
UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019 
Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

12 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber méd ico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto.  

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde.  

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

A) I e II.   B) I e III.   C) II e IV.  D) III e IV. 
 

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que realizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que  

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente.  

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS. 
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse mov imento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis , uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e diminuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso.  

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e saúde ocupacional.  

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, difi cultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro. 

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo. 

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela população ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja obs ervada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer.  

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9  anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz ” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais pa ra a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objetivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito  à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da s aúde. 

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual os 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 
estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 
hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 
comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 
grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 
Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pr essão arterial, 
anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 
Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 
aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 
mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 
compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 
Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia,  Fisioterapia, Medicina e Odontologia 
começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tipos: 
específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 
como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 
trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na 

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 
importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou a 
morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 
e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 
profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua casa, mas 
que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 
pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 
para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da dr oga, tivesse 
coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 
estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 
para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com  outros setores para 
tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupação em ouvir 
A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 
enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 
problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Após o retorno de 
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A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 
também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).  

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 
contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 
com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 
setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 
a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  

 
 

Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. A política de saúde tem se constituído como um dos campos de maior inserção de assistentes 
sociais, em instituições públicas e privadas. Pesquisas renomadas têm revelado que não há 
clareza quanto às competências e atribuições profissionais do (a) assistente social na saúde, 
tanto pela dificuldade em sistematizar respostas diante das demandas quanto pela falta de 
apreensão das particularidades do trabalho do(a) assistente social na saúde, por parte da 
equipe. Sobre a atuação de assistentes sociais na saúde, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 

O (a) assistente social tem revelado o compromisso com a garantia de direitos dos 
usuários (as), mas existe um descompasso no trabalho de articulação do Projeto da 
Reforma Sanitária e do Projeto Ético- Político, mesmo com o expressivo envolvimento 
desse profissional no Movimento da Reforma Sanitária.  

II 

O (a) assistente social é um (a) trabalhador (a) da saúde, atuando na relação entre 
questão social e determinação social da saúde. Por essa razão, necessita trabalhar na 
perspectiva da clínica ampliada, pois seu trabalho não se dá isolado de um trabalho 
coletivo combinado. 

III 

A legitimidade da profissão na saúde tem se dado pelo avesso, nas ausências e 
contradições do SUS, em virtude do não atendimento das demandas e necessidades 
de saúde dos usuários (as). Por isso, o serviço social atua nas lacunas da saúde, nos 
elos invisíveis do SUS. 

IV 

O modelo assistencial hegemônico na saúde contribui para evidenciar as 
particularidades do trabalho de assistentes sociais na saúde, que deve enfatizar suas 
ações na realização de triagens sócio-econômicas e na classificação de riscos sociais 
e de saúde. 

Em relação à atuação de assistentes sociais na saúde, estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.  B) I e IV.  C) I e II.  D) II e III. 
 

17. Na década de 1940, a saúde passou a ser uma das áreas de atuação do assistente social.  Tal 
como sucedeu com outros profissionais, o assistente social era visto, nessa época, como um 
auxiliar do médico, como alguém que poderia contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho 
do médico. Sobre as características do serviço social praticado na área da saúde, naquele 
momento, é correto afirmar:  

A) seu foco de atuação era na perspectiva do desenvolvimento de comunidade priorizando 
ações nas comunidades, e contribuindo para a higienização dos cortiços, palafitas e vilas 
operárias. 

B) seu foco de atuação era na perspectiva do serviço social de caso, que priorizava 
orientações individuais, de engajamento do paciente no tratamento, sendo o assistente 
social o elo de ligação entre usuários, famílias e instituições hospitalares.  

C) com a ampliação da assistência médico hospitalar, os (as) profissionais de serviço social 
foram substituídos pelos de enfermagem, para a realização de triagens e avaliações de 
risco, para lidar com o caráter seletivo e excludente da saúde.  

D) as funções exercidas pelos assistentes sociais na ótica do Serviço Social Médico dizem 
respeito ao fortalecimento do trabalho da equipe multiprofissional  e da intersetorialidade 
para enfrentar as sequelas da questão social.  



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019   Serviço Social  Eles passarão, eu passarinho.          7  

18. Na perspectiva do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social brasileiro, o trabalho 
do (a) assistente social, na área da saúde, deve, necessariamente, estar articulado com os 
princípios do Projeto da Reforma Sanitária, pois há uma relação coerente entre eles. Nesse 
sentido, uma atuação competente e crítica do serviço social na saúde, consiste em  

A) viabilizar atendimento psicossocial e aconselhamento terapêutico dos (as) usuários(as) 
sobre o processo de tratamento e prevenção de doenças.  

