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PREZADO CANDIDATO! 

 
 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada.  

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição impresso está correto. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, sejam detectados qualquer irregularidade ou porte de tipo de equipamento 

eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

 

BOA SORTE! 
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PORTUGUÊS 

 

Texto 01 para as questões de 01 a 04. 

 

PERSISTÊNCIA 
 

A maioria das pessoas está pronta para jogar fora objetivos e propósitos e desistir ao primeiro sinal de oposição ou 

infortúnio. Algumas continuam, apesar de toda oposição, até atingirem o objetivo. Pode não haver uma conotação 

heroica na palavra “persistência”, mas ela faz por seu caráter o que o carbono faz pelo ferro – o endurece e transforma 
em aço. 

Aqueles que cultivaram o hábito da persistência parecem protegidos contra o fracasso. Não importa quantas vezes 

sejam derrotados, no fim alcançam o objetivo. E mais ainda – o conhecimento de que todo fracasso traz nele a semente 

de uma vantagem equivalente.  
As pessoas que aprendem pela experiência a importância da persistência não aceitam a derrota como algo mais que 

temporário. Vemos que essas pessoas transformam o castigo da derrota em impulso para se esforçarem mais. Mas o que 

não vemos, o que a maioria nem suspeita, é o poder silencioso, que socorre os que lutam contra o desânimo. 
HILL, Napoleon. Quem pensa, enriquece. O Legado. Fundação Napoleon Hill. 2020. p.69-70.  

 

01. De acordo com o texto, 

 

A) grande parte das pessoas se mantêm perseverantes diante dos insucessos. 
B) uma parcela significativa da humanidade reconhece a relevância da persistência. 

C) as pessoas que vivem derrotas são sempre beneficiadas com vitórias ao final. 

D) pessoas que entendem o real significado do termo persistência esmorecem diante dos fracassos. 

E) pessoas que valorizam a persistência encaram a derrota como algo que se mantém, apenas, por um tempo determinado. 

 

 

02. Assinale a alternativa em que os termos sublinhados estão classificados CORRETAMENTE nos parênteses 

correspondentes. 
 
A) “...e desistir ao primeiro (numeral) sinal de oposição ou infortúnio.”(adjetivo)  

B) “Aqueles (pronome) que cultivaram o hábito da persistência (adjetivo) parecem protegidos...” 

C) “...não (advérbio) aceitam a derrota como algo mais que temporário.(substantivo) 
D) “Mas (conjunção) o que não vemos, o (pronome) que a maioria nem suspeita,...” 

E) “...é o poder silencioso, que socorre os (artigo) que lutam contra (preposição) o desânimo...” 

 

 

03. Observe o fragmento de texto abaixo: 
 

“Aqueles que cultivaram o hábito da persistência parecem protegidos contra o fracasso.” 
 
Se o termo acima sublinhado fosse substituído pelo mesmo pronome no feminino singular, mantendo-se os verbos e os 

tempos verbais apresentados no texto, estaria CORRETA a alternativa 

 

A) Aquela que cultiva o hábito da persistência parecia protegida contra o fracasso. 

B) Aquela que cultivou o hábito da persistência parece protegida contra o fracasso. 
C) Aquela que cultivasse o hábito da persistência pareceria protegida contra o fracasso. 

D) Aquela que cultivara o hábito da persistência parecerá protegida contra o fracasso. 

E) Aquela que cultiva o hábito da persistência pareceu protegida contra o fracasso. 

 

 

04. Observe o fragmento de texto abaixo: 
 

“...não aceitam a derrota como algo mais que temporário.” 
 
Sobre ele, está CORRETO afirmar que  

 

A) existe uma incorreção gramatical, uma vez que o termo “temporário” deveria concordar com o substantivo “derrota”. 
B) se o termo “algo” fosse permutado por “alguma coisa”, o termo “temporário” se manteria inalterado em sua grafia.  

C) não existe qualquer desvio gramatical nesse fragmento. 

D) o termo “temporário” poderia indiferentemente concordar com o termo “derrota” ou com “algo”. 

E) se o termo “derrota” fosse substituído por “insucessos”, estaria correta a construção: não aceitam os insucessos como algo 
mais que temporários. 
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Texto 02 para as questões de 05 a 10. 

 

O EQUILÍBRIO DESIGUAL DO TRABALHO NÃO REMUNERADO 

 

Para mulheres que passam o dia todo realizando tarefas não remuneradas, os afazeres cotidianos matam os sonhos de 

toda uma vida. O que quero dizer com trabalho não remunerado? É o trabalho doméstico: cuidar dos filhos ou de outras 

pessoas, cozinhar, limpar, fazer compras e outras tarefas cumpridas por um membro da família que não está sendo pago.  
Em média, as mulheres ao redor do mundo dedicam o dobro das horas dos homens ao trabalho não remunerado, mas o 

tamanho da disparidade varia. Na Índia, elas passam seis horas por dia realizando tarefas não remuneradas enquanto os 

homens passam menos de uma.  

Quando as mulheres conseguem reduzir o tempo de trabalho não remunerado, aumentam o tempo de trabalho 
remunerado. De fato, reduzir o trabalho não remunerado das mulheres, de cinco para três horas por dia, aumenta em 

20% a participação feminina na força de trabalho. 

