
 

 

 

O texto a seguir é referência para as questões 1 e 2: 

 

 

Questão 1) Sobre o texto de Monteiro Lobato, é correto afirmar que: 

 

a) O texto elogia a gramática defendida pelos gramáticos, ou seja, uma 

gramática normativa. 

Língua Portuguesa 

 



 

 

 

b) Regras gramaticais podem mudar ao longo do tempo de acordo com o 

uso de uma língua pelos seus falantes. 

c) Pedrinho e Dona Benta possuem visões divergentes quanto ao uso da 

gramática. 

d) As regras gramaticais variam na oralidade, porém os falantes de uma 

língua devem seguir suas normas em textos escritos.  

e) É a gramática que dita nosso modo de falar. 

 

Questão 2) Qual é a função da palavra “mas”, na sentença: “Gramaticalmente é 

assim, mas na prática não é”. 

 

a) Conjunção coordenativa aditiva. 

b) Conjunção subordinativa concessiva. 

c) Conjunção coordenativa adversativa. 

d) Conjunção coordenativa alternativa. 

e) Conjunção subordinativa consecutiva. 

 

Questão 3) Em qual das frases abaixo a utilização da vírgula é obrigatória? 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) A artista nem canta, nem atua bem.   

b) Alexandre casou, e viajou.  

c) A mim, me acusam de ladrão.  

d) Meu pai age, como meu avô já agia. 

e) Como isso pôde acontecer, ninguém sabe.  

 



 

 

 

As questões de 04 e 05 referem-se às estrofes, transcritas abaixo, do poema de 

Luís Vaz de Camões. 

Fonte: CAMÕES, L. C. Sonetos - Luís de Camões - Coleção obra prima de cada autor. 4. ed. 
Martin Claret. São Paulo. 2013. 

 

Questão 4) Assinale a alternativa que contenha, respectivamente, a correta 

sequência das classes gramaticais das palavras sublinhadas nos versos 

transcritos acima: 

 

a) Substantivo; pronome; advérbio; adjetivo. 

b) Pronome; substantivo; advérbio; adjetivo. 

c) Adjetivo; advérbio, pronome; substantivo. 

d) Substantivo; pronome; adjetivo; advérbio. 

e) Advérbio; adjetivo, substantivo; pronome. 

AMOR É FOGO QUE ARDE SEM SE VER 
 

Amor é fogo que arde sem se ver, 

é ferida que dói, e não se sente; 

é um contentamento descontente, 

é dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer; 

é um andar solitário entre a gente; 

é nunca contentar-se de contente; 

é um cuidar que ganha em se perder. 

 



 

 

 

Questão 5) No trecho “... é dor que desatina sem doer”, a palavra “desatina” tem 

o significado de: 

 

a) Tornar insensível a persuasões. 

b) Formar juízo ou ideia a respeito de algo. 

c) Fazer perder o juízo ou a razão. 

d) Reparar ou desfazer um erro. 

e) Fazer enxergar ou perceber por algum sinal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

As questões 06 e 07 referem-se à imagem e ao trecho do artigo publicado no 

site da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). 

 

 

Nas ações de urgência e emergência; na solução e mitigação de endemias e epidemias; 
nas políticas de regulação e fiscalização à saúde do trabalhador e da trabalhadora; em 
toda a cadeia de proteção, prevenção e reabilitação que antecedem e, infelizmente, 
sucedem tragédias como a ocorrida em Brumadinho, há exata uma semana, há 
trabalhadores, gestores e usuários do SUS. A imagem acima viralizou nas redes sociais, 
alcançando mais de 3,3 mil compartilhamentos em uma de suas publicações – só nas 
mídias da Abraso, ela alcançou mais de 12 mil pessoas -,  em mais uma prova de que 
a população brasileira acredita e reconhece a assistência e a existência de uma saúde 
pública humana e voltada para todos, acima dos interesses de mercado e que não mede 
esforços para salvar vidas, mesmo sofrendo com um subfinanciamento histórico e tanto 
descaso das autoridades nacionais. 
 
(Disponível em: https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/ecologia-e-meio-ambiente/em-
brumadinho-quem-chegou-primeiro-foi-o-sus/39305/. Acesso em 13 fev. 2019) 

Saúde Pública 



 

 

 

Questão 6) Com base no texto e nos conhecimentos sobre o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), considere as 

afirmativas abaixo: 

 

I. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem características 

essenciais na gestão de risco e de desastres, como a responsabilidade de 

atuação em territórios e populações adscritas. 

II. Tanto em casos de desastres agudos como aqueles que duram de 

meses a anos, a atenção básica será demandada, de modo direto ou indireto. 

III. Responsabilização Sanitária é a denominação dada ao papel que as 

equipes da atenção básica devem assumir em seu território de referência, 

considerando questões sanitárias, ambientais, epidemiológicas, culturais e 

socioeconômicas.  

IV. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) não discorre sobre a 

gestão de risco e de desastres, uma vez que não há relação direta com as 

atribuições essenciais da atenção básica. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

 



 

 

 

Questão 7) Assinale a alternativa que contenha o princípio do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que melhor descreve a imagem anexa ao trecho do artigo. 

 

a) Regionalização.  

b) Universalidade. 

c) Descentralização. 

d) Participação popular.  

e) Hierarquização. 