B) conhecer as condições de vida e de trabalho dos (as) usuários(as), procurando identificar 
as expressões da questão social e os determinantes sociais que interferem no processo 
saúde-doença. 

C) realizar triagens socioeconômica dos (as) usuários (as) com vistas a ampliar o acesso à 
saúde para articulação intersetorial e garantia da integralidade.  

D) implementar ações socioeducativas e distribuir benefícios para contribuir com o 
aperfeiçoamento do trabalho médico.  

 
19. São inegáveis os avanços no debate e na produção teórica para explicar as relações que se 

estabelecem nas sociedades e as condições de saúde de sua população. Há comprovação de 
que as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde afetam o processo saúde -doença de 
suas populações. Estudos sobre a determinação social da saúde  explicam os determinantes e 
condicionantes da saúde, que explicitam como e por que as desigualdades sociais fazem mal 
à saúde. Nesse debate, compreende-se que 

A) as iniquidades de saúde são fundamentais para elucidar o processo saúde-doença, 
expressam as desigualdades de saúde produzidas a partir da posição social que indivíduos 
e populações ocupam na sociedade, as quais são também evitáveis, injustas e 
desnecessárias. 

B) para estabelecer as mediações que explicam como as iniquidades de saúde interferem na 
saúde da população, é importante elencar os determinantes sociais de saúde em camadas, 
numa relação direta de causa e efeito , para compreender a determinação social da saúde.  

C) as importantes diferenças do processo saúde-doença entre grupos e classes sociais 
podem ser explicados pelos mesmos fatores aos quais se atribuem as diferenças entre 
indivíduos, pois se controlamos esses fatores, as diferenças entre grupos da sociedade se 
alteram. 

D) os fatores importantes que explicam as diferenças no estado de saúde de indivíduos, 
grupos e populações servem para explicar as diferenças entre grupos de uma sociedade 
ou entre sociedades diversas. 

 

20. Na década de 1990, a política de saúde no Brasil passa por distintos momentos em relação à 
reforma sanitária, e dois projetos societários antagônicos estão presentes: o sustentado na 
democracia restrita e o fundado na democracia de massas. Na saúde, dois projetos disputam 
entre si, o da reforma sanitária e o privatista. Com base no debate sobre esses dois projetos, 
analise as afirmativas abaixo.  

 

I 
Num contexto de contrarreforma do Estado e da mercantilização da saúde, o projeto 
de democracia de massas se articula ao projeto neoliberal e, na saúde, ao pr ojeto 
privatista. 

II 

O projeto privatista está pautado nas políticas de ajuste. Por essa razão, seu objetivo 
é trabalhar a saúde como mercadoria, indo ao encontro da racionalização da oferta  e  
dos serviços via contenção de gastos e descentralização, com isenção de 
responsabilidade do poder central.  

III 

O projeto que subsidia o modelo assistencial e gerencial atual demanda aos 
assistentes sociais a socialização de informações e educação em saúde, para 
democratizar o acesso, visto que esse projeto tem como premissa a saúde como 
direito de todos e dever do estado.  

IV 

O Projeto da Reforma Sanitária tem como base o estado democrático de direito, 
responsável pelas políticas sociais. Consequentemente, visa a universalização das 
ações, a qualidade das ações ofertadas, baseado no modelo assistencial, pautado na 
integralidade das ações, na democratização e no controle social.  

Em relação aos dois projetos em disputa na saúde, estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.   B) I e II.  C) II e IV.  D) I e III. 
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21. Considere uma possível situação de aumento da demanda recorrente ao óbito e requisições 
profissionais para os assistentes sociais. Segundo os Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Saúde, em situação de óbito, o (a) assistente social deve  

A) convocar à família e/ou responsável para prestar orientações , em conjunto com o (a) 
psicólogo (a), para promover alívio e conforto nesse momento de dor e sofrimento, 
encaminhando os benefícios relativos à situação.  

B) convocar a família e/ou responsável para informar o óbito, em conjunto com a equipe, 
encaminhar os benefícios e direitos relativos à situação, agilizando o sepultamento 
gratuito. 

C) realizar, em conjunto com a equipe, o atendimento à família e/ou responsável, fornece r o 
apoio emocional necessário, na perspectiva do luto como direito , e fornecer informações 
para o sepultamento gratuito.  