Isto é muito significativo porque é o trabalho remunerado que eleva as mulheres em direção à igualdade com os homens 

e lhes dá poder e independência. É por isso que o desequilíbrio de gêneros no trabalho não remunerado é tão relevante. 
O trabalho não remunerado que a mulher faz em casa é uma barreira para as atividades que podem fazê-la avançar: 

melhorar sua formação, obter renda fora de casa, conhecer outras mulheres, tornar-se politicamente ativa. O trabalho 

não remunerado desigual obstrui o caminho da mulher para o empoderamento. 
GATES, Melinda. O Momento de Voar. GMT Editores Ltda. p.107. 

 

05. Em relação ao fragmento de texto abaixo,  

 

“Para mulheres que passam o dia todo realizando tarefas não remuneradas, os afazeres    cotidianos matam os sonhos de 

toda uma vida.” 

 

o autor teve a pretensão de declarar que 

 

A) as mulheres domésticas buscam incessantemente realizar seus sonhos. 
B) o trabalho não remunerado é gratificante e prazeroso às mulheres. 

C) as práticas diárias não remuneradas realizadas pelas mulheres concorrem para a não realização de sonhos durante a sua 

vida. 

D) ao estarem dedicadas a tarefas rotineiras e não remuneradas, as mulheres são instigadas permanentemente a traçar metas de 
vida. 

E) a não remuneração em relação a tarefas diárias desenvolvidas pelas mulheres é algo que as motiva para a realização de seus 

sonhos. 

 

 

06. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, observando os termos sublinhados. 

 

1. Adjetivo (   ) “Para mulheres que passam o dia todo realizando tarefas...”  

2. Substantivo (   ) “...os afazeres cotidianos matam os sonhos de toda uma vida” 
3. Numeral (   ) “...ao redor do mundo dedicam o dobro das horas...” 

4. Preposição (   ) “Quando as mulheres conseguem reduzir o tempo...” 

5. Pronome (   ) “Isto é muito significativo porque é o trabalho...” 

6. Artigo (   ) “...enquanto os homens passam menos de uma.” 
7. Advérbio (   ) “mas o tamanho da disparidade varia.” 

8. Conjunção (   ) “...que a mulher faz em casa é uma barreira...” 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 
 

A) 4/5/3/8/1/7/2/6 B) 4/3/5/8/7/1/2/6 C) 5/4/3/7/8/1/2/6 D) 3/4/5/7/6/1/2/8 E) 5/4/3/8/7/2/1/6 

 

 

07. Assinale a alternativa em que ambos os termos sublinhados estão CORRETAMENTE grafados. 
 

A) “...os afazeres cotidianos matam os sonhos de toda uma vida” e “Nem tudo o que reluz é ouro.” 

B) “...aumenta em 20% a participação feminina na força de trabalho.” e “A repercução do crime aconteceu em nível nacional e 

internacional.”  
C) “É por isso que o desequilíbrio de gêneros...” e “Não é proibido dar gorgetas aos pobres.” 

D) “O trabalho não remunerado desigual obstrui o caminho...” e “No cansaço, o laser faz muito bem tanto ao corpo quanto à 

alma.” 

E) “...e lhes dá poder e independência.” e “Pessoas acertivas não causam ruídos na comunicação.” 
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08. Observe os fragmentos de texto abaixo: 

 

I. “Em média, as mulheres ao redor do mundo dedicam o dobro das horas dos homens ao trabalho não remunerado, 
mas o tamanho da disparidade varia.” 

II. “Quando as mulheres conseguem reduzir o tempo de trabalho não remunerado, aumentam o tempo de trabalho 

remunerado.” 

 

Sobre esses fragmentos, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em ambos, o período é composto por subordinação. 
B) No fragmento II, o período é composto por subordinação, e a conjunção que liga as orações exprime circunstância modal.  

C) No fragmento I, o período é composto por coordenação, e a conjunção que une as orações exprime ideia de oposição. 

D) No fragmento II, o período é composto por coordenação, e a conjunção exprime ideia de proporcionalidade.  

E) No fragmento I, a conjunção une as orações, exprimindo ideia de explicação. 

 

 

09. Observe os fragmentos de texto abaixo bem como os termos sublinhados: 

 

I. “É o trabalho doméstico: cuidar dos filhos ou de outras pessoas...” 
II. “Em média, as mulheres ao redor do mundo dedicam o dobro...” 

III. “Na Índia, elas passam seis horas por dia...” 

IV. “É por isso que o desequilíbrio de gêneros no trabalho...” 

 

Sobre esses termos sublinhados, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) No item I, a tonicidade da palavra recai na penúltima sílaba. 

B) No item II, o acento se justifica pelo fato de ser paroxítona terminada em ditongo decrescente. 

C) Os acentos existentes tanto no item I como no IV se justificam por se tratar de termos paroxítonos. 

D) No item IV, o acento se justifica por se tratar de palavra paroxítona. 
E) No item III, a regra que justifica o acento do termo sublinhado é a mesma para o termo sublinhado no item II. 

 

 

10. Observe o fragmento de texto abaixo: 

 

“...é o trabalho remunerado que eleva as mulheres em direção à igualdade com os homens.” 

 

Sobre ele, é CORRETO afirmar que  

 

A) o acento grave é facultativo. 

