativa V está correta.
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14) Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas
abaixo, no que diz respeito aos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS.
( ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
( ) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos
de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
( ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
( ) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
( ) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–V–V–V–V
V–F–V–V–F
F–V–V–F–V
V–F–F–F–F
F–V–F–V–V

15) A Lei n. 8.142/90, entre outros dispositivos, trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional
de Saúde. Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao modo como estes recursos
devem ser destinados.
I-

Despesa de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta.
II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados
pelo Congresso nacional.
III - Cobertura das ações e serviço de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e
Distrito Federal, sendo estes recursos destinados a investimentos na rede de serviços, na
cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e nas demais ações de saúde.
IV - Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna da frase abaixo.
A Seguridade Social Brasileira, instituída pela Constituição Federal de 1988, e, em particular,
a Assistência Social alcançam novo reconhecimento no campo ________________________
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

dos direitos sociais e da universalização do acesso.
da responsabilidade unicamente da sociedade civil.
da manutenção da filantropia como centralidade.
dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
dos órgãos colegiados como um dos princípios do caráter democrático e centralizado da
administração.

17) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas correspondentes à Lei
Orgânica da Assistência Social.
( ) A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para
atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.
( ) Possui como um dos objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência
e à velhice.
( ) A organização da assistência social tem como base a descentralização político-administrativa
para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e o comando único das ações na esfera
federal.
( ) Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com
objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os
benefícios e os serviços assistenciais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–V–V–V
F–F–F–V
V–F–V–F
F–V–F–F
V–V–F–V

18) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo.
A gestão da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) possui alguns conceitos base de organização, tais como:
__________________, ____________________ e _____________________.
A. ( ) matricialidade sociofamiliar – desterritorialização – controle social
B. ( ) matricialidade sociofamiliar – descentralização político-administrativa e territorialização –
controle social
C. ( ) regulação e organização dos benefícios – descentralização político-administrativa –
controle político
D. ( ) descentralização político-administrativa e territorialização – matricialidade sociofamiliar –
controle político
E. ( ) matricialidade sociofamiliar – regulação e organização dos benefícios – controle social
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19) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas correspondentes ao Sistema
Único de Assistência Social (SUAS).
( ) O SUAS é um sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços
socioassistenciais no Brasil.
( ) O SUAS é composto unicamente pelo poder público, que participa diretamente do processo
de gestão compartilhada.
( ) O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social:
1) Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais por meio da
oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de
vulnerabilidade social; e 2) Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já
se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de
abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos.
( ) O SUAS engloba também a oferta de benefícios assistenciais e benefícios da saúde
vinculados ao SUS e prestados a públicos específicos de forma articulada, contribuindo para
a superação de situações de vulnerabilidade.
( ) As transações financeiras e gerenciais do SUAS contam, ainda, com o suporte da rede
SUAS, sistema que auxilia na gestão, no monitoramento e na avaliação das atividades.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–F–V–V–V
V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
F–F–V–F–F
F–V–F–V–V

20) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas correspondentes ao Estatuto
do Idoso.
( ) É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante
efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em
condições de dignidade.
( ) É dever somente dos órgãos públicos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
( ) Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
( ) Ao idoso, mesmo que esteja no domínio de suas faculdades mentais, não é assegurado o
direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado sem o consentimento de seus
familiares.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. ( ) V – F – V – V
B. ( ) F – V – F – V
C. ( ) V – F – V – F
D. ( ) F – F – V – V
E. ( ) V – V – F – F
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21) O Estatuto do Idoso trata, no Capítulo IV, de seu Direito à Saúde, e no Art. 15 assegura a
atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS),
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção
especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação a esta
determinação legal.
( ) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de ações de
cadastramento da população idosa, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios e
unidades geriátricas, atendimento domiciliar e reabilitação orientada.
( ) É de incumbência do Poder Público o fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente
os de uso continuado, assim como próteses e órteses.
( ) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade.
( ) Aos idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante não está previsto
atendimento especializado, dado que há legislação específica para os portadores de
deficiência.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–V–F–V
V–V–V–F
F–V–V–F
F–F–V–V
V–F–F–V

22) O Título III do Código de Ética trata das Relações Profissionais do assistente social (AS) e, em
seu Art. 5º, aborda os deveres do assistente social nas suas relações com os usuários.
Analise as afirmativas abaixo e identifique as que são dever do AS.
I-

Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões
institucionais.
II - Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional,
como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários.
III - Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os
usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.
IV - Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua
atuação profissional.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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23) As infrações ao Código de Ética profissional, conforme o Art. 23, acarretarão diversas
penalidades, na forma dos dispositivos legais e/ou regimentais. Com relação às penalidades
aplicáveis aos assistentes sociais, previstas no Art. 24, assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) Multa; advertência reservada; advertência pública; suspensão do exercício profissional;
cassação do registro profissional.
B. ( ) Multa; advertência reservada; suspensão do exercício profissional; cassação do registro
profissional.
C. ( ) Multa; suspensão do exercício profissional; cassação do registro profissional.
D. ( ) Advertência; suspensão do exercício profissional; cassação do registro profissional.
E. ( ) Multa; advertência reservada; suspensão do exercício profissional.

24) O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) viabiliza benefícios e
programas de transferência de renda à população de baixa renda previstos no orçamento da
Seguridade Social e que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Sobre
estes benefícios, analise as afirmativas abaixo.
I-

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI) e o Programa Bolsa Família transferem renda para pessoas e famílias segundo
critérios específicos de elegibilidade.
II - O BPC garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo vigente ao idoso, com idade
de 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Em ambos os casos, eles
devem comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por
sua família.
III - O PETI transfere renda a famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho até
16 anos. O PETI e o Bolsa Família foram integrados e as famílias precisam atender aos
critérios de elegibilidade.
IV - O Programa Bolsa Família dispõe de benefícios financeiros, definidos pela Lei n. 10.836/04,
que são transferidos mensalmente às famílias beneficiárias. Os benefícios são divididos em:
Benefício Básico; Benefício Variável; Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ); e
Benefício Variável de Caráter Extraordinário (BVCE).
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Todas as afirmativas estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
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25) O Programa Bolsa Família expressa atualmente o processo de desenvolvimento histórico dos
programas de transferência de renda no Brasil, iniciado em 1995 no Distrito Federal e em
alguns municípios do estado de São Paulo. Em 2003, através da unificação de programas
como o Auxílio Gás, o Bolsa Alimentação e o Bolsa Escola, é lançado o Bolsa Família, que
atende hoje mais de 13 milhões de famílias no território nacional. Sobre este programa,
analise as afirmativas abaixo.
I-

O programa prevê o cumprimento de condicionalidades pelas famílias beneficiárias e
representa compromissos assumidos tanto pelas famílias quanto pelo poder público para
ampliar o acesso dos beneficiários a seus direitos sociais básicos. As famílias devem assumir
e cumprir esses compromissos para continuar recebendo o benefício; o poder público se
responsabiliza pelos serviços públicos de saúde, educação e assistência social.
II - Na área de saúde, as famílias beneficiárias assumem o compromisso de acompanhar o
cartão de vacinação e o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. As
mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento e, se gestantes
ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o acompanhamento da sua saúde e do
bebê.
III - O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) foi criado em 2001 e atua como
instrumento de identificação de todas as famílias de baixa renda no Brasil. O cadastramento
significa inclusão automática das famílias nos diversos programas sociais do governo.
IV - O Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde é uma ferramenta para o
acompanhamento da agenda da saúde da família beneficiária do Bolsa Família. O
acompanhamento é realizado pelo Ministério da Saúde (MS) em dois períodos do ano, e
todas as informações devem ser registradas no sistema.
V - Tendo como objetivo a não discriminação entre os beneficiários, a inclusão de famílias
indígenas e quilombolas no Programa Bolsa Família não requer da gestão do programa
estratégias diferenciadas e parcerias institucionais para o cadastramento e o
acompanhamento destes povos.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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26) Considerada como principal referência dos programas sociais, na atualidade, a família ocupa
importante papel no campo da política social. Nesse sentido, Monica Alencar (2010) destaca
algumas dessas evidências.
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas, com relação à família,
segundo a referida autora.
( ) Torna-se hegemônica, nos debates políticos e no conjunto de medidas socioassistenciais, a
proposição de que, por meio de programas com foco na família, potencializam-se ações mais
efetivas no combate à pobreza e à miséria.
( ) É possível identificar o adensamento da revalorização da família como espaço de proteção
social a partir da conformação de vários estatutos legais que regem a vida social e a política
social brasileira, a exemplo da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), dos Programas de Renda Mínima, do Fome Zero e de
variados programas estaduais e municipais que combinam estratégias de geração de renda.
( ) Com a criação do SUAS, a família tornou-se o locus privilegiado do conjunto das ações de
enfrentamento da pobreza no país.
( ) No SUAS observa-se a perspectiva da “matricialidade sociofamiliar” com papel de destaque
no âmbito da Política Nacional de Assistência Social.
( ) Há uma tendência mundial para a criação de programas sociais voltados para a família, com
conteúdos e objetivos idênticos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–V–V–F–F
F–F–V–F–V
V–F–F–V–V
F–V–F–V–F
V–V–V–V–F