D) realizar atendimento à família e/ou responsável, em conjunto com a equipe de saúde, 
esclarecendo a respeito dos benefícios e direitos relativos à situação, além dos 
encaminhamentos necessários. 

 
22. A atuação profissional de assistentes sociais na saúde é orientada pela direção social do  

Projeto Ético-Político do Serviço Social, que se articula com valores e proposições da 

Reforma Sanitária. O conjunto CFESS/CRESS, após amplo debate, formulou o documento 

“Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde” para orientar e  

fortalecer uma atuação competente, crítica e ética, de maior qualidade ao atendimento 

prestado à população usuária dos serviços de saúde. Sobre essa temática, analise as 

afirmativas abaixo.  
 

I 

As avaliações socioeconômicas são importantes para identificar as condições de vida 
e de saúde bem como os determinantes sociais da saúde para estabelecer os critérios 
de elegibilidade e seletividade de acesso aos programas e serviços.  

II 

As terapias individuais, em grupo e de famílias são importantes ins trumentos no 
trabalho em equipe para orientação social, com vistas à ampliação do acesso aos 
benefícios e direitos comunitários.  

III 

Nas situações em que o(a) usuário (a) teve alta médica sem condições de alta social, 
o (a) assistente social deve notificar a equipe e registar no prontuário a sua 
intervenção, pois alta médica e social devem ocorrer juntas.  

IV 

No atendimento direto aos usuários, as ações devem transpor o caráter emergencial e 
burocrático, tendo uma direção socioeducativa e de mobilização pa ra participação nas 
lutas em defesa da saúde. 

Considerando os “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde”, 
estão corretas as afirmativas 

A) I e III.   B) III e IV.  C) I e II.  D) II e IV. 

 

23. O debate sobre o controle social na saúde é realizado desde a década de 1950, quando 
surgiram as primeiras comissões embrionárias que deram origem aos atuais conselhos de 
saúde. O controle social democrático, regulamentado pela Lei nº 8.142/1990, instituiu , num 
contexto contraditório, vários mecanismos de ampliação da participação popular no âmbito da 
saúde. Numa perspectiva crítica a respeito do controle social na saúde , considera-se que  

A) as conferências, conselhos e a ouvidoria do SUS são mecanismos de controle social que 
têm mudado a relação do Estado com a sociedade.  

B) os conselhos de saúde, nas três instâncias de governo, são espaços de negociação e 
consenso entre interesses comuns da sociedade neles representados.  

C) os conselhos de saúde, nas três instâncias de governo, são espaços contraditórios de 
lutas entre interesses divergentes da sociedade neles representados.  

D) os conselhos e as conferências e a ouvidoria do SUS são mecanismos de controle social 
das ações do Estado essenciais para efetivação da democracia sem limi tes. 
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24. Sobre o trabalho profissional do(a) assistente social nos espaços de controle social, analise 
as afirmativas abaixo.  

I 
Esse trabalho pode se dar a partir da inserção profissional nos espaços de controle 
social, para o aprofundamento da cultura política e da democracia e também de lutas 
em prol da universalização dos direitos que se contraponham ao capital.  

II 
Esse trabalho pode se dar a partir da inserção profissional nos conselhos de saúde, 
como conselheiro (a), ou assessor (a), realizando pesquisas sobre controle social, 
prestando serviços a órgãos governamentais alinhados ao estado burguês.  

III 
Esse trabalho pode se dar a partir da inserção profissional nas mobilizações populares 
e nas lutas da classe trabalhadora, diante dos limites do segmento dos usuár ios 
impostos pela falta de transparência das informações e pela fragilidade política.  

IV 
Esse trabalho pode se dar a partir da inserção profissional nos espaços de controle 
social, na capacitação de conselheiros, diante dos limites do segmento dos usuário s 
impostos pela fragilidade política das entidades representadas e pelo corporativismo.  

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas 

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) III e IV. 
 
25. A política social constitui um tema central no trabalho profissional, na pesquisa e na formação 

em serviço social. No debate sobre o assunto, uma questão importante é o reconhecimento 

de que não há política e nem política social neutra, o que remete à necessidade de se eleger 

uma perspectiva teórica a partir da qual a política social é compreendida. Uma perspectiva 

teórica de abordagem da política social coerente com o projeto ético -político profissional do 

serviço social é aquela que apreende a política social como 

A) alocação de decisões políticas que contenham um princípio para ação.  

B) alocação de decisões tomadas pelo Estado e aplicadas na sociedade.  