B) o acento grave é obrigatório nesse caso por se tratar de complemento que exige preposição. 
C) o complemento “à igualdade” se liga ao verbo elevar, daí o acento grave ser facultativo. 

D) se o termo “igualdade” estivesse no plural, antecedido da preposição “a”, estaria correto o segmento: em direção à 

igualdades. 

E) se a forma verbal “eleva” fosse substituída por “enaltece”, estaria correta a seguinte construção: que enaltece às mulheres. 
 

 

CONHECIMENTOS DO SUS 

 

 

11. O funcionamento dos serviços de saúde apenas no horário comercial e a falta de medicamentos essenciais ao 

atendimento constituem violações a alguns princípios do SUS. Quais são eles?   

 

A) Universalidade e integralidade 
B) Regionalização e hierarquização 

C) Hierarquização e comportamento social 

D) Equidade e integralidade 

E) Regionalização e Equidade 
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12. Relacione a COLUNA 1 com a COLUNA 2. 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1.  CF/88 (   ) Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa. 

2.  8080/90 (   ) Tem a finalidade de qualificação da gestão pública do SUS, buscando maior 

efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas 

3.  8142/90 (   ) Organiza os fluxos regionais de assistência resolvendo problemas relacionados 

às atenções secundária e terciária nos municípios. 

4.  NOB (   ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 

5.  NOAS (   ) Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde 

6.  Pacto pela Saúde (   ) Serve como eixo condutor da descentralização e consolidação dos princípios e 

diretrizes do SUS, flexibilizando critérios de habilitação de estados e 
municípios e clareando a definição de atribuições e do poder decisório em 

cada nível. 

7.  7508/11 (   ) Estabelece como dever do Estado a criação de um sistema universal de saúde, 

gratuito e de qualidade para todos os brasileiros, bem como a ordenação da 
formação dos trabalhadores para esse sistema. 

8.  141/12 (   ) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) 7-6-5-4-1-2-3-8 B) 8-2-3-4-1-5-6-7 C) 7-6-5-3-8-4-1-2 D) 6-4-5-7-3-2-1-8 E) 5-6-7-1-2-4-3-8 

 

 

13. Analise as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), um programa de atenção primária seletiva, surge em 
áreas rurais e periurbanas para atender as demandas de combate e controle da epidemia do cólera entre outras 

ações. 

(   )  Os principais profissionais deste programa eram os agentes comunitários de saúde (ACS), que atuavam sob 

supervisão do médico de família. 
(   )  Em 1993, foi instituído o Programa Saúde da Família. Implementado em pequenos municípios, tinha ampla 

capacidade de garantir a continuidade da atenção.  

(   )  A Estratégia Saúde da Família encerra em sua concepção mudanças na dimensão organizacional do modelo 

assistencial, quando, entre outras ações, constitui o generalista como o profissional médico da atenção básica.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
A) VVFV B) VFFV  C) VVVV D) VFFF E) FFVV 

 

 

1 .            à                               -                         tivas a seguir e coloque V nas Verdadeiras e 

F nas Falsas. 
 

(   )  Indivíduos que vivem em estados com grandes desigualdades de renda têm pior sa de que aqueles com renda 
semelhante, mas que vivem em estados mais igualitários. 

(   ) Aç es apenas no sistema de atenção à sa de, com mudanças nos modelos assistenciais e ampliação da autonomia 

dos sujeitos, são capazes de enfrentar e corrigir as iniquidades em sa de da população. 
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(   )  ma vez superado um determinado limite de crescimento econ mico de um país, um crescimento adicional da 

riqueza não se traduz em melhorias significativas das condiç es de sa de. A partir desse nível, o fator mais 

importante para explicar a situação geral de sa de de um país é sua riqueza total e não a maneira como ela se 
distribui. 

(   ) A desigualdade na distribuição de renda não é somente prejudicial à sa de dos grupos mais pobres, mas também 

é prejudicial à sa de da sociedade em seu conjunto. 

(   ) A debilidade dos laços de coesão social, ocasionada pelas iniquidades de renda, corresponde a bai os níveis de 

capital social e de participação política. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 
 

A) VFFVV  B) FVVVF  C) VVFFV  D) VFVFV  E) FVFFV 

 

 

1 .                                                                                                               

                                                                   .                                        

                                                                                                                

                                                                                                   

populacional. Em relação à transição demográfica, analise as afirmativas abaixo: 

  

I. A transição demográfica não tem ocorrido de maneira simultânea, tampouco homogênea, ao longo do territ rio 

brasileiro, existindo uma polarização dessa transição. 
II.   As diferenças sociais e econ micas entre as macrorregi es brasileiras, intrinsecamente vinculadas ao processo 

hist rico de desenvolvimento, industrialização e urbanização de cada região, e plicam essas variaç es. 

III.   O Brasil vem tendo seu perfil demográfico totalmente transformado: de uma sociedade majoritariamente rural e 

tradicional, com famílias numerosas e risco de morte na infância elevado, passa-se a uma sociedade 

predominantemente urbana, com arranjos familiares diversos. 

 

          o que se afirma em 
 

A) I, apenas.      B) II, apenas. C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. E) I, II e III. 

 

 

16. Um dos principais sistemas de informação utilizados na vigilância epidemiológica é o Sistema de Informações da 

Atenção Básica. Assinale a alternativa que aponta as informações que NÃO podem ser extraídas deste Sistema. 

