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ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
 
 
16.  (Concurso Milagres/2018) A partir 

da Constituição Federal de 1988, as 

Políticas Sociais da Seguridade Social 

foram reorganizadas com base em 

novos princípios e diretrizes. Sobre os 

princípios e diretrizes que regem a 

Seguridade Social, analise as assertivas 

abaixo. 

 
I – Redutibilidade do valor dos benefícios. 

II – Equidade na forma de participação no 

custeio. 

III – Seletividade e distributividade na 

prestação dos benefícios e serviços. 

IV – Capacidade de resolução dos serviços 

em todos os níveis de assistência. 

V – Diversidade da base de financiamento. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) I, III e V 

B) II, III e V 

C) II, III e IV 

D) III, IV e V 

E) I, IV e V 

 
17. (Concurso Milagres/2018) Definido 

como a menor unidade do processo de 

planejamento; trata-se de um 

instrumento técnico-administrativo de 

execução de empreendimentos 

específicos, direcionados para as mais 

variadas atividades interventivas e de 

pesquisa no espaço público e privado. 

Esta afirmação refere-se ao: 

A) Projeto 

B) Programa 

C) Plano 

D) Relatório 

E) Dossiê 

 
18. (Concurso Milagres/2018) A 

formulação e implementação de 

Políticas Sociais são concretizadas por 

meio do processo de planejamento. 

Sobre plano, programas e projetos, 

marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

 

(   ) A distinção básica entre plano , programa 
e projeto está no nível de agregação de 
decisões e no detalhamento das 
operações de execução. 

 
(   ) O plano caracteriza-se por ser a menor 

unidade do processo de planejamento. 
 
(   ) O projeto tem maior detalhamento das 

operações a serem executadas que o 
programa e este, mais que o plano. 

 
(   ) O programa é o documento que indica 

um conjunto de projetos cujos resultados 
permitem alcançar o objetivo maior de uma 
política pública. 

 
Assinale a sequencia correta: 
 
A) V, V, F, F 

B) F, V, F, V 

C) F, F, F, V 

D) V, V, F, V 

E) V, F, V, V 
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19. (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com a Lei 8662/93, que regulamenta a 

profissão de Assistente Social, e define 

como livre o exercício da profissão em 

todo o território nacional, observadas 

as condições nela estabelecidas, 

constituem competências do Assistente 

Social, no seu Art. 4°, EXCETO: 

 
A) Encaminhar providências, e prestar 

orientação social a indivíduos, grupos e à 
população. 

 
B) Planejamento, organização e 

administração de Serviços Sociais e de 
Unidade de Serviço Social. 

 
C) Fiscalizar o exercício profissional através 

dos Conselhos Federal e Regionais. 
 
D) Orientar indivíduos e grupos de diferentes 

segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos. 

 
E) Elaborar, implementar, executar e avaliar 

políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações 
populares. 

 
20. (Concurso Milagres/2018) (Lei 

8.662/93) “Prestar assessoria técnico-

consultiva aos organismos públicos ou 

privados, em matéria de Serviço 

Social”. O exercício da atribuição citada 

constitui:  

 
A) Competência do Assistente Social 

B) Atribuição Privativa do Assistente Social 

C) Competência dos Conselhos Regionais de 

Serviço Social 

D) Direitos do Assistente Social 

E) Competência do Conselho Federal de 
Serviço Social 

 
21. (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com o Artigo 5° da Lei de 

Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social, constituem 

atribuições privativas deste 

profissional: 

 

I – Dirigir serviços técnicos de Serviço Social 
em entidades públicas ou privadas. 

 
II – Planejar, organizar e administrar 

programas e projetos em Unidade de 
Serviço Social. 

 
III – Realizar vistorias, perícias técnicas, 

laudos periciais, informações e pareceres 
sobre a matéria de Serviço Social. 

 
IV – Ocupar cargos e funções de direção e 

fiscalização da gestão financeira em 
órgãos e entidades representativas da 
categoria profissional. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) I, II e IV 

B) I, III e IV 

C) I e IV 

D) I, II, III e IV 

E) II, III e IV 

 
22. (Concurso Milagres/2018) 

“Empenho na eliminação de todas as 

formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação 

de grupos socialmente discriminados e 

à discussão das diferenças”. Essa 
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afirmativa está presente no Código de 

Ética dos Assistentes Sociais, sendo 

definida como: 

 
A) Princípio Fundamental 

B) Direito do Assistente Social 

C) Dever do Assistente Social  

D) Competência do Assistente Social 

E) Atribuição Privativa do Assistente Social 

 
23. (Concurso Milagres/2018) 

(Resolução 273/93) De acordo com o 

Código de Ética, assinale a alternativa 

correta em relação aos deveres do 

Assistente Social nas suas relações 

com os usuários. 