 

Questão 8) Sobre os Campos de Ação da Promoção da Saúde, assinale a 

alternativa correta: 

 

a) A criação de ambientes favoráveis à saúde visa a minimização das 

desigualdades por meio de ações sobre os determinantes dos problemas de 

saúde. Elas podem ser estabelecidas por qualquer setor da sociedade e devem 

demonstrar potencial para produzir saúde socialmente. 

b) A elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis visa 

promover esforços para a ampliação do acesso, para a efetivação da equidade 

e para a adoção de ações preventivas por meio da moderna abordagem da 

Promoção da Saúde. 

c) O desenvolvimento de habilidades pessoais compreende que a saúde 

seja reconhecida como socialmente produzida nos diferentes espaços de 

convivência, é fundamental que as escolas, os municípios, os locais de trabalho 

e de habitação sejam ambientes saudáveis. 

d) A reorientação do sistema de saúde será viabilizada por meio de 

estratégias educativas, são programas de formação e atualização que capacitam  



 

 

 

os indivíduos a participar, criar ambientes de apoio à Promoção da Saúde e 

desenvolver habilidades pessoais relacionadas à adoção de estilos de vida 

saudáveis. 

e) O reforço da ação comunitária engloba a participação social (Estado e 

sociedade civil) na elaboração e controle das ações de Promoção da Saúde e 

visa o empoderamento da comunidade. Preza pelo fortalecimento das 

organizações comunitárias, pela redistribuição de recursos, pelo acesso a 

informações e pela capacitação dos setores marginalizados do processo de 

tomada de decisões. 

 

Questão 9) Sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa 

correta: 

 

a) A APS vem sendo entendida como o último nível de atenção nos 

sistemas de saúde nacionais, regionais e locais, como também como estratégia 

política e princípios para a (re)organização dos serviços e sistemas de saúde.  

b) Um sistema de saúde com forte referencial na APS é menos efetivo, 

pois abrange um maior número as pessoas e comunidades, trazendo mais 

custos para a gestão. 

c) A APS foi definida então como atenção essencial à saúde baseada em 

alta tecnologia e métodos, tendo o hospital como referência na atenção à saúde. 

d) Na APS a oferta de ações de atenção à saúde deve ser isolada e 

desenvolvida principalmente pelo profissional médico com foco nas 

necessidades individuais e coletivas em saúde das pessoas. 

e) A APS deve garantir a abrangência e integralidade das ações 

individuais e coletivas; e continuidade (longitudinalidade), bem como, a  



 

 

 

coordenação do cuidado ao longo do tempo, tanto no plano individual, quanto no 

coletivo, mesmo quando houver necessidade de referenciamento das pessoas 

para outros níveis e equipamentos de atenção do sistema de saúde.  

 

Questão 10) Sobre os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único 

de Saúde (SUS), assinale corretamente a 1ª. coluna de acordo com a 2ª. coluna: 

 

(  1  ) Universalidade 

(  2  ) Equidade  

(  3  ) Integralidade 

(  4  ) Resolubilidade 

(  5  ) Regionalização 

 

(___) É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 

privilégios e sem barreiras.  

(___) É que os serviços devem ser organizados em níveis de 

complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada 

e com a definição da população a ser atendida. 

(___) É o reconhecimento na prática dos serviços de que: cada pessoa é 

um todo indivisível e integrante de uma comunidade; as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não 

podem ser compartimentalizadas e as unidades prestadoras de serviço, com 

seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível 

configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. 

 



 

 

 

(___) É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e 

qualquer cidadão. Desta forma, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos 

os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder 

público. 

(___) É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou 

quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço 

correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua 

competência. 

 

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 

 

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

b) 2 – 5 – 4 – 3 – 1  

c) 2 – 5 – 3 – 1 – 4  

d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1  

e) 1 – 3 – 5 – 4 – 2 

 

Questão 11) O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem por 

base a formulação e/ou revisão periódica dos seguintes instrumentos: o Plano 

de Saúde e as respectivas Programações Anuais de Saúde; e os Relatórios 

Anuais de Gestão. Sobre os instrumentos de gestão do SUS, assinale 

corretamente a 1ª. coluna de acordo com a 2ª. coluna: 

 

(  1  ) Plano de Saúde 

(  2  ) Programação Anual de Saúde 

(  3  ) Relatório Anual de Gestão 



 

 

 

(___) É o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a 

execução da Programação Anual de Saúde. 

(___) É o instrumento que reúne o conjunto das iniciativas a serem 

implementadas pela respectiva esfera de gestão em determinado ano. 

(___) É o instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta 

as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos, 

expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

 

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 

 

a) 1 – 2 – 3 

b) 2 – 3 – 1  

c) 2 – 1 – 3  

d) 3 – 2 – 1  

 e) 1 – 3 – 2 

 

Questão 12) Sobre o Conselho de Saúde é correto afirmar que: 

 

a) O conselho atua na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.  

b) O conselho participa da elaboração do plano de saúde, sendo a versão 

final devendo ser somente aprovada pela gestão. 

c) O conselho somente é consultivo e não aprova o relatório de gestão.  

d) O conselho não tem necessidade de informar a sociedade sobre a sua 

atuação. 

e) O representante da gestão é o presidente nato do conselho. 