 

A) Número de internações dos habitantes cobertos pela Estratégia Saúde da Família. 

B) Número de habitantes cobertos pela Estratégia Saúde da Família. 
C) Condições de moradia dos habitantes cobertos pela Estratégia Saúde da Família. 

D) Grau de alfabetização dos habitantes cobertos pela Estratégia Saúde da Família. 

E) Principais doenças referidas pelos habitantes cobertos pela Estratégia Saúde da Família. 

 

 

17. Quanto à Lei 8142/90, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A Lei Orgânica da Saúde, norma que dispõe sobre a organização do SUS, ao mesmo tempo que habilita o 
Ministério da Saúde a exercer poder sobre empresas, limita sua ação, caso ele deseje restringir acesso à saúde a 

alguns grupos populacionais. 

II. Os recursos referidos no inciso IV da Lei 8142/90 destinar-se-ão exclusivamente a investimentos na rede de 

serviços e à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar. 
III. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, vetada na lei 8080/90, foi recuperada através 

da Lei 8142/90.  

 

          o que se afirma em 

 

A) I, apenas. 
B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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18. Para Fleury e Ouverney (2008), "quando percebemos a política de saúde pela sua dimensão estratégica ou 

instrumental, enfatizamos seu caráter de atividade legítima e organizada em torno de um programa de ações que 

busca o alcance de determinados objetivos estabelecidos como prioritários pela sociedade".  

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 
 

I.  As políticas de saúde, suas estratégias, instrumentos e planos produzem uma ação que se limita ao campo da saúde, 
 
Porque, 
 

II. Como podem influir em aspectos gerais da dinâmica social (econômico, político, cultural) tampouco cumprir vários 

outros papéis ou funções, devem se ater ao seu objetivo básico de resolver problemas de saúde.  
 
                                        alternativa CORRETA. 

 

A) As asserç es I e II são proposiç es verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

B) As asserç es I e II são proposiç es verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserç es I e II são proposiç es falsas. 

 

 

19. Analise as asserções sobre Transição Epidemiológica a seguir e a relação proposta entre elas: 
 

I.  No  rasil, a transição epidemiol gica não tem ocorrido de acordo com o modelo e perimentado pela maioria dos países 
industrializados e mesmo por vizinhos latino-americanos, como o Chile, Cuba e Costa Rica. 

 
Porque, 
 

II.   á uma superposição entre as etapas da transição epidemiol gica indicando uma natureza não unidirecional 

denominada contra-transição, criando uma situação em que a morbi-mortalidade persiste elevada para ambos os padr es 
(tipos de agravos), caracterizando uma transição prolongada. 

 
                                        alternativa CORRETA. 
 

A) As asserç es I e II são proposiç es verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  

B) As asserç es I e II são proposiç es verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserç es I e II são proposiç es falsas. 

 

 

20. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), revisada em 2011 pela Portaria 2.488/11, declara expressamente que 

a estratégia prioritária para a expansão e consolidação da Atenção Básica no Brasil é a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. A ESF foi adotada pelo Ministério da Saúde em 1992, inicialmente sob a denominação Programa Saúde da 
Família (PSF), com os objetivos de criar elos de diálogo entre os serviços de saúde e a comunidade, além de 

aumentar a cobertura de ações primárias de saúde. 

II. A ESF é considerada um modelo de Atenção Primária à Saúde focalizado na unidade familiar e construído 
operacionalmente na esfera comunitária. 

III. As equipes de saúde da família são interprofissionais e responsáveis pela atenção integral e contínua de 750 

famílias em média, que foram ampliadas a partir de 2003 com a inserção de equipes de saúde bucal por intermédio 

do Programa Brasil Sorridente. 

 

                             

 
A) I, apenas. B) II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.  E) I, II e III. 

 

 

21. Em relação às atribuições dos integrantes das equipes de Estratégia de Saúde da Família, estabelecida pelo 

Ministério da Saúde através da Portaria 2488/11, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe é tarefa exclusiva dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). 
B) Usar para análise da situação de saúde os dados coletados através dos cadastros dos indivíduos e das famílias é exclusivo 

dos profissionais em cargos de gestão na unidade de saúde. 
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C) Manter atualizado o cadastro das famílias e indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal é 

atribuição exclusiva dos ACS e gestores de Unidade. 

D) Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica é prerrogativa comum a 

todos os integrantes da equipe. 
E) Cabe apenas ao gestor da unidade de saúde identificar parceiros e recursos, na comunidade, que possam potencializar ações 

intersetoriais. 

 

 

22. Para Coriolano et. al. (2018), "A informação em saúde deve ser compreendida como instrumento de apoio decisório 

para conhecimento da realidade socioeconômica, demográfica e epidemiológica, para planejamento, gestão, 

organização e avaliação nos vários níveis que constituem o Sistema Único de Saúde (SUS)".  

Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Antes de 1993, os dados sobre notificação de doenças e agravos eram disponibilizados para o nível nacional 

através do Boletim Epidemiológico da Fundação de Serviços de Saúde Pública (FSESP). 

II. Somente a partir de 1993, o SINAM foi implantado de forma gradual nas unidades federadas e nos municípios 
com a coordenação e acompanhamento dos gestores das três esferas de governo. 