 

A) Ter livre acesso à população usuária. 
 
B) Contribuir para a criação de mecanismos 

que venham desburocratizar a relação 
com os/as usuários/as, no sentido de 
agilizar e melhorar os serviços prestados. 

 
C) Participar de programa de socorro à 

população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus 
interesses e necessidades.  

 
D) Depor como testemunha sobre situação 

sigilosa do/a usuário/a de que tenha 
conhecimento no exercício profissional, 
mesmo quando autorizado.  

 
E) Apoiar e/ou participar dos movimentos 

sociais e organizações populares 
vinculados à luta pela consolidação e 
ampliação da democracia e dos direitos de 
cidadania. 

 
24. (Concurso Milagres/2018) 

(Resolução 273/93) De acordo com o 

Código de Ética do Assistente Social, 

analise as afirmativas que constituem 

infrações disciplinares.  

 
I- Pagar, regularmente, as anuidades e 

contribuições devidas ao Conselho 
Regional de Serviço Social a que esteja 
obrigado/a. 
 

II- Participar de instituição que, tendo por 
objeto o Serviço Social, não esteja inscrita 
no Conselho Regional. 
 

III- Ser conivente com falhas éticas de acordo 
com os princípios deste Código e com 
erros técnicos praticados por Assistente 
Social e qualquer outro/a profissional. 
 

IV- Emprestar seu nome e registro 
profissional a firmas, organizações ou 
empresas para simulação do exercício 
efetivo do Serviço Social. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) II e III 

B) II e IV 

C) I e IV 

D) II 

E) III e IV 

 
25. (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com o Artigo 13 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, os casos de suspeita 

ou confirmação de castigo físico, de 

tratamento cruel ou degradante e de 

maus tratos contra criança ou 

adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados a (ao): 

 

A) Ministério Público da respectiva localidade 
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B) Conselho Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais 

 
C) CREAS 

D) CRAS 

E) Justiça da Infância e da Juventude 

 
26. (Concurso Milagres/2018) 

Respaldado pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna. 

“A _________________________ é 

medida excepcional e irrevogável, à 

qual se deve recorrer apenas quando 

esgotados os recursos de manutenção 

da criança ou do adolescente na família 

natural ou extensa”. 

 
A) Tutela 

B) Acolhimento institucional 

C) Guarda 

D) Adoção 

E) Apadrinhamento 

 
27. (Concurso Milagres/2018) (Lei 

8069/90) A internação constitui medida 

privativa da liberdade, sujeita aos 

princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. Com base na 

afirmativa acima, a medida 

socioeducativa de internação só poderá 

ser aplicada quando: 
 
I- Tratar-se de ato infracional cometido 

mediante grave ameaça ou violência à 
pessoa. 

II- Por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente 
imposta. 
 

III- Por reiteração no cometimento de outras 
infrações graves. 
 

IV- Sempre que houver prova da 
materialidade e indícios suficientes da 
autoria. 

 
Marque a alternativa correta. 
 
A) I, II e IV 

B) II, III e IV 

C) II e IV 

D) I e III 

E) I, II e III 

 
28. (Concurso Milagres/2018) Sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade. 
 

B) O atendimento pré-natal será realizado por 
profissionais da atenção secundária.  
 

C) Entende-se por família natural a 
comunidade formada pelos pais ou 
qualquer deles e seus descendentes. 
 

D) É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição 
de aprendiz. 
 

E) É proibida a hospedagem de criança ou 
adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se 
autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável. 
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29. (Concurso Milagres/2018) O 

Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 

10.741/2003, ao tratar sobre a 

profissionalização e o trabalho, 

estabelece que: 

 

A) É vedado o trabalho à pessoa idosa. 
 
B) Na admissão do idoso em qualquer 

trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite máximo 
de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza 
do cargo o exigir. 

 
C) O segundo critério de desempate em 

concurso público será a idade, dando 
preferência ao de idade mais elevada. 

 
D) É permitido o trabalho ao idoso com idade 

igual ou inferior a 60 anos. 
 

E) É vedada a profissionalização a pessoa 
idosa. 

 
30. (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com o Artigo 40 do Estatuto do Idoso, 

assinale a alternativa correta no que se 

refere ao sistema de transporte coletivo 

interestadual. 