 

 

 

Questão 13) No que se refere à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e 

a revisão de suas diretrizes no ano de 2017, assinale a alternativa correta: 

 

a) A PNAB considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária 

à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos divergentes, por isso 

merecida atenção deve ser dada quando esses conceitos forem apresentados 

no conteúdo desta política. 

b) Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso 

e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, recomenda-se uma 

população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família 

(ESF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo 

os princípios e diretrizes da Atenção Básica. 

c) A Atenção Básica será ofertada integralmente a todas as pessoas, 

podendo em algumas situações cobrar financeiramente do usuário do SUS 

conforme suas necessidades e demandas.  

d) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de 

Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com a PNAB serão denominados 

Postos de Saúde. 

e) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia exclusiva para 

expansão e consolidação da Atenção Básica. 

 

Questão 14) A respeito do trabalho de equipe multiprofissional, considere se as 

seguintes afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(___) É uma modalidade de trabalho coletivo construído por meio da 

relação recíproca, de dupla mão, entre as múltiplas intervenções técnicas e a  



 

 

 

interação dos profissionais de diferentes áreas, configurando, por meio da 

comunicação, a articulação das ações e a cooperação. 

(___) Na equipe agrupamento ocorre a justaposição das ações e o mero 

agrupamento dos profissionais. 

(___) Na equipe integração observa-se a articulação das ações e a 

interação dos agentes. 

 

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 

a) F – V – V. 

b) V – F – V. 

c) V – V – V. 

d) V – F – F. 

e) F – F – V. 

 

Questão 15) No que se refere aos componentes da vigilância em saúde, 

assinale corretamente a 1ª. Coluna de acordo com a 2ª.: 

 

(  1  ) vigilância sanitária 

(  2  ) vigilância epidemiológica 

(  3  ) vigilância em saúde ambiental  

(  4  ) vigilância em saúde do trabalhador  

(  5  ) vigilância da situação de saúde 

 

(___) Conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho. 



 

 

 

(___) Busca eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação 

de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. 

(___) Propõe um conjunto de ações que visam o conhecimento e a 

detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do 

meio ambiente que interferem na saúde humana. 

(___) Visa a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade 

de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

(___) Desenvolve ações de monitoramento contínuo do território, por meio 

de estudos e análises que revelem os principais indicadores de saúde 

priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento mais 

abrangente. 

 

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 

 

a) 2 – 1 – 3 – 4 – 5  

b) 4 – 1 – 3 – 2 – 5  

c) 2 – 5 – 4 – 3 – 1  

d) 4 – 1 – 5 – 2 – 3  

e) 1 – 3 – 5 – 4 – 2 

 

Questão 16) A estrutura operacional da RAS é formada pelos pontos de atenção 

das redes e pelas ligações materiais e imateriais que integram esses diferentes  

 



 

 

 

serviços. Sobre os componentes que fazem parte da estrutura operacional, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) Os pontos de atenção de diferentes densidades tecnológicas servem 

de porta de entrada para aos serviços da APS. Estes pontos são ações 

especializadas em nível ambulatorial, hospitalar, apoio diagnóstico e terapêutico 

que antecedem os cuidados da APS. 

b) Os sistemas de apoio são locais onde são prestados serviços de saúde 

comuns a todos os pontos de atenção. São constituídos por somente 02 

sistemas principais: sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico e sistemas de 

informação em saúde. 

c) A APS tem papel chave na estruturação das redes, atuando como 

ordenadora e coordenadora dos fluxos e contrafluxos do cuidado. Ela é 

fundamental na constituição do sistema de saúde por sua proximidade com os 

indivíduos e seu cotidiano. Assim, esse componente deve desempenhar ações 

de saúde e também fazer a ligação entre os demais pontos de atenção, de modo 

a garantir a integralidade e continuidade da atenção à saúde dos usuários. 

d) Os sistemas logísticos oferecem soluções em saúde coordenadas 

pelas Secretarias Municipais de Saúde, voltadas para promover uma ação 

centralizada da informação para os diferentes pontos da RAS e os sistemas de 

apoio. 

e) Os sistemas de governança são arranjos institucionais desorganizados 

que envolvem diferentes atores, estratégias e procedimentos, para gerir, de 

forma isolada por cada ente federativo. 

 

 



 

 

 

Questão 17) Em relação às Redes de Atenção em Saúde (RAS) no Brasil, 

assinale corretamente a 1ª. Coluna de acordo com a 2ª.: 

 

(  1  ) Rede de atenção às urgências e emergências  

(  2  ) Rede cegonha  

(  3  ) Rede de atenção psicossocial 

(  4  ) Rede de cuidado à pessoa com deficiência  

 

(___) Está fundamentada nos princípios da humanização e assistência, 

visando implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito 

ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério; e às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. 

(___) Esta rede visa garantir a atenção integral às pessoas com 

deficiência física, visual, auditiva, intelectual, ostomia e múltiplas deficiências, 

seja ela temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; 

intermitente ou contínua, no âmbito do SUS.   

(___) Sua proposta refere-se diretamente à ampliação e qualificação do 

acesso a ações de tratamento e reabilitação para usuários de crack, álcool e 

outras drogas. A Rede também atende indivíduos com sofrimento ou transtornos 

mentais. 