27) Mione Sales (2008), refletindo sobre o pensamento de Hannah Arendt, destaca que “o mundo
é resultado do nosso esforço comum”. Não está pronto, requer a manutenção e a preservação
dos espaços adequados à construção da sociabilidade, no caso, a esfera pública: esse lugar
intermediário entre as pessoas. Por excelência político, democrático e humano, esse lugar e
esse encontro dizem da paridade, da isonomia, da igualdade fundamental entre os sujeitos e
permitem torná-los visíveis e audíveis.
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo.
A defesa de valores como liberdade, cidadania e democracia, enunciados e buscados
________________ e ______________ na prática social histórica, não pode prescindir,
portanto, do _________________.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

comum – socialmente – ambiente plural
conjuntamente – preservados – direito
individual – acirradamente – consenso
individual – coletivamente – espaço público
conjuntamente – assegurados – conflito
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28) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069/1990), em seu Artigo 11,
comentado por Maria Cecília Minayo, preceitua que “é assegurado atendimento integral à
saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde”.
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao Artigo 11 do
ECA.
( ) A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.
( ) Incumbe ao poder público fornecer, gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos,
próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
( ) O Art.11 repete, ao nível dos direitos da criança e do adolescente, dois princípios básicos da
reforma sanitária brasileira, já consagrados na Constituição de 1988.
( ) O Art.11 refere-se ao direito constitucional de qualquer brasileiro de ser tratado dentro dos
serviços de saúde de acordo com sua necessidade, atrelado à sua contribuição para a
Previdência Social.
( ) Para que o direito de promoção, proteção e recuperação da saúde se torne realidade
concreta, a Constituição propõe e o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma a
necessidade de centralização dos serviços para o âmbito dos municípios.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–V–F–V–V
F–F–V–F–F
V–F–F–V–V
V–V–V–F–F
F–V–V–V–F

29) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo.
São atribuições do Conselho Tutelar, conforme Art. 136 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, requisitar serviços públicos nas áreas de ____________, ____________,
___________, ____________ e ___________.
A. ( ) controle social – políticas públicas – políticas sociais – instituições públicas – instituições
privadas
B. ( ) assistência judiciária – Defensoria Pública – Promotoria Pública – Juizado Especial Cível –
Procuradoria da Justiça
C. ( ) saúde – educação – serviço social – trabalho – segurança
D. ( ) filiação – parentesco – direito do contraditório – situação irregular – certidões
E. ( ) aconselhamento – acompanhamento – orientação – encaminhamento – apoio

30) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo.
O Art. 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que, verificada a hipótese de
maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade
judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o/a __________________ do agressor da
__________________.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

afastamento – moradia comum
tratamento – condição psicossocial
exclusão – comunidade
processo terapêutico – compulsividade
retratação – infração ao ECA
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31) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação aos princípios e
diretrizes do SUS (Lei n. 8.080/1990).
( ) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física, moral e afetiva.
( ) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
( ) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos.
( ) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações de
vigilância à saúde, com a saúde mental e a alta complexidade.
( ) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
( ) Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, sendo vedado o acesso do
paciente ao prontuário.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–V–V–F–F–V
F–V–V–F–V–F
V–F–F–V–V–V
F–V–F–V–V–F
F–F–V–F–F–V

32) Dentre os princípios do SUS, identifique os que são reconhecidos como princípios
organizativos do sistema.
III III IV VVI -

Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e
a orientação programática.
Preservação da autonomia a partir dos direitos de gênero, geração e orientação sexual.
Exclusão do direito à assistência farmacêutica da integralidade de assistência.
Descentralização dos serviços para os municípios e regionalização e hierarquização da rede
de serviços de saúde.
Realização em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
Resolutividade dos serviços em todos os níveis de assistência.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente os princípios I, II e VI são reconhecidos.
Somente os princípios I, IV e VI são reconhecidos.
Somente os princípios III, IV e V são reconhecidos.
Somente os princípios II, III, V e VI são reconhecidos.
Somente os princípios I, III, V e VI são reconhecidos.
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33) Sobre o controle social no SUS, analise as afirmativas abaixo.
I-

A participação da comunidade aparece ao lado da descentralização e da integralidade como
uma diretriz do SUS no artigo 198 da Constituição.
II - A participação da comunidade no SUS foi regulamentada na Lei n. 8.142/1990.
III - O SUS contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas: a
Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
IV - A composição colegiada das instâncias de participação da comunidade está estabelecida
com os seguintes percentuais: 40% de usuários, 30% de trabalhadores do SUS, 15% de
gestores públicos e 15% de prestadores privados e filantrópicos.
V - A Lei n. 8.142/1990 regulamenta os Conselhos Locais, os Conselhos Municipais, os
Conselhos Estaduais e o Conselho Nacional de Saúde.
VI - O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e tem caráter permanente e
deliberativo no controle da execução da política de saúde.
VII - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II, III e VI estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, V e VII estão corretas.
Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III, e VII estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, V e VI estão corretas.
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34) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao sistema de
notificação e vigilância epidemiológica (Guia de Vigilância Epidemiológica, 7. ed., Brasília,
2010).
( ) O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou na Lei n. 8.080/90 a vigilância epidemiológica
como “um conjunto de ações que promove o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, de modo a recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos”.
( ) São funções da vigilância epidemiológica: coleta de dados; processamento de dados; análise
e interpretação dos dados; recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas;
promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade
das medidas adotadas; divulgação de informações pertinentes.
( ) Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada epidemia ou endemia, feita à
autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de
medidas de intervenção pertinentes.
( ) Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à
autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de
medidas de intervenção pertinentes.
( ) A listagem das doenças de notificação nacional é estabelecida periodicamente pelo Ministério
da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país em função da
situação epidemiológica das doenças, como pela emergência de novos agentes e por
alterações no Regulamento Sanitário Internacional.
( ) As mudanças no perfil epidemiológico das populações, o declínio das taxas de mortalidade
por doenças infecciosas e parasitárias, o crescente aumento das mortes por causas externas
e doenças crônicas degenerativas, ainda não influenciou o Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica para que incorporasse entre suas ações as doenças e agravos não
transmissíveis.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–F–V–F–F–V
V–V–F–V–V–V
V–V–F–V–V–F
F–V–V–V–F–F
F–F–V–V–V–F
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35) Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, analise as afirmativas abaixo.
I-

II -

III -

IV -

V-

VI -

A Vigilância Sanitária é legalmente definida como “um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
da saúde” (Lei n. 8.080/90, art. 6º, § 1º.).
Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária os
medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e
tecnologias e alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas
embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de
agrotóxicos e de medicamentos veterinários (Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999).
Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária os
cosméticos, produtos de higiene pessoal e animal, perfumes importados, saneantes
destinados à higienização e equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e
hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem (Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de
1999).
A Vigilância Sanitária está no campo de atuação da Saúde Coletiva e, como atende às
questões vinculadas às distintas realidades, atua intersetorialmente junto às áreas da
Agricultura, Meio Ambiente, Trabalho, dentre outras (Plano Diretor de Vigilância Sanitária,
2007).
O Plano Diretor de Vigilância Sanitária (2007) destaca que existe, no processo de trabalho
da Vigilância Sanitária de suporte jurídico, articulação com os sistemas de informação da
base nacional do SUS e articulação efetiva com as Vigilâncias Epidemiológicas, Ambiental e
de Saúde do Trabalhador.
O financiamento da Vigilância Sanitária pela Portaria n. 399/GM/2006 está no Bloco da
Vigilância em Saúde e esta deve consolidar a reversão do modelo de pagamento por
procedimento, oferecendo cobertura para o custeio de ações coletivas, visando garantir o
controle de riscos sanitários e avançando em ações de regulação, controle e avaliação de
produtos.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, III, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III, e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, IV e VI estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
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36) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo Mendes et al. (1995), os elementos substantivos a serem trabalhados no processo
de construção de um Distrito Sanitário são:
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

território, problemas, práticas institucionais e processo de trabalho.
território, problemas, práticas sanitárias e processo de trabalho individual.
território, problemas, práticas institucionais e processo de trabalho individual.
território, problemas, práticas institucionais e processo de trabalho coletivo.
território, problemas, práticas sanitárias e processo de trabalho.