III. O Sinam é alimentado inicialmente pela Ficha Individual de Investigação de casos de doenças e agravos 

constantes na Lista Nacional de Notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 

 

                             

 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III. 

 

 

23. Sobre o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), é CORRETO afirmar que 

 

A) apesar dos primeiros dados de estatística sobre mortalidade terem sido registrados no Brasil desde 1814, apenas a partir de 
1970 é que o Ministério da Saúde resolveu implantar o SIM. 

B) com a criação do SIM, houve a padronização dos mais de 40 modelos de Declaração de Óbito (DO) existentes à época no 

Brasil. 

C) a Declaração de óbito é composta por três vias, sete blocos de informações e 59 variáveis que tratam desde a identificação 
até o registro cartorial. 

D) a transmissão dos dados do SIM é enviada semanalmente, ao menos um lote, por meio eletrônico da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) para o nível regional, daí para o nível estadual pela ferramenta SISNET. 

E) independentemente da característica do óbito, as três vias que compõem a Declaração de Óbito não têm seu fluxo alterado. 

 

 

24. O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem como objetivo coletar dados de nascidos vivos 

constituindo informações relevantes para o setor saúde. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir:  

 

I. Antes da implantação do SINASC, as informações sobre nascidos vivos eram obtidas a partir de estimativas por 

meio de censo ou divulgadas por meio do Registro Civil.   

II. Em caso de parto domiciliar com assistência prestada por parteira tradicional, a Declaração de Nascido Vivo (DN) 
deve ser emitida pela parteira que prestou assistência. 

III. Nos casos de nascimentos sem assistência, ocorridos em famílias cadastradas na ESF ou no PACS, a DN deve ser 

emitida por um profissional de saúde devidamente habilitado, pertencente à equipe ou à unidade à qual a mãe da 

criança esteja vinculada. 

 

                             
 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.      E) I, II e III. 

 

 

25.            à Vigilância Epidemiológica, analise as afirmativas a seguir e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   ) O acompanhamento do comportamento epidemiológico das doenças sob vigilância pode ser considerado o 

principal objetivo dos sistemas de vigilância em saúde pública.  
(   ) Na vigilância de doenças transmissíveis, a interrupção das cadeias de transmissão é um dos objetivos centrais na 

Vigilância Epidemiológica.  

(   ) Os sistemas de informação coletam seus dados exclusivamente em redes de serviços de saúde, cabendo aos 

profissionais que atuam nesses serviços a notificação dos casos suspeitos.  
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(   ) A investigação de campo tem como finalidade a elucidação do diagnóstico, direcionando ao esclarecimento das 

circunstâncias e de fatores relacionados com o adoecimento de cada paciente em particular.  

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

  

A) VVFF B) VFFV C) FVVF D) VFVF E) FFVV 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. De acordo com Mauriel (2010), nas últimas décadas, testemunhou-se um significativo avanço do protagonismo 

político e profissional do Serviço Social, manifesto, particularmente, nas lutas dos profissionais pela construção de 

direitos sociais na esfera pública, especialmente no âmbito da Seguridade Social. No que se refere às Políticas 

Sociais no Brasil e sua relação com o combate à pobreza, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. As políticas sociais carregam contradições inerentes ao capitalismo, representam formas históricas resultantes de 
lutas sociais diretamente ligadas à classe burguesa, para favorecerem o proletariado, sem a intervenção direta do 

Estado. 

II. O sistema de proteção social brasileiro continua universal do ponto de vista do marco legal, mas tal concepção não 

conhece existência real, pois o que se verifica é uma crescente tendência de que política social é algum tipo de 
ação voltada para os pobres ou “e cluídos” e, por isso, deve ser focalizada. 

III. As ações focalizadas no combate direto à pobreza possuem, geralmente, caráter transitório, e sua continuidade fica 

à mercê das opções de governos, atendendo uma demanda difusa e não estruturada no aparelho do Estado. 

IV. É importante pensar a assistência social no campo dos direitos, da universalização do acesso e da responsabilidade 
estatal, quando pensada em sinergia com as políticas que conformam a Seguridade Social. Logo, assistência social 

como política pública e enquanto direito de cidadania é parte da Seguridade Social.  

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. D) II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.   

 

 

27. A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e autonomia); 

de acolhida; de convívio ou vivência familiar, conforme a Política Nacional de Assistência Social (2004). 

Especificamente, no que se refere à segurança de acolhida, analise as afirmativas e assinale a alternativa 

CORRETA.  

 

A) A segurança de acolhida deve ser indicada, apenas, às pessoas idosas em situação de rua, por meio de Instituição de Longa 
Permanência (ILPI), de forma compulsória.    

B) Compreende-se que apenas a família nuclear poderá prover a segurança de acolhida aos seus membros.  

C) Por segurança da acolhida, entende-se como uma das seguranças primordiais da política de assistência social. Ela opera 

com a provisão de necessidades humanas que se inicia com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à 
vida humana em sociedade.  

D) A Política Nacional de Assistência Social (2004) prioriza a segurança de acolhida às crianças, em situação de violência e 

com perda do poder familiar.  

E) A segurança de acolhida ocorre apenas para adolescentes em conflito com a lei e deve ser determinada, exclusivamente, 
pela Promotoria da Infância e Juventude e Ministério Público.  