(___) Tem o objetivo de articular e integrar, no âmbito do SUS, o acesso 

humanizado e integral aos usuários em situação de urgência nos serviços de 

saúde, de forma ágil e oportuna. 

 

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 



 

 

 

a) 1 – 2 – 3 – 4 

b) 2 – 4 – 3 – 1  

c) 2 – 3 – 1 – 4  

d) 2 – 3 – 4 – 1  

 e) 1 – 3 – 4 – 2 

 

Questão 18) Nesses mais de 30 anos da Constituição, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) consolidou-se como uma das mais importantes políticas do Estado 

brasileiro, sob responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. Falta, 

porém, evoluir o debate e construir um novo modelo de financiamento capaz de 

dar sustentabilidade ao sistema, de suportar as pressões de custos e evitar a 

obsolescência da rede de atendimento. O financiamento das ações e serviços 

públicos de Saúde no Brasil deve ser analisado sob dois aspectos: das fontes de 

receitas e da forma como se estruturam os gastos. O retorno a ser obtido 

depende de orientações políticas, que definem as prioridades do gasto, e que, 

portanto, devem ser medidos por seu impacto e contribuição para o 

desenvolvimento socioeconômico (BRASIL, 2013). Assim, marque abaixo a 

alternativa correta no que se refere à Emenda Constitucional (EC) de número 95,  

aprovada em 16 de dezembro de 2016, que instituiu um novo regime fiscal no 

Brasil. 

 

(a) A EC 95/16 se refere à implementação do teto para os gastos públicos 

federais, objeto das PEC’s 241 e 55, e as regras do novo regime ainda permitem 

o crescimento das despesas totais e reais do governo acima da inflação, 

especialmente nas áreas de saúde e educação, nos próximos 10 anos.  

 



 

 

 

(b) A EC 95/16 se refere à implementação do teto para os gastos públicos 

federais, objeto das PEC’s 56 e 55, e as regras do novo regime permitem não o 

crescimento das despesas totais e reais do governo acima da inflação, 

especialmente nas áreas de saúde e educação, nos próximos 10 anos. 

(c) A EC 95/16 se refere à implementação do teto para os gastos públicos 

federais, objeto das PEC’s 241 e 55, e as regras do novo regime permitem não 

o crescimento das despesas totais e reais do governo acima da inflação, 

especialmente nas áreas de saúde e educação, nos próximos 20 anos. 

(d) A EC 95/16 se refere à implementação do teto para os gastos públicos 

federais, objeto das PEC’s 56 e 55, e as regras do novo regime permitem não o 

crescimento das despesas totais e reais do governo acima da inflação, 

especialmente nas áreas de saúde e educação, nos próximos 20 anos. 

(e) A EC 95/16 se refere à implementação do teto para os gastos públicos 

federais, objeto das PEC’s 241 e 55, e as regras do novo regime ainda permitem 

o crescimento das despesas totais e reais do governo acima da inflação, 

especialmente nas áreas de saúde e educação, nos próximos 20 anos. 

 

Questão 19) O avanço tecnológico das últimas duas décadas proporcionou 

melhorias na qualidade de vida da população e redução de taxas de mortalidade  

de um número considerável de doenças. Entretanto, grande oferta destas 

tecnologias torna necessário, que além dos benefícios, seus riscos e custos 

sejam avaliados no processo de tomada de decisão para disponibilizá-los no 

SUS, promovendo o uso racional destas tecnologias (CAPUCHO et al, 2012). 

Assim, com relação ao que é classificado como tecnologia em saúde, marque a 

alternativa correta:   

 



 

 

 

(a) Apenas medicamentos e produtos para a saúde; 

(b) Apenas medicamentos;  

(c) Apenas medicamentos, produtos para a saúde, procedimentos e 

sistemas organizacionais;  

(d) medicamentos, produtos para a saúde, procedimentos, sistemas 

organizacionais, educacionais, de informação e de suporte e os programas e 

protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a 

saúde são prestados à população; 

(e) medicamentos, produtos para a saúde, procedimentos, programas e 

protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a 

saúde são prestados à população; 

 

Questão 20) Sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS (CONITEC), assinale a alternativa correta. 

 

(a) A CONITEC foi criada juntamente com o SUS, na década de 90, por 

meio de Lei Federal e regulamentada por Decreto Presidencial e estabeleceu as 

regras para incorporação de tecnologias em saúde no SUS.  

(b) A solicitação de avaliação de tecnologias pode ser feita por apenas por 

instituições, independente de sua natureza;   

(c) Para que seja possível avaliar a incorporação de uma nova tecnologia 

no SUS, o demandante deve apresentar sempre à CONITEC os estudos de 

eficácia e segurança, contudo a avaliação econômica e de impacto orçamentário 

é optativa em algumas situações, dependendo da característica da tecnologia 

em saúde.   

 



 

 

 

(d) Foi estabelecido por Decreto Presidencial o prazo de 90 dias para 

conclusão de pedidos protocolados para avaliação pela CONITEC, admitida 

prorrogação por mais 90 dias, quando as circunstâncias exigirem. 

(e) A CONITEC tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde – MS 

nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias 

em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. 