37) Sobre o processo de definição do território-distrito, assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) Deve ser considerada impreterivelmente a territorialização estabelecida pelo gestor
estadual.
B. ( ) Devem ser considerados unicamente os limites geográficos existentes entre os municípios.
C. ( ) Devem ser considerados unicamente os limites geográficos existentes entre os municípios
em detrimento das relações culturais estabelecidas.
D. ( ) Devem ser consideradas as relações de fluxos existentes entre os municípios ou bairros e
as referências natural ou culturalmente já estabelecidas entre eles.
E. ( ) Devem ser considerados na definição do território-distrito somente os bairros de um
município.
38) Com base em Tancredi et al. (1998), no que se refere aos níveis de planejamento, relacione a
coluna 1 com a definição da coluna 2.
Coluna 1
1. Planejamento normativo
ou de políticas
2. Planejamento estratégico

3. Planejamento
tático/operacional

Coluna 2
( ) Refere-se ao desenvolvimento de ações (planos) que
permitam organizar a execução das estratégias
planejadas em outro nível de planejamento.
( ) É responsabilidade do nível central do sistema, no caso
do setor da saúde, de competência do secretário
municipal.
( ) Indica os meios – estratégias – pelos quais se julga que
seja possível atingir as metas desejadas de médio e
longo prazo; define a estrutura sistêmica para a ação
organizacional e as medidas de efetividade – indicadores
– para análise dos resultados.
( ) Lida com os distintos interesses de diferentes atores
sociais e sua postura em relação ao plano, de oposição,
indiferença ou adesão.
( ) Indica como colocar em prática as ações previstas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

3–1–2–1–3
2–1–3–2–3
3–2–2–3–1
1–2–2–1–3
3–1–3–2–2
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39) Em relação ao processo de planejamento em saúde, assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) O desenvolvimento do processo de planejamento em saúde exige uma equipe de
planejadores que tomará como base para a projeção das ações exclusivamente os dados
consolidados em séries históricas.
B. ( ) Os dados demográficos e epidemiológicos coletados e sistematizados pelos órgãos
oficiais, como das secretarias estaduais de saúde e do IBGE, são privilegiados no
planejamento em saúde por oferecerem um panorama genérico do perfil demográfico da
população.
C. ( ) Nas organizações de saúde, o planejamento pode envolver seus diretores, chefes de
departamentos ou setores, profissionais prestadores de serviços, profissionais de saúde e
os usuários ou clientes.
D. ( ) No desenvolvimento do processo de planejamento em saúde, não são consideradas as
características das condições de vida da população, no âmbito cultural e social, uma vez
que estas não se expressam em dados quantitativos.
E. ( ) O planejamento em saúde visa principalmente gerenciar os recursos financeiros
destinados à política de saúde independentemente da realidade sanitária dos cidadãos que
utilizam os serviços.
40) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às epidemias e
endemias.
( ) As epidemias e as endemias possuem como principal determinação as precárias condições
de vida da população, as formas de ocupação do espaço e a falta de acesso aos serviços e
equipamentos urbanos.
( ) As instituições de saúde possuem responsabilidade direta no controle das epidemias e
endemias, porém suas ações não têm demonstrado eficiência.
( ) A promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, ao ampliar o dever do Estado com
a área da saúde, com o objetivo de aumentar a cobertura, distribuir melhor os recursos e
facilitar o controle social, contribuiu para o controle das epidemias e endemias no Brasil.
( ) No controle das epidemias e endemias, o contexto nacional é privilegiado em detrimento do
âmbito municipal, tendo em vista que a coordenação deste processo de controle encontra-se
centralizada no Ministério da Saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–V–V–F
F–V–F–V
F–F–V–V
V–F–F–V
V–F–V–F


GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)
QUESTÕES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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