C) produto da relação Estado x Sociedade e da liberdade x igualdade.  

D) produto da relação dialética entre capital x trabalho e Estado x Sociedade.  
 
26. Após a segunda guerra mundial, durante 30 anos, os países desenvolvidos investiram na 

expansão de políticas sociais e na universalização de direitos sociais ligados ao trabalho. A 

partir de 1970, em nível mundial, alguns acontecimentos têm provocado importantes 

reconfigurações nas políticas sociais nesses países e também no mundo. Dentre essas 

reconfigurações, destacam-se: 

A) hegemonia neoliberal, exigências de contrapartida e de qualificação profissional.  

B) reformas na seguridade social, reestruturação produtiva e exigências de contrapartida.  

C) reestruturação produtiva, mudanças na organização do trabalho e hegemonia  neoliberal. 

D) mudanças na organização do trabalho, focalização e reformas da seguridade social.  
 
27. Numa perspectiva crítica, na história da democracia e das políticas sociais no Brasil , jamais 

ocorreram reformas democráticas em direção a um Welfare State, tal como sucedeu nos 
países desenvolvidos. A análise crítica da realidade brasileira acerca do tema destaca que , 
por aqui, o que se viu foram processos que promoveram mudanças limitadas nas condições 
de vida e de trabalho da classe trabalhadora, mantendo -as sempre sob o controle das classes 
dominantes. Um conceito utilizado para definir tais processos é o de  

A) revolução democrática ou modernização conservadora. 

B) revolução ou modernização. 

C) social democracia ou revolução passiva. 

D) modernização conservadora ou revolução passiva.  
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28. A questão social é um conceito central no debate que se faz no serviço social sobre trabalho 

profissional, direitos sociais e políticas sociais. A recusa à perspectiva teórica que 

compreende a questão social como disfunção, ameaça à ordem e à coesão social exige 

apreendê-la como 

A) resultante da ineficácia dos métodos de gestão do social.  

B) parte constitutiva das relações sociais capitalistas.  

C) decorrente da má gestão do social nas relações sociais capitalista.  

D) resultante da ineficácia dos programas de combate à pobreza e a exclusão social.  
 
29. No âmbito do serviço social, há um debate que concebe a questão social como estando 

diretamente ligada à luta por direitos relativos ao trabalho que, ao serem assegurados, deram 

origem a um amplo conjunto de serviços e políticas sociais, sobretudo nos países 

desenvolvidos. Atualmente, observa-se uma tendência à naturalização da questão social, aliada 

a processos de criminalização da pobreza. Nesse contexto, no âmbito das políticas e serviços 

sociais, a tendência tem sido a de transformar as manifestações da questão social em  

A) esfera política sobre a qual se exige a interferência do Estado para a legalização de 
direitos e deveres. 

B) objeto de ação de uma esfera públ ica que garante direitos atinentes ao trabalho, aliados a 
políticas universais. 

C) objeto de políticas e programas assistenciais focalizados de combate à pobreza e à 
extrema pobreza. 

D) processos de rebeldia e luta pela cidadania, nos quais se efetivam direitos do trabalho e 
políticas sociais universais.  

 

30. De acordo com T.H Marshall (1967), a cidadania se define por um conjunto de direitos civis, 

políticos e sociais. As formulações desse autor, utilizadas como referência na literatura do 

serviço social que aborda a política social, são importantes no debate sobre política social e 

direitos sociais, apesar da necessidade de apreciação crítica das suas formulações. Nesse 

debate, os direitos sociais são compreendidos como:  

A) direito à participação política e à segurança social, de modo a levar a vida de um sujeito 
político e civilizado. 

B) acesso as liberdades individuais e a direitos instituídos pelos tribunais de justiça , de modo 
a assegurar um mínimo de bem-estar. 

C) direito de livre organização e participação na vida política, econômica e social , com vistas 
a promover o bem-estar de todos. 

D) acesso a um mínimo de bem-estar econômico e de segurança, com vistas a levar a vida de 
um ser civilizado. 

 
31. A defesa da seguridade social tem sido historicamente uma das frentes de luta prioritárias do 

serviço social brasileiro. Em 2000, por ocasião do XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS, 
na cidade de Maceió (AL), a categoria profissional reafirmou, em documento intitulado “Carta 
de Maceió”, sua compreensão de seguridade social. Nele, são reconhecidos os avanços do 
conceito de seguridade social expresso na Constituição de 1988 e são apresentadas 
orientações para o trabalho profissional nesse âmbito. No referido documento, a categoria, 
balizada pelo projeto ético político, entende como seguridade social um  

A) sistema nacional de segurança social, com cobertura para assegurar direitos básicos, 
igualdade de oportunidade e coesão social a todos os cidadãos brasileiros.  