  

Questão 21) Uma equipe de saúde trabalha em um território no qual o uso de 

drogas ilícitas entre os adolescentes é um grande problema social e de saúde 

pública. Para intervir sobre este problema da comunidade, segundo princípios 

delineados nas Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, a equipe 

desenvolveu um projeto a partir da parceria com a academia ao ar livre, da 

Secretaria de Esportes, com a escola do bairro e com alguns cursos da 

Universidade Estadual com sede na cidade. Na preparação e acompanhamento 

das atividades a equipe contou com o apoio do Núcleo Ampliado de Saúde da  

Família e Atenção Básica (NASFab). Pautando-se no conceito de Promoção da 

Saúde, essa intervenção envolveu principalmente ações:  

 

a) Intersetoriais. 

b) Docentes assistenciais.  

c) Focalizadas. 

d) Medicalizadoras.  

e) Individualizadas.  

Conhecimento Multiprofissional 



 

 

 

Questão 22) Embora o projeto original tenha sido rejeitado, após 12 anos de 

tramitação foi aprovado um substitutivo que dispõe sobre “a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em Saúde Mental” – Lei nº 10.216, promulgada em 6 de abril de 

2001. O texto da Lei conforme aprovado não assegurou algumas das aspirações 

mais fundamentais do projeto original mas revogou a arcaica legislação de 1934, 

que ainda estava em vigor, e significou um avanço considerável no modelo 

assistencial. Como ficou conhecida a Lei nº 10.216/2001? Assinale a alternativa 

correta:  

 

a) Lei da Internação Voluntária.  

b) Lei da Internação Psiquiátrica Involuntária. 

c) Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

d) Legislação de Saúde Mental. 

e) Legislação para Reforma Manicomial. 

 

Questão 23) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram reestruturados 

pelas Portarias nº 336/2002 e 189/2002  que estabeleceu várias modalidades de 

CAPS. Qual é a modalidade de CAPS para atendimento diário e noturno, durante 

sete dias da semana, também nos feriados e fins de semana, 24 horas por dia, 

referência a uma população acima de 200.000 habitantes com transtornos 

mentais severos e persistentes? Assinale a alternativa correta. 

 

a) CAPS I 

b) CAPS II 

c) CAPS III 



 

 

 

d) CAPSi 

e) CAPSad 

 

Questão 24) O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um importante 

equipamento que oferece o cuidado extra hospitalar em saúde mental. Dentre 

as atribuições desse equipamento é correto afirmar que: 

 

a) O foco da atuação do CAPS é a articulação da Rede Intrasetorial, em 

especial dos serviços de Saúde Mental.  

b) É necessário realizar atividades extra CAPS e garantir a participação 

dos usuários, como forma de estimular a reinserção social.  

c) Os CAPS são uma modalidade de atendimento extra-hospitalar que 

deve funcionar com uma lógica similar à dos hospitais psiquiátricos.  

d) Os  CAPS não devem realizar ações itinerantes, pois devem atender 

apenas a população do seu território. 

e) O CAPS é indicado para usuários que apresentem o transtorno mental 

de maneira crônica, não se ocupando do atendimento à crise.  

 

Questão 25) O Matriciamento ou Apoio Matricial, formulado por Gastão Wagner 

Campos (1999), foi definido por Chiaverini em 2011 como “um novo modelo de 

produzir saúde”. Sobre esta prática assinale a alternativa correta:  

 

a) Matriciar é sinônimo de encaminhar ao especialista. Isso é 

recomendado em casos mais complexos em que um especialista precisa 

acompanhar o caso.  

 



 

 

 

b) O Apoio Matricial refere-se ao atendimento individualizado ofertado por 

um profissional de saúde mental, nos casos que necessitam um 

acompanhamento mais próximo.  

c) Se assemelha a um processo de supervisão, sendo essencial que o 

profissional matriciador se mantenha numa posição de distanciamento com a 

equipe que irá desenvolver o projeto terapêutico junto à população, tendo em 

vista que o matriciador não atua diretamente na sua elaboração.  

d) No apoio matricial duas ou mais equipes desenvolvem uma proposta 

de intervenção pedagógico-terapêutica, se constituindo como um processo de 

construção compartilhada.  

e) O Apoio Matricial apenas é indicado quando for necessário o 

esclarecimento do diagnóstico de um usuário, para que posteriormente seja 

escolhido o melhor tratamento.  

 

Questão 26) A Política Nacional de Humanização (PNH) por meio de 

ferramentas e dispositivos consolida redes, vínculos e propõe a 

corresponsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores (BRASIL, 2010). 

Na PNH um importante conceito é o de Ambiência. Sobre o correto entendimento 

do conceito de ambiência, é correto afirmar que: 

 

a) São espaços e construções com estruturas físicas mais fechadas, 

isoladas e rígidas, mas que já existem e devem ser utilizados assim, não 

havendo necessidade de qualquer mudança.  

b) Ao pensar na ambiência deve-se evitar colocar placas de informação. 

Tais placas podem confundir os usuários e deixar o ambiente com muita  

 



 

 

 

estimulação visual desnecessária. As informações devem ser dadas apenas 

verbalmente.  

c) A ambiência é destinada a melhorar a qualidade de vida dos usuários 

dos serviços, não envolvendo os acompanhantes e os visitantes.  

d) Um dos eixos do conceito de Ambiência é a confortabilidade, que diz 

respeito à necessidade de que os móveis sejam confortáveis para os usuários 

que utilizam os serviços.  

e) Diz respeito ao tratamento dado ao espaço físico, que engloba o espaço 

social, profissional e de relações interpessoais. Tal espaço deve proporcionar 

atenção acolhedora, resolutiva e humana.  