 

 

28. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se 

na regulação e organização, em todo o território nacional, das ações socioassistenciais, sendo organizadas conforme 

as seguintes referências: vigilância social, proteção social e defesa social e institucional.  

No que se refere à vigilância social, assinale a alternativa CORRETA.   

 
A) Refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das situações de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida. Os indicadores a 

serem construídos devem mensurar no território as situações de riscos sociais e a violação de direitos. 

B) A vigilância social deve ser organizada de forma a garantir aos seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos 
socioassistenciais e sua defesa, independente dos indicadores sociais do território.  
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C) Refere-se à produção de informações das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social das crianças e adolescentes, 

assim como de pessoas idosas. Os indicadores serão utilizados para a construção de programas específicos para esse 

público em âmbito nacional.   

D) A vigilância social ocorre através de ações, cuidados e serviços que restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de 
vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas, socioculturais, desenvolvidas 

em rede de núcleos socioeducativos e de convivência para os diversos ciclos de vida, suas características e necessidades. 

E) A vigilância social ocorre por meio do controle das famílias no território, sendo utilizados indicadores para a construção de 

programas específicos para esse público em âmbito nacional.   

 

 

29. Os instrumentos de gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da Política 

Nacional de Assistência Social e do SUAS nas três esferas de governo, tendo como parâmetro o diagnóstico social e 

os eixos de proteção social, básica e especial. São eles: Plano de Assistência Social; Orçamento; Monitoramento, 

Avaliação e Gestão da Informação; e Relatório Anual de Gestão. Sobre os instrumentos de planejamento 

orçamentário da Assistência Social, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. O Plano Plurianual expressa o planejamento das ações governamentais de médio prazo e envolve quatro exercícios 
financeiros, tendo vigência do segundo ano de um mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. 

II. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as prioridades, metas e estabelece estimativas de receita e limites de 

despesa a cada ano, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual. 
III. A Lei Orçamentária Anual explicita as prioridades e as possibilidades de gasto em rubricas de receita e despesa 

para o ano respectivo, identificando os benefícios tributários, financeiros e creditícios. 

IV. O Orçamento da Assistência Social deverá ser inserido na proposta de Lei Orçamentária, na função 08 – 

Assistência Social, sendo os recursos destinados às despesas correntes e de capital relacionadas aos serviços, 
programas, projetos e benefícios governamentais e não governamentais, alocados nos Fundos de Assistência 

Social (constituídos como unidades orçamentárias) e aqueles voltados às atividades-meio, alocados no orçamento 

do órgão gestor dessa política na referida esfera de governo. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I, II e IV, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. D) II e III, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

 

30. No Estatuto da Criança e Adolescente, em seu Art. 8º, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às 

políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito 

do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA quanto aos direitos das mulheres 

asseguradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

A) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária.  

B) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao 

estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. 
C) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive 

como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. 

D) Não poderão as mães entregar seus filhos para adoção, mesmo que seja às autoridades judiciárias, devendo permanecer com 

a criança até que seja julgada a sentença determinando um membro da família para a realização dos cuidados do bebê.   
E) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho 

de parto e do pós-parto imediato.  

 

 
 

31. Minayo e Sanches (1993) afirmam que o conhecimento científico é sempre uma busca de articulação entre uma 

teoria e a realidade empírica; o método é o fio condutor para se formular essa articulação. Nesse sentido, analise as 

afirmativas no que se refere aos procedimentos quantitativos e qualitativos utilizados em pesquisas:  
 

I. Do ponto de vista qualitativo, a abordagem dialética atua em nível dos significados e das estruturas, 

entendendo estas últimas como ações humanas objetivadas e, logo, portadoras de significado. Ao mesmo 
tempo, tenta conceber todas as etapas da investigação e da análise como partes do processo social analisado e 

como sua consciência crítica possível. 
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II. Na perspectiva metodológica, há contradição, assim como não há continuidade, entre investigação quantitativa 

e qualitativa. Ambas são de natureza diferente. Dessa forma, ao se fazer pesquisa, o pesquisador interessado 

deve fazer a opção entre uma das duas.  
III. A pesquisa qualitativa tem como campo de prática e objetivos trazer à luz dados, indicadores e tendências 

observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, do ponto de vista social, grandes aglomerados de dados, de 

conjuntos demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando os inteligíveis através de variáveis. 

IV. A pesquisa quantitativa adequa-se a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e 

específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) II, apenas. 
D) II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV.  

 

 

32. Nogueira e Mioto (2006) analisam que, a partir da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a adoção do 

paradigma da produção social da saúde produziu uma rearticulação dos discursos e das práticas profissionais 

tradicionais no campo da assistência à saúde. Nesse sentido, foram postos, também, ao Serviço Social novos desafios, 

evidenciando esforços para responder, de forma ética e competente, às novas demandas que são colocadas.  

No que se refere à ação profissional do Assistente Social na Política de Saúde, analise as afirmativas abaixo:  
 

I. As ações profissionais do assistente social no campo da saúde, assim como em outros, não ocorrem de forma 

isolada, mas se articulam em eixos/processos, à medida que se diferenciam ou se aproximam entre si, e 
particularmente na saúde integram o processo coletivo do trabalho em saúde.  