B) padrão de proteção social de qualidade, com cobertura universal para as situações de 
risco, vulnerabilidade ou danos aos cidadãos brasileiros. 

C) padrão de proteção social capaz de prevenir e reparar situações de carência e 
desigualdade socioeconômica, exclusão ou vulnerabilidade sociais. 

D) sistema de proteção baseado na solidariedade de toda a comunidade com vistas a 
assegurar direitos e reduzir situações de pobreza.  
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32. A Seguridade Social brasileira, conforme previsto no artigo 194 da Constituição de 1988, é 

orientada por objetivos que devem organizar a sua operacionalização. O objetivo que trata da 

unificação dos regimes urbanos e rurais no âmbito do regime geral de previdência é  

A) uniformidade e equivalência dos benefícios.  

B) seletividade e distributividade dos benefíc ios. 

C) universalidade e uniformidade dos benefícios. 

D) irredutibilidade e diversidade dos benefícios.  
 

33. A seguridade social brasileira conquistada na Constituição de 1988 poderia ter provocado 

mudanças nas políticas de saúde, assistência social e previdência social , no sentido de 

conformação de uma rede de proteção social ampliada, coerente e consistente. Entretanto, 

isso não aconteceu, e uma das explicações para tal é que  

A) houve prioridade das políticas de transferência de renda e de assistência social.  

B) os direitos conquistados foram submetidos à lógica do ajuste fiscal neoliberal.  

C) houve um pacto social pela execução de políticas de caráter universal.  

D) os direitos conquistados foram condicionados a políticas redistributivas.  
 
34. A partir da década de 1990, observa-se, no Brasil uma reconfiguração dos direitos 

conquistados no âmbito da seguridade social os quais enfatizam o mercado ou transferem 

responsabilidades para a sociedade, com apelo à solidariedade e à cooperação. Em face de 

situações em que o terceiro setor e a solidariedade da sociedade civil se constituem como 

alternativas para o atendimento a necessidades sociais, configura -se aquilo que Yazbek tem 

denominado de  

A) Pluralidade das políticas sociais.          C) Refilantropização de vulnerabilidades sociais.  

B) Estado de bem estar social.            D) Refilantropização da questão social.  
 

35. A criação do Programa Saúde da Família no Brasil , em 1994, incorporado pelo Ministério da 

Saúde como Estratégia Saúde da Família (ESF), em 2006, avança com a proposta de 

universalização do direito a saúde. Um dos elementos que vem sendo debatidos no serviço 

social a respeito das políticas públicas implementadas  no país a partir dos anos 1990 é a 

centralidade da família conferida por essas políticas. Nessa perspectiva, a ESF é uma dessas 

políticas que expressa  

A) a negação da família como instância responsável pelo provimento de bem -estar, 
transferindo essas responsabilidade para o poder público. 

B) a tensão entre a afirmação da família como parceira na condução das políticas sociais e a 
sua “desfamiliarização”. 

C) a afirmação da família como única responsável por assegurar os cuidados a seus 
membros, com a gradativa redução das políticas sociais.  

D) a delegação da provisão de bem-estar a uma variada gama de organizações não-
governamentais e uma menor responsabilização das famílias.  

 
36. Segundo Mioto (2010),  para pensar em trabalho com famílias, é importante reconhecer quais 

são as tendências predominantes na incorporação da família no campo da política social 

enquanto seu sujeito destinatário. A autora afirma que há  duas grandes tendências em 

disputa nesse campo: a proposta familista e a proposta protetiva. Na proposta protetiva, a 

proteção  

A) é de responsabilidade da família para com seus membros, tendo o Estado um papel 
subsidiário. 

B) se efetiva através da garantia de direitos sociais universais, por meio das políticas 
públicas. 

C) se efetiva na articulação da família com o mercado e com o Estado.  

D) é de exclusividade da família, face à responsabilidade com seus membros.  
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37. O pluralismo de bem-estar se caracteriza pela “[...] ação compartilhada do Estado, do 
mercado (incluindo as empresas) e da sociedade (organizações voluntárias, sem fins 
lucrativos, a família ou rede de parentesco) na provisão de bens e serviços que atendam as 
necessidades humanas básicas” (PEREIRA, 2009, p. 199). Refletir sobre  pluralismo de bem 
estar contemporâneo na proteção social destinada às famílias envolve muito mais que decidir 
quem pode fazer melhor  em termos de vantagens comparativas na produção de serviços de 
bem estar. Sobre esse pluralismo de bem-estar, analise as afirmativas abaixo.  