 

Questão 27) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) possui diferentes tipos de 

serviços, com características distintas, garantindo o cuidado integral no âmbito 

da saúde mental. Sobre os serviços e equipamentos que compõem esta Rede, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) Os Serviços Residenciais Terapêuticos fazem parte da Atenção de 

Urgência e Emergência, juntamente com o SAMU 192, com a UPA 24hrs e com 

a Sala de Estabilização.  

b) As iniciativas de trabalho e geração de renda, empreendimentos 

solidários e cooperativas sociais são de grande importância e fazem parte da 

Atenção Básica.  

c) A Atenção Hospitalar não faz parte da Rede de Atenção Psicossocial, 

em virtude da Lei 10.216/2001, que promoveu a desabilitação de leitos 

hospitalares para tratamento da doença mental.  

 



 

 

 

d) A Atenção Básica faz parte da RAPS e é composta, dentre outros, pelos 

seguintes equipamentos e serviços: Consultório na Rua, Centros de Convivência 

e Cultura, NASF-AB e Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção 

Residencial de Caráter Transitório.  

e) Os equipamentos e serviços que compõem a Rede de Atenção 

Psicossocial são: CAPS-ad, CAPSi, CAPS I, CAPS II e CAPS III. Os serviços da 

Atenção Básica, Urgência, Emergência e Hospitalar não fazem parte da RAPS.  

 

Questão 28) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-

AB) é uma estratégia que tem como base as diretrizes do Sistema Único de 

Saúde e da Atenção Primária à Saúde. Sobre ele assinale a alternativa correta: 

 

a) A função dos profissionais do NASF AB é capacitar os profissionais da 

Atenção Primária à Saúde, para que estes solucionem os casos mais complexos 

que surgem.  

b) A equipe do NASF AB se constitui como Atenção Especializada, 

embora dê suporte à Atenção Primária à Saúde.  

c) É composto por equipe multiprofissional, que atua com uma população 

de território definido. Possui responsabilidade assistencial e educacional.  

d) O NASF AB não é indicado para realizar a articulação da rede de saúde. 

Sua função está relacionada com a articulação da Rede Intersetorial, incluindo 

as Secretaria de Educação e Assistência Social, por exemplo.  

e) Todas as equipes do NASF AB devem apresentar obrigatoriamente a 

seguinte composição: Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Nutricionista, Profissional/Professor de Educação Física na 

Saúde, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.  



 

 

 

Questão 29) A Lei 10.708, de 31 de julho de 2003 institui o auxílio-reabilitação 

psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de 

internações, conhecido como Programa de Volta para Casa. Sobre tal Programa 

assinale a alternativa correta: 

 

a) O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial deverá ser suspenso 

quando forem alcançados os objetivos de reintegração social e autonomia do 

paciente.  

b) É um benefício destinado aos familiares de pessoas acometidas de 

transtornos mentais egressas de internações, para que a família possa arcar com 

as despesas no acolhimento deste familiar. 

c) O benefício tem a duração máxima de 1 ano.  

d) O benefício poderá ser disponibilizado, desde que o usuário não 

necessite de nenhum acompanhamento em saúde mental. 

e) Os beneficiários do Programa de Volta para Casa começam a recebê-

lo ao serem internados em Hospitais Psiquiátricos, para que possam retornar 

para sua cidade de origem após a alta.  

 

Questão 30) O suicídio é um importante problema de saúde pública. A respeito 

dos fatores de risco para o suicídio assinale a alternativa correta: 

 

a) Todas as pessoas que se suicidaram apresentavam critérios 

diagnósticos para a depressão. Além disso, ao tratar a depressão, alguns 

pacientes podem apresentar uma intensificação da ideação suicida, 

independentemente do antidepressivo utilizado. 

 



 

 

 

b) A ocorrência de uma tentativa de suicídio anterior mostra que a 

letalidade era baixa, tendo em vista que o desfecho não foi fatal. Sendo assim, 

um histórico de tentativas de suicídio não se constitui como um fator de risco 

para o suicídio.  

c) A presença de transtorno mental é um importante fator de risco para o 

suicídio, sendo a Esquizofrenia o transtorno mental que mais se relaciona com 

o suicídio.  

d) Pessoas casadas apresentam maior risco de se suicidarem, uma vez 

que o casamento é considerado como um forte estressor relacionado ao maior 

risco de suicídio.  

e) Ser do sexo masculino é um fator de risco sociodemográfico, pois 

dados epidemiológicos mostram que o suicídio é maior em homens, enquanto 

as tentativas de suicídio são maiores em mulheres.  

 

Questão 31) O Acolhimento é uma importante ferramenta de intervenção no 

âmbito da Saúde Mental. Sobre ele assinale a alternativa correta: 

 

a) Pode ser considerado como uma técnica que instrumentaliza 

procedimentos e ações, facilitando o atendimento na escuta, na análise, na 

discriminação do risco e na oferta de soluções ou alternativas aos problemas.  

b) É um Procedimento Operacional Padrão (POP), que pode ser 

classificado como uma tecnologia dura de cuidado, pois se trata de um 

procedimento obrigatório por Lei e deve ser realizado por todos os profissionais 

de saúde de nível superior. 