 
A) Reserva de 01 (uma) vaga gratuita por 

veículo, para idosos com renda per capita 
igual ou inferior a ¼ do salário mínimo.  

 
B) Desconto de no mínimo 25% (vinte e cinco 

por cento) no valor das passagens, para 
os idosos que excederem as vagas 
gratuitas, com renda igual ou inferior a 01 
(um) salário mínimo. 

 
C) Reserva de 02 (duas) vagas gratuitas por 

veículo para idosos com renda igual ou 
inferior a 02 (dois) salários mínimos. 

D) Desconto de no mínimo 60% (sessenta 
por cento) no valor das passagens. 

 
E) Não serão reservadas vagas gratuitas a 

pessoa idosa com renda igual ou inferior a 
02 (dois) salários mínimos. 

 
31. (Concurso Milagres/2018) “É 

obrigação do Estado, garantir à pessoa 

idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade”. De acordo 

com a Lei 10.741, de 01 de Outubro de 

2003, essa afirmativa constitui 

 
A) Princípio 

B) Diretriz 

C) Medida de proteção 

D) Competência do Ministério Público 

E) Direito Fundamental 

 

32. (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com a Lei Orgânica da Assistência 

Social, marque a alternativa correta no 

se refere ao Benefício de Prestação 

Continuada. 

 
A) A contratação da pessoa com deficiência 

como aprendiz não acarreta a suspensão 
do benefício de prestação continuada, 
limitado a 02 (dois) anos o recebimento 
concomitante da remuneração e do 
benefício. 

 
B) O benefício de prestação continuada deve 

ser revisto anualmente para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram 
origem. 
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C) Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa com deficiência ou 
idosa a família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a ½ (meio) salário 
mínimo. 

 
D) O benefício de prestação continuada é a 

garantia de 01 (um) salário mínimo mensal 
à pessoa com deficiência e ao idoso com 
60 (sessenta) anos ou mais, que 
comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la provida 
por sua família. 

 
E) A condição de acolhimento em instituição 

de longa permanência prejudica o direito 
do idoso ou da pessoa com deficiência ao 
benefício de prestação continuada. 

 
33. (Concurso Milagres/2018) As 

atividades continuadas que visem à 

melhoria de vida da população e cujas 

ações, voltadas para as necessidades 

básicas, observam os objetivos, 

princípios e diretrizes estabelecidos na 

Lei Orgânica de Assistência Social – 

LOAS. O enunciado se refere ao (s): 
 

A) Benefícios eventuais 

B) Projetos de enfrentamento a pobreza 

C) Programas de assistência social 

D) Serviços socioassistenciais 

E) Planejamento social 

 
34. (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com a Lei 12.435, de 06 de Julho de 

2011 (que altera a Lei 8.742/93, que 

dispõe sobre a organização da 

Assistência Social), analise as 

afirmativas a seguir. 

 
I- O CREAS é a unidade pública de 

abrangência e gestão apenas municipal, 

destinada a prestação de serviços a 
indivíduos e famílias que se encontram em 
situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas de 
proteção social básica. 
 

II- Os CRAS e os CREAS são unidades 
públicas estatais instituídas no âmbito do 
SUAS, que possuem interface com as 
demais políticas públicas e articulam, 
coordenam e ofertam os serviços, 
programas, projetos e benefícios da 
assistência social. 
 

III- A assistência social organiza-se pelos 
seguintes tipos de proteção: proteção 
social básica e proteção social especial. 
 

IV- Fica instituído o Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI), que integra a proteção 
social básica. 

 
Estão INCORRETAS: 
 
A) I e IV 

B) I e II  

C) II e IV 

D) II e III 

E) III e IV 

  
35. (Concurso Milagres/2018) Com base 

na Lei 12.435, de 06 de Julho de 2011 

(que altera a Lei 8.742/93, que dispõe 

sobre a organização da Assistência 

Social), assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna. 

_______________________________ é 

um dos instrumentos das proteções da 

Assistência Social que identifica e 

previne as situações de risco e 

vulnerabilidade social e seus agravos 

no território. 
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A) O acompanhamento familiar 

B) Os serviços socioassistenciais 

C) O CRAS  

D) O CREAS 

E) A vigilância socioassistencial 

 
36. (Concurso Milagres/2018) O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência é 

destinado a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, visando à 

sua inclusão social e cidadania. Sobre a 

Lei 13.146/2015, é correto afirmar que: 
 

A) A pessoa com deficiência somente será 
atendida sem seu consentimento prévio, 
livre e esclarecido em casos de risco de 
morte e de emergência em saúde, 
resguardado seu superior interesse 
adotadas as salvaguardas legais cabíveis.  