 

I 
Trata-se de uma estratégia de fortalecimento da política social como direito de 
cidadania. 

II Alarga a possibilidade de privatização das responsabilidades públicas. 

III Fortalece as fronteiras entre público e privado.  

IV 
Valoriza e explora a flexibilidade provedora, as relações de boa vontade e o 
engajamento altruísta. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e III.  B) I e II.  C) III e IV.  D) II e IV. 

 

38. Na divisão social e técnica do trabalho, o (a) assistente social atua em diversos processos de 
trabalho desenvolvidos em instituições públicas e privadas. Enquanto trabalhador (a) 
assalariado (a) e da saúde, tem se inserido em equipes multiprofissionais, que , no debate 
contemporâneo, expressam conceitos de multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, os quais relevam diferentes níveis de interação 
entre as áreas de saber. Nesse sentido, no trabalho interdisciplinar , a equipe é formada por 
um conjunto de profissionais de diversas áreas e se expressa, 

A) num processo de trabalho integrado, numa relação de justaposição de disciplinas, sob a 
coordenação de uma área. 

B) sem maior compromisso com a troca de conhecimentos e com a cooperação entre seus 
integrantes. 

C) numa relação horizontal, de trocas de saberes e práticas, respeito e autonomia a cada 
área, preservando suas especificidades.  

D) num estágio profundo de interação, constituindo um novo campo autônomo de saberes e 
práticas e flexibilizando as fronteiras profissionais.  

 

39. O reconhecimento do conceito ampliado da saúde traz a relevância de todas as áreas de 
saber no trabalho em saúde. Reitera a necessidade de romper com práticas fragmentadas, 
isoladas, individuais e compartimentalizadas em direção à construção de práticas 
interdisciplinares.  As contribuições do Serviço Social para o trabalho interdisciplinar na 
saúde devem se dar a partir de seu olhar técnico especializado e diferenciado em relação  

A) às determinações sociais, econômicas e biológicas do adoecimento. 

B) aos /as usuários/as dos serviços, suas condições de vida e de saúde.  

C) à mediação de conflitos entre usuários/as e equipe multiprofissional.  

D) às ações e competências comuns dos trabalhadores/as da saúde.  
 
40. Os projetos profissionais [inclusive o Projeto Ético Político do Serviço Social] apresentam a 

autoimagem de uma profissão, elegem seus valores, delimitam e priorizam os seus objetivos 
e funções, formulam os requisitos para o seu exercício e prescrevem norm as para o 
comportamento dos profissionais [...] (Netto, 1999). Ou seja, o projeto profissional dispõe de 
elementos constitutivos que lhe dão materialidade.  De acordo com Teixeira e Braz (2009), 
esses elementos se objetivam e se expressam na realidade por meio dos seguintes 
componentes construídos pelos próprios assistentes sociais:  

A) produção de conhecimento no interior do serviço social; instâncias político -organizativas 
da profissão e dimensão jurídica-políticas da profissão. 

B) explicitação de princípios e valores éticos no interior do serviço social; instâncias 
militantes e organizativas da profissão e dimensão teórico-metodológica da profissão. 

C) produção de conhecimento no interior do serviço social;  crítica radical à ordem vigente e 
dimensão teórico-prática da profissão. 

D) saberes interventivos no cotidiano do serviço social;  críítica radical à ordem 
vigente e dimensão jurídica-política da profissão. 
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41. Para entender a auto-imagem do serviço social e os elementos dela decorrentes,  o CFESS 
(2017), alicerçado no método materialista -histórico de análise, constata que a  profissão 
possui duas dimensões indissociáveis, de viés objetivo e subjetivo.  A primeira é a base 
concreta na qual essa profissão se realiza e se faz necessária – a produção e reprodução das 
relações sociais – que configura o Serviço Social enquanto uma especialização do trabalho 
coletivo, circunscrito aos padrões macrossocietários de regulação social. A segunda 
dimensão – de caráter subjetivo – diz respeito à forma como tais condicionantes 
macrossocietários são refratados no interior da categoria e por esta analisados e projetados 
na consciência, bem como nas respostas interventivas de seus agentes.  Nesse sentido, 
podemos afirmar que o caráter ético-político desse projeto recai em escolhas  

A) norteadas por vontade e/ou consciência de seus agentes individuais, o que nos possibilita 
o estabelecimento de  estratégias profissionais e políticas para fortalecer  um projeto social 
radicalmente democrático. 