 

 



 

 

 

c) O Acolhimento não está dentre as atribuições dos profissionais de 

saúde. É realizado por pessoas voluntárias e ONGs, que contribui de forma 

complementar com o trabalho dos profissionais da saúde.  

d) Trata-se de um roteiro de entrevista dirigida para classificação e 

estratificação do risco do usuário, que deve ser realizado pelo médico no primeiro 

atendimento. Tem a função de organizar gerencialmente o serviço.  

e) O acolhimento é um direito do usuário em ter suas opiniões recebidas 

pela gestão. Geralmente é disponibilizado papel e caneta para que ele registre 

sua queixa e deposite nas “caixas de ouvidoria”.   

 

Questão 32) Considerando a Lei 10.216/2001, se faz necessária a Consolidação 

da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para assegurar os cuidados aos 

usuários com demandas de saúde mental. Sobre a consolidação da RAPS 

assinale a alternativa correta: 

 

a) É possível e indicado que eventos, palestras, oficinas e encontros 

sejam realizados para a comunidade, a fim de promover a conscientização sobre 

os transtornos mentais. Nesses casos ações precisam ser realizadas fora dos 

serviços.  

b) O cuidado deve ser oferecido de forma integral e o usuário e a família 

devem receber todo o apoio necessário. Sendo assim, deve-se efetivar a 

utilização da rede de apoio de saúde, de proteção, de assistência social, entre 

outras existentes nos municípios.  

c) Não é recomendada a participação das famílias na construção dos 

projetos terapêuticos dos usuários da rede de saúde mental, pois isso 

compromete o sigilo e a autonomia dos usuários.  



 

 

 

d) Nos CAPS devem-se priorizar os espaços coletivos e grupos, não 

sendo recomendada a criação de salas para o atendimento dos usuários.  

e) Os cursos e oficinas devem ser ministrados apenas por profissionais 

de nível superior que façam parte da Rede Intra e Intersetorial do município.  

 

Questão 33) As produções dos saberes modernos se constituíram tendo por 

base o cartesianismo e a razão, esses saberes ganharam hegemonia e se 

consolidaram através de diferentes domínios de saberes no século XX. Para 

Emerson Merhy esse processo acabou por refletir uma radical separação entre 

as práticas sociais e o conjunto de saberes. No livro “Avaliação compartilhada 

do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído nas redes” os autores 

apresentam possibilidades de construção de outras apostas epistemo-

metodológicas no processo de produção do cuidado e do conhecimento. Sobre 

as possibilidades apresentadas é correto afirmar que:  

 

a) Alguns usuários que buscam os serviços de saúde mental não aderem 

ao tratamento, neste caso, os autores sugerem que todos os membros da equipe 

se envolvam nas ações assistenciais multiprofissionais.  

b) A aposta dos autores é pela objetivação das narrativas nos padrões da 

ciência oficial, com registro disponível para toda equipe prevenindo assim a 

exaustão do usuário em ser atendido por diversos profissionais.  

c) Os autores apostam na Rede de Cuidados, considerando-a muito mais 

complexa e potente do que os limites da Rede Assistencial e sugerem a 

identificação de usuário-guia. 

 

 



 

 

 

d) Os autores sugerem que os profissionais de saúde desempenhem 

ações na Rede Assistencial, pois não há governabilidade para gerenciar redes 

sociais. 

e) Os autores recuperam a ideia de Cuidado Centrado no Paciente e 

recomendam que em Saúde Mental o tratamento seja delegado à família e à 

comunidade.  

 

Questão 34) A definição: “se constituem como uma série de ações dentro e fora 

do serviço de saúde, negociadas entre os usuários e os diferentes atores 

envolvidos direta e indiretamente na produção do cuidado, visando o aumento 

da autonomia do usuário e a produção de vida e de ter¬ritórios existenciais 

indutores de novos sentidos para além do sofrimento psíquico”, se refere ao 

conceito de:   

 

a) Clínica ampliada. 

b) Referência e contra referência. 

c) Reforma Psiquiátrica. 

d) Projeto Terapêutico Singular. 

e) Classificação de Risco. 

 

Questão 35) O material pedagógico da Oficina nº 8 do Plano de Formação e 

Qualificação do Profissional em Atenção Primária à Saúde (SESA/PR) enumera 

sete razões principais para integrar a saúde mental à APS, em conformidade 

com o Relatório da OMS e da Organização Mundial de Médicos de Família – 

Wonca (2008). São elas: 

 



 

 

 

a) A carga das perturbações mentais é grande; Os problemas de saúde 

mental e física estão interligados; O déficit de tratamento para perturbações 

mentais é enorme; Atenção primária à saúde mental melhora o acesso; A APS 

para a saúde mental promove o respeito pelos direitos humanos; Os cuidados 

para saúde mental na APS são baratos e têm uma boa relação custo-benefício 

e A saúde mental na APS gera bons resultados de saúde. 

b) A maior parte da população tem transtornos mentais comuns; Os 

problemas de saúde mental e física estão interligados; A doença mental não 

requer tratamento especializado; O tratamento de doenças mentais pode ser 

feito por profissionais generalistas; A comunicação na APS é eficaz; Os cuidados 

para saúde mental na APS são baratos e têm uma boa relação custo-benefício 

e A saúde mental na APS gera bons resultados de saúde. 

c) A carga das perturbações mentais é grande; Os problemas de saúde 

mental e física estão interligados; O déficit de profissionais é menor na APS;  Os 

cuidados para saúde mental na APS são baratos; A maior parte da população 

tem transtornos mentais crônicos; É mais adequado realizar atendimento 

domiciliar e Os principais problemas de saúde mental são sociais. 

d) A carga das perturbações mentais não é grande; A doença mental não 

requer tratamento especializado; O tratamento de doenças mentais pode ser 

feito por profissionais generalistas; O déficit de profissionais é menor na APS; A 

principal demanda é de usuário de álcool e drogas; É possível compartilhar o 

cuidado com a família e Os principais problemas de saúde mental são sociais. 

e) O déficit de tratamento para perturbações mentais é enorme; Atenção 

primária à saúde mental melhora o acesso; É mais adequado realizar 

atendimento domiciliar; Os cuidados para saúde mental na APS são baratos; As  

 



 

 

 

perturbações mentais não são complexas; Os principais problemas de saúde 

mental são sociais e o tratamento pode ser conduzido pela família. 

 

Questão 36) A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo II “Da Ordem 

Social”, apresenta a concepção de Seguridade Social, composta pelas políticas 

de saúde, assistência social e previdência social. Sobre isto, é correto afirmar: 

 

a) As três políticas que compõem o Sistema de Seguridade Social têm 

caráter distributivo na prestação de serviços. 

b) A política de saúde tem gestão quadripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo. 

c) A política de saúde tem caráter distributivo e, como princípio, a 

universalidade da atenção. 

d) As políticas de saúde e assistência social têm caráter distributivo e 

universalidade da atenção. 

e) Na apresentação da Seguridade Social, no Capítulo II da Constituição 

Federal, destaca-se a concepção de direitos civis e dever do Estado. 

 

Questão 37) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das proposições do 

Projeto de Reforma Sanitária, que tem como base o Estado democrático de 

direito, responsável pelas políticas sociais e, consequentemente, pela saúde.  

São fundamentos dessa proposta: 

 

 

Conhecimentos Específicos 



 

 

 

a) A democratização do acesso; a universalização das ações; a adoção 

de um novo modelo assistencial pautado na integralidade e equidade das ações. 

b) A universalização das ações; a seletividade no acesso aos níveis de 

complexidade da atenção à saúde; a equidade das ações. 

c) A universalização das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais, 

para segmentos populacionais específicos.  

d) A concepção ampliada de saúde, considerada como melhores 

condições de vida, com base nos determinantes econômicos. 

e) A participação social e a redefinição dos papéis institucionais da União 

e dos Estados na prestação dos serviços de saúde. 

 

Questão 38) Com base na relação entre o projeto ético-político da profissão e o 

da reforma sanitária, que buscam efetivar o direito social à saúde, são 

requisições para o Serviço Social: 

 

a) Realizar atuação psicossocial através de aconselhamento; Utilizar 

práticas individuais. 

b) Implantar ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde; 

Realizar a seleção sócio-econômica dos usuários. 

c) Conhecer os determinantes sociais que interferem no processo saúde-

doença; Facilitar o acesso dos usuários, aos serviços de saúde e de proteção 

social.   

d) Participar de projetos setoriais de educação permanente; Estimular a 

participação dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas. 

e) Manifestar-se em matéria de sua especialidade, ou não, quando se 

tratar de assuntos de interesse dos usuários do serviço de saúde. 



 

 

 

Questão 39) Segundo o Código de Ética Profissional, instituído por meio da 

Resolução CFESS nº 273/93, Capítulo I, art. 5º, são deveres do/a assistente 

social nas suas relações com os/as usuários/as:  

 

a) Dispor de condições de trabalho condignas seja em entidade pública 

ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional.  

b) Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar.   

c) Repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade 

do trabalho.   

d) Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/às 

usuários/as, no sentido de que estes possam usá-las para o fortalecimento dos 

seus interesses.   

e) Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões.   

 

Questão 40) As políticas sociais, além de sua dimensão econômico-política 

(como mecanismo de reprodução da força de trabalho e como resultado das 

lutas de classes), constituem-se também num conjunto de procedimentos 

técnico-operativos, cuja componente instrumental põe a necessidade de 

profissionais que atuem em dois campos distintos: o de sua formulação e o de 

sua implementação. É neste último, no âmbito da sua implementação, que as 

políticas sociais fundam um mercado de trabalho para os assistentes sociais. 

Neste sentido, a Lei nº8662/93, em seu Art. 4º relaciona as competências do 

Assistente Social. Com base nisto, identifique abaixo, as alternativas que 

constituem competência do Assistente Social. 

 

 



 

 

 

I. elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 

órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 

organizações populares; 

II. orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 

sentido de segregá-los e de fazer uso destas demandas no atendimento e na 

defesa de seus direitos; 

III. elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 

projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 

sociedade civil; 

IV. encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 

grupos e à população; 

V. realizar estudos psicossociais com os usuários para fins de 

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades. 

 

Estão CORRETAS as frases: 

 

(A) I, IV, V 

(B) II, III, IV 

(C) III, IV, V 

(D) I, III, IV 

(E) II, IV, V 

 

 