 
B) São vedadas todas as formas de 

discriminação contra a pessoa com 
deficiência, sendo permitido cobrança de 
valores diferenciados por planos e seguros 
privados de saúde, em razão de sua 
condição. 

 
C) É assegurado a pessoa com deficiência 

que possua meios para prover sua 
subsistência, o benefício mensal no valor 
de 01 (um) salário mínimo. 

 
D) As frotas de empresas de táxi devem 

reservar 5% (cinco por cento) de seus 
veículos acessíveis à pessoa com 
deficiência. 

 
E) Não constitui direito da pessoa com 

deficiência o processo de habilitação e 
reabilitação. 
 

37. (Concurso Milagres/2018) (Lei 

13.146/2015) Sobre o direito ao trabalho 

à pessoa com deficiência, julgue os 

itens abaixo. 
 
I- É garantido aos trabalhadores com 

deficiência acessibilidade em cursos de 
formação e de capacitação. 
 

II- As pessoas jurídicas de direito público, 
privado ou de qualquer natureza são 
obrigados a garantir ambientes de trabalho 
acessíveis e inclusivos. 
 

III- A pessoa com deficiência tem direito, em 
igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, a condições justas e 
favoráveis de trabalho, incluindo desigual 
remuneração por trabalho de igual valor. 
 

IV- Os programas de estímulo ao 
empreendedorismo e ao trabalho 
autônomo, incluídos o cooperativismo e o 
associativismo, devem prever a 
participação da pessoa com deficiência e a 
disponibilização de linhas de crédito, 
quando necessários. 

 
É correto afirmar 
 
A) Todas as alternativas estão corretas 

B) Apenas I e II são corretas 

C) III e IV são falsas 

D) I, II e IV são corretas 

E) I e III são falsas 

 
38. (Concurso Milagres/2018) “O 

conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes 

de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos”, denomina-se 
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A) Vigilância epidemiológica 

B) Saúde do trabalhador 

C) Vigilância sanitária 

D) Assistência terapêutica 

E) Atenção domiciliar 

 
39. (Concurso Milagres/2018) Sobre o 

atendimento e a internação 

domiciliares, estabelecidos no Sistema 

Único de Saúde – SUS é correto 

afirmar: 

 
A) É vedado a internação domiciliar. 
 
B) Na modalidade de assistência de 

atendimento e internação domiciliares 
incluem-se unicamente os procedimentos 
médicos e de enfermagem. 

 
C) O atendimento e a internação domiciliares 

serão realizados por equipes 
multidisciplinares que atuarão nos níveis 
da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. 

 
D) O atendimento e a internação domiciliares 

poderão se realizados por indicação de 
qualquer profissional da área da saúde. 

 
E) O atendimento e a internação domiciliares 

só poderão ser realizados por indicação 
médica, sem expressa concordância do 
paciente e de sua família. 

 
40. (Concurso Milagres/2018) A respeito 

do sigilo profissional, previsto pelo 

Código de Ética do Assistente Social 

(Resolução 273/93), julgue os itens 

abaixo. 

 
I- Constitui direito do/a Assistente Social 

manter o sigilo profissional. 

II- Em trabalho multidisciplinar poderão ser 
prestadas todas as informações referentes 
aos usuários, não sendo necessário o 
sigilo profissional. 
 

III- A quebra do sigilo só é admissível quando 
se tratarem de situações cuja gravidade 
possa, envolvendo ou não fato delituoso, 
trazer prejuízo aos interesses do/a 
usuário/a, de terceiros/as e da 
coletividade. 
 

IV- O sigilo protegerá o/a usuário/a em 
tudo aquilo de que o/a assistente social 
tome conhecimento, como decorrência do 
exercício da atividade profissional. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) F, F, V, V 

B) F, F, V, F 

C) V, F, V, F 

D) V, F, V, V 

E) F, F, F, V 

 
41. (Concurso Milagres/2018) No que se 

refere ao debate sobre Questão Social e 

Serviço Social, assinale (V) para as 

afirmativas verdadeiras e (F) para as 

falsas. 

 

(   ) O Serviço Social tem na questão social a 
base de sua fundação como 
especialização do trabalho. 