B) norteadas por vontade e/ou consciência de seus agentes individuais, o que nos possibilita 
o estabelecimento de estratégias profissionais e políticas para fortalecer os interesses do 
capital ou do trabalho.  

C) de caráter mais amplo, condizentes com a relação entre profissão e projetos societários, o 
que nos possibilita o estabelecimento de estratégias profissionais e políticas para 
fortalecer os interesses do capital ou do trabalho. 

D) de caráter mais amplo, condizentes com a relação entre profissão e projetos societários, o 
que possibilita o estabelecimento de estratégias profissionais e políticas para fortalecer os 
interesses do capital. 

 

42. Em tempos de aprofundamento da mundialização do capital, de perdas de direitos, de 
degradação da vida humana e da natureza, que se expressa de diversas formas, como em 
racismo, xenofobia, transfobia, violências contra mulher, contra povos indígenas, imigrantes, 
idosos, crianças, intolerância religiosa, etc, torna necessári a a reflexão crítica e ética no 
trabalho do(a) assistente social.  Exige, sobretudo, considerar os avanços da profissão no 
que se refere à ruptura com o conservadorismo ético que se materializa a partir da década de 
1980. Destaca-se, nesse contexto, a ética e sua fundamentação ontológica como pa rte 
constitutiva da práxis. Nesse sentido, os valores são produtos da práxis e, por isso. se 

A) objetivam através do trabalho que permite o desenvolvimento do ser social, dispondo de 
capacidade teleológica, capaz de agir conscientemente, de forma livre e universal.  

B) objetivam através da consciência do homem e de seu instinto natural que permite o 
desenvolvimento do ser social, capaz de agir conscientemente, de forma livre e universal.  

C) expressam na capacidade do homem livre de criar valores a partir de sua subjetividade 
numa ação prática e social mediada pelos valores que regem a profissão.  

D) expressam na ação prática e social mediada pelos valores e projetos que visam interferir 
na realidade e por formas de subjetivação no âmbito das instituições e do exercício 
profissional. 

 

43. Na saúde, o (a) assistente social se depara com diferentes dilemas éticos, que expressam 
preconceitos, discriminação e violação de direitos como: violência obstétrica, criminalização 
da juventude pobre, racismo, transfobia, dentre outros. É comum comentários inapropriados 
por parte da equipe multiprofissional em maternidades, durante a evolução de partos 
prematuros de jovens pobres e negras, do tipo: “ Na hora de fazer gostou, não foi?”, "Está 
achando ruim sentir dor?”; “ Faça força e pare de gritar e fazer isso”; “ Se você não calar a 
boca, vou lhe deixar sozinha”, etc.. São mulheres que não foram atendidas diretamente por 
assistentes sociais na hora do parto, mas, durante a realização da visita ao leito, relataram 
ao serviço social toda a violência que sofreram, a humilhação e o desrespeito. Diante de 
situações dessa natureza, de acordo com o Código de Ética do(a) Assistente Social, é dever 
do profissional: 

A) chamar a equipe para uma reunião com vistas a esclarecer sua posição contra o 
preconceito, discriminação e violência obstétrica, indo ao encontro de seu compromisso 
com a qualidade dos serviços prestados.  

B) Assumir a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do 
autoritarismo, empenhando-se na eliminação de todas as formas de preconceito  e 
discriminação. 
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C) denunciar, no exercício da profissão, às entidades de organização da categoria, às 
autoridades competentes, casos de violação da lei e dos direitos humanos. 

D) acolher a demanda dessas mulheres e abster -se da denúncia, pois é vedado ao assistente 
social prejudicar o trabalho e a reputação de outro profissional.  

 

44. O Código de Ética do (a) Assistente Social é um instrumento que fornece os elementos 

teórico-práticos que fundamentam a ética profissional. Além de regular o exercício da 

profissão, permite expressar sua identidade ético -política à sociedade. Nesse contexto, o 

Código de Ética do Assistente Social prevê que 

A) constitui direito profissional pleitear para si função exercida por colega e substituir colega 
que tenha sido exonerado(a) por defender os princípios da ética profissional . 

B) é direito profissional participar de programas de socorro à população em situação  de 
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.  

C) é dever profissional na relação com a justiça, depor como testemunha sobre situação 
sigilosa do(a) usuário(a)  de que tenha conhecimento durante o atendimento no exercício 
profissional. 