II. A construção da integralidade e da participação social em saúde, pelo Serviço Social, está atrelada a três processos 

básicos, dialeticamente articulados: os processos político-organizativos, os processos de planejamento e gestão e 

aos processos sócio-assistenciais. 
III. Planejar a ação profissional no campo da saúde garante a possibilidade de um repensar contínuo sobre a eficiência, 

efetividade e eficácia do trabalho desenvolvido, formalizar a articulação intrínseca entre as dimensões do fazer 

profissional, ou seja, as dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa. 

IV. As ações profissionais e institucionais caminham juntas, de forma imbricada, pois têm naturezas semelhantes. As 
instituições proporcionam completa autonomia profissional ao assistente social, que por sua vez, molda 

comportamentos institucionais em uma relação dialética, simétrica e determinada pelo jogo de interesses e forças 

condensadas em espaços sócio-ocupacionais. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I, II e IV, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV.  

 

 

33. Referente à Previdência Social, sobre o que NÃO descaracteriza a condição de segurado especial, de acordo com a 

Lei n.º 8.213/1991 e suas atualizações, analise os itens abaixo:  
 

I.  O segurado especial que explore atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais 
de 120 dias ao ano.  

II.  Torne-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário.   

III.  Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa 

assistencial oficial de governo. 

IV. Tenha exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais.  
 
Estão CORRETOS 

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, II e III, apenas. D) II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.  
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34. Conforme Mioto (2006), as mudanças que caracterizam as famílias contemporâneas vêm sendo consideradas dentro 

de uma tendência não só dos padrões demográficos, mas também de modos de vida. Conforme a autora, a família 

contemporânea caracteriza-se pela presença cada vez mais reconhecida de suas diferentes composições que se 

relacionam a alteração do vínculo do casamento, ao reconhecimento das uniões estáveis e mais recentemente das 

uniões de pessoas do mesmo sexo.  

Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) A concepção de família, construída no marco da teoria social crítica, assenta-se no entendimento que a família é parte 
intrínseca do conjunto das relações sociais e é transpassada pelas contradições que caracterizam tais relações e, portanto, 

lócus privilegiado das expressões da questão social. 

B) A família nuclear na atualidade constitui-se numa instituição privilegiada, um espaço integral e natural de realização de 

afetos e de socialização, não havendo espaço para conflitos e contradições.  
C) A família é considerada uma instância estritamente privada e, portanto, não poderá haver a intervenção do Estado no 

provimento de bens e serviços.  

D) No paradigma neoliberal, há uma defesa na intervenção do Estado para o provimento do bem-estar das famílias. 

E) Na atualidade é necessária a construção do paradoxo entre a lógica discursiva de proteção da família e a importância das 
mulheres no Estado, em especial, por serem as principais cuidadoras dos membros da família. É importante considerar que 

tal papel é algo intrínseco e natural do gênero feminino e de sua inteira responsabilidade na proteção social das crianças e 

pessoas idosas.  

 

 

35. Brettas (2020) analisa que o padrão de acumulação pautado no capital financeirizado foi ganhando diversos 

aspectos da vida social, abrindo espaço para a construção de mecanismos de difusão e de inserção do mundo das 

finanças no cotidiano da classe trabalhadora. Dessa forma, há mudanças significativas na reconfiguração das 

políticas sociais no Brasil.  

Sobre essa questão, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. As mudanças nas políticas sociais experimentadas nas últimas décadas têm um papel importante para ampliar o 
escopo da financeirização, criando maneiras de integrar usuários das políticas ao sistema bancário e creditício sob 

o argumento da importância da inclusão bancária no exercício da cidadania e da valorização do crédito, assim 

como dos programas de transferência de renda para garantir o acesso a melhores condições de vida.  

II. Na década de 1990, no campo das políticas sociais no Brasil, houve a adoção de uma política de ajuste fiscal 
permanente, que impactou diretamente as empresas privadas. Em relação à classe trabalhadora, ocorreu a 

ampliação concreta dos direitos sociais e de cidadania garantido pelo Estado.  

III. O fundo público a ser utilizado pelo Estado no orçamento das políticas sociais é totalmente preservado em prol 

exclusivamente da ampliação das políticas sociais e para a classe trabalhadora.  
IV. A tendência atual do Estado é a ampliação e custeio das políticas sociais, principalmente a partir da aprovação da 

Emenda Constitucional (EC) 95/2016.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas.  

B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 

D) II, apenas.  

E) I, II, III e IV.  

 

 

36. De acordo com o Estatuto do Idoso, sobre as medidas de proteção que podem ser determinadas pelo Ministério 

Público ou Poder Judiciário, às pessoas idosas, assinale a alternativa INCORRETA.  

 
A) Encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade.  

B) Orientação, apoio e acompanhamento temporários.  

C) Requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.  

D) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou  
ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. 

E) Obrigatoriamente, quando em situação de violência e vulnerabilidade, mesmo conscientes e orientadas, as pessoas idosas 

devem ser encaminhadas a uma Instituição de Longa Permanência (ILPI). 
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37. O Serviço Social na contemporaneidade passou por um processo de debate referente à proposta curricular, no qual 

foram considerados dois elementos que representaram a ruptura com a concepção predominante nos anos de 1980. 

O primeiro é considerar a questão social como base de fundação sócio-histórica do Serviço Social, e o segundo é 

apre        “                    ”         b  h                                                           b  h   

conforme Iamamoto (2003).  