 
(  ) Os Assistentes Sociais trabalham com a 

questão social nas suas mais variadas 
expressões quotidianas, tais como os 
indivíduos as experimentam no trabalho, 
na família, na área habitacional, na saúde, 
na assistência social pública etc. 
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(    ) Decifrar as novas mediações por meio 
das quais se expressa a questão social, 
hoje, é de fundamental importância para o 
Serviço Social em uma dupla perspectiva: 
para que se possa tanto apreender as 
várias expressões que assumem, na 
atualidade, as desigualdades sociais – sua 
produção e reprodução ampliada – quanto 
projetar e forjar formas de resistência e de 
defesa da vida. 

 
(    ) A questão social sendo desigualdade é, 

também, rebeldia, pois os sujeitos sociais, 
ao vivenciarem as desigualdades, a elas 
resistem e se opõem. É nesta tensão entre 
produção da desigualdade, da rebeldia e 
da resistência, que trabalham os 
assistentes sociais, situados nesse terreno 
movidos por interesses sociais distintos, 
aos quais não é possível abstrair ou deles 
fugir porque tecem a vida em sociedade. 

 
Assinale a sequencia correta. 
 
A) V, F, F, V 

B) F, V, F, F 

C) V, V, F, V 

D) V, V, V, F 

E) V, V, V, V 

  
42. (Concurso Milagres/2018) A 

centralidade das Políticas Sociais 

brasileiras está na (o):  

 

A) Estado 

B) Movimentos sociais 

C) Questão social 

D) Família 

E) Trabalho 

 

43. (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com a Lei de Regulamentação da 

Profissão de Assistente Social, 

constitui atribuição privativa “realizar 

vistorias, perícias técnicas, laudos 

periciais, informações e pareceres 

sobre a matéria de Serviço Social”. 

Sobre parecer social é correto afirmar 

que: 

 
A) Tem por finalidade conhecer com 

profundidade, e de forma crítica, uma 
determinada situação ou expressão da 
questão social, objeto da intervenção 
profissional – especialmente nos seus 
aspectos socioeconômicos e culturais. 

 
B) Se traduz na apresentação descritiva e 

interpretativa de uma situação ou 
expressão da questão social, enquanto 
objeto de intervenção desse profissional, 
no seu cotidiano laborativo. 

 
C) Documento resultante do processo de 

perícia social, apresentando o registro das 
informações mais significativas do estudo 
e da análise realizada e o parecer social.  

 
D) Se trata de estudo e parecer cuja 

finalidade é subsidiar uma decisão, 
geralmente, judicial. É realizada por meio 
do estudo social e implica a elaboração de 
um laudo e a emissão de um parecer. 

 
E) Trata-se de exposição e manifestação 

sucinta, enfocando-se objetivamente a 
questão ou situação social analisada e os 
objetivos do trabalho solicitado e 
apresentado; a análise da situação, 
referenciada em fundamentos teóricos, 
éticos e técnicos, inerentes ao Serviço 
Social – portanto, com base em estudo 
rigoroso e fundamentado – e uma 
finalização, de caráter conclusivo ou 
indicativo.  
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44. (Concurso Milagres/2018) A política 

social, concebida como forma de 

enfrentamento da questão social que se 

produz na relação capital-trabalho, tem 

seu desenho mais ou menos 

redistributivo, dependendo da 

correlação de forças das classes e 

segmentos sociais. O contexto atual, 

pela sua nova condição – defensiva e 

insegura – do trabalho, implica também 

uma nova condição da política social 

(Behring, 2002). Nessa direção, de 

acordo com os princípios norteadores 

da política social, assinale (V) para as 

afirmativas verdadeiras e (F) para as 

falsas. 

 
(  ) Desconcentração em oposição à 

descentralização, com redução de gastos 
públicos e delegação de ações para as 
organizações não governamentais, para a 
família e para o terceiro setor. 

 
(    ) Universalização, sem direcionamento de 

programas a públicos específicos. 
 
(   ) Privatização com o deslocamento dos 

bens e serviços públicos para o setor 
privado, em articulação direta com o 
processo de acumulação. 

 
(  ) Elevação dos gastos públicos e 

financiamento pelo Estado. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) V, F, V, F 

B) V, V, V, F 

C) F, F, V, F 

D) V, V, F, V 

E) F, F, F, V 

45. (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com a Lei Orgânica da Saúde, constitui 

um dos objetivos do Sistema Único de 

Saúde: 

 

A) Formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

 
B) Identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 
 

C)  direito à informação, às pessoas 
assistidas, sobre sua saúde. 

 
D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 

serviços privados de saúde. 
 

E) Promover a descentralização para os 
Municípios dos serviços e das ações de 
saúde. 

 
 