D) é dever profissional, na relação com os(as) usuários (as), democratizar as informações  e 
o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos 
indispensáveis à participação dos(as) usuários.  

 

45. As competências e atribuições profissionais do (a) assistente social, atuantes na área da 

saúde ou não, são fundamentadas na Lei de Regulamentação da Profissão (nº 8.662/1993), e 

têm no Código de Ética as balizas para o exercício profissional, valores e princ ípios 

fundamentais, direitos e deveres. Em relação às competências e atribuições privativas do 

assistente social referidas nos artigos 4º e 5 º da Lei nº 8.662/1993, analise as proposições 

abaixo. 
 

I 
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos soc iais no sentido de identificar 
recursos e encaminhar providências necessárias em defesa de seus direitos.  

II 
Realizar supervisão direta de estagiários (as) do curso de serviço social em instituição 
pública e privada, nas modalidades presencial e/ou a  distância. 

III 
Dirigir, coordenar departamento, cursos de graduação e pós -graduação em serviço 
social em unidades de ensino. 

IV 
Prestar assessoria e consultoria a órgãos de administração pública, empresas 
privadas, movimentos sociais e conselhos de direitos. 

São competências do (a) assistencial social as proposições presentes nos itens 

A) I e IV.   C) III e IV. 

B) I e II.  D) II e III. 

 

46. A Lei de Regulamentação da Profissão (8.662/1993) estabelece as competências e 
atribuições privativas do (a) assistente social, normatiza a duração do trabalho profissional e 
competências do Conjunto CFESS/CRESS, enquanto entidades capazes de defender o 
exercício profissional em todo território nacional.  Essa Lei  

A) determina que é competência do Conselho Federal de Serviço Social orientar, normatizar, 
disciplinar, fiscalizar e defender o exercício profissional do(a) assistente social, em 
conjunto com o CRESS. 

B) normatiza as atribuições privativas como aquelas indispensáveis à intervenção profissional 
para o enfrentamento das expressões da questão social.  

C) regulamenta que podem exercer a profissão de assistente social, somente os(as) 
possuidores de diploma de curso presencial  de graduação em serviço social, reconhecido 
e expedido por estabelecimento de ensino superior brasileiro. 

D) estabelece que a jornada de trabalho (do) assistente social é de 30 (trinta) horas 
semanais, nos espaços da saúde, e de 40(quarenta) horas semanais nos demais espaços, 
conforme a Lei nº 12.317/2010. 
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47. O (a) assistente social, na condição de profissional liberal e de trabalhador (a) assalariado 
(a),tem relativa autonomia em suas intervenções profissionais. É limitado pelas instituições 
empregadoras que compram sua força de trabalho e detêm as condições e relações de 
trabalho que condicionam a qualidade das ações e serviços prestados. Nesse contexto, de 
acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006, analise as determinações apresentadas 
abaixo. 

 

I 

Institui condições e parâmetros normativos para a garantia das condições éticas, 
físicas e técnicas para que o trabalho profissional possa ser executado com qualidade, 
e, diante de condições inadequadas, o(a) assistente social deve informar, por escrito, 
à instituição empregadora. 

II 
Normatiza as características físicas do local de atendimento destinado ao (a) 
assistente social, de modo que tenha iluminação, ventilação, espaço adequado e 
condições de guarda do material técnico, garantindo o sigilo profissi onal. 

III 
Trata da relação com as instituições empregadoras reiterando o direito do(a) 
assistente social de dispor de condições de trabalho condignas, de forma a garantir a 
qualidade do exercício profissional e o livre acesso à população usuária.  

IV 

Regulamenta que o atendimento realizado pelo (a) assistente social deve ser feito 
com portas fechadas de forma a garantir o sigilo, e todo material técnico utilizado e 
produzido é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito à equipe 
multiprofissional. 

Conforme a Resolução 493/2006, estão corretas as determinações presentes nos itens 

A) III e IV.  B) II e III.  C) I e II.  D) I e IV. 
 
48. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8069/90 ), 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. No tocante ao direito à vida e à saúde, preconizado na referida legislação e  
considerando a função do poder público, analise as atribuições apresentadas abaixo.  

 

I Propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.  

II 
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.  

III 
Propiciar, junto às instituições e aos empregadores, condições adequadas ao 
aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de 
liberdade.  

IV 

Fornecer, mediante comprovação de hiposuficiência  financeira, medicamentos, 
órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação 