Referente aos debates e avanços ocorridos na profissão, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  A compreensão dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social que informa a revisão 
curricular parte da premissa que decifrar a profissão exige apreendê-la sob um duplo ângulo. Um desses elementos 

é abordar o Serviço Social como uma profissão socialmente determinada na história da sociedade brasileira.  

II.  Outro importante avanço foi reconhecer o chão comum tanto do trabalho quanto da cultura profissional que é a 
história da sociedade.   

III.  As políticas sociais são o objeto de estudo do Serviço Social e traduzem os aspectos explicativos da sociedade 

burguesa.  

IV. Para a realização do trabalho do assistente social, devem ser priorizadas as ações técnico-operativas para o 

conhecimento da realidade e consequente intervenção.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, II e III, apenas. 

B) III e IV, apenas. D) I e II, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

 

38. O processo de descentralização das políticas sociais vem requisitando aos profissionais de Serviço Social a atuação 

nos níveis de planejamento, gestão e coordenação de equipes, programas e projetos. Tal atuação deve ser embasada 

na realização de estudos e pesquisas que revelem as reais condições de vida e as demandas da classe trabalhadora, 

além dos estudos sobre o perfil e a situação de saúde dos usuários e/ou coletividade, de acordo com os Parâmetros de 

Atuação do Assistente Social na Política de Saúde (2010). Referente aos eixos de planejamento, gestão e coordenação 

de equipes, programas e projetos, analise as afirmativas abaixo:  

 

I. Identificar as manifestações da questão social que chegam aos diversos espaços do Serviço Social por meio de 

estudos e sistema de registros. 

II. Realizar a avaliação do plano de ação por meio da análise das ações realizadas pelo Serviço Social e pela 
instituição (em equipe) e os resultados alcançados.  

III. Participar das Comissões e Comitês temáticos existentes nas instituições, a saber: ética, saúde do trabalhador, 

mortalidade materno-infantil, DST/AIDS, humanização, violência contra a mulher, criança e adolescente, idoso, 

entre outras, respeitando as diretrizes do projeto profissional do Serviço Social.  
IV. Mobilizar e capacitar usuários, familiares, trabalhadores de saúde e movimentos sociais para a construção e 

participação em fóruns, conselhos e conferências de saúde e de outras políticas públicas 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III, apenas. B) III e IV, apenas.  C) II, III e IV, apenas. D) I e II, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

 

39. Bravo e Matos (2006) fazem uma análise a partir do Projeto Ético-Político da profissão e sua relação com a 

Reforma Sanitária no Brasil e identificam alguns desafios postos na atualidade para o Serviço Social.  

Sobre isso, analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA.  

 
A) A atuação profissional do assistente social na Política de Saúde é marcada diretamente pela atuação técnica, sem a 

necessidade de realizar as mediações e análise de conjuntura. Devem ser consideradas, apenas, as normas, os projetos e 

programas institucionais.  
B) A intervenção do assistente social na Saúde, na atualidade, é realizada por meio do Serviço Social Clínico. 

C) O trabalho do assistente social na saúde deve ter como eixo central a busca criativa e incessante da incorporação dos 

conhecimentos e das novas requisições à profissão, articulados aos princípios dos projetos da reforma sanitária e ético-

político do Serviço Social. 
D) O assistente social deve construir espaços nas unidades que garantam a participação, apenas, dos funcionários para as 

decisões a serem tomadas na instituição.  

E) O Serviço Social na saúde está subordinado às determinações da equipe médica, podendo intervir , apenas, quando solicitado 

a emitir parecer social. Também deve administrar os benefícios sociais da instituição, assim como os transportes do 
município e/ou unidade hospitalar.  
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40. A Resolução do CFESS N° 992, de 22 de março de 2022, que estabelece normas vedando atos e condutas 

discriminatórias e/ou preconceituosas contra pessoas com deficiência no exercício profissional do/a assistente social, 

regulamenta os princípios II, VI e XI inscritos no Código de Ética Profissional. Sobre a referida Resolução, analise 

as afirmativas abaixo:  
 

I.  O/A assistente social no exercício de sua atividade profissional deverá abster-se de praticar ou ser conivente com 

condutas discriminatórias e/ou preconceituosas em relação a pessoas com deficiência, na relação com os/as 
usuários/as, com outros/as assistentes sociais e com outros/as profissionais e trabalhadores/as. 

II.  O/A assistente social deverá contribuir, inclusive, no âmbito de seu espaço de trabalho, para a reflexão ética sobre 

o sentido da necessidade do respeito e promoção de oportunidades equitativas às pessoas com deficiência; 

prevenção e combate ao preconceito e discriminação. 
III.  Ocorrendo infração contra pessoas com deficiência por parte do assistente social, os Conselhos Federal e 

Regionais de Serviço Social não poderão encaminhar às autoridades competentes para apuração e/ou oferecer 

representação, considerando ser necessário salvaguardar os profissionais e instituições. 

IV. É vedada ao/à assistente social a utilização de instrumentos e técnicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, 
estigmas ou estereótipos de discriminação e/ou opressão às pessoas com deficiência física, mental, intelectual, 

sensorial. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) III e IV, apenas.  
C) II, III e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV.  
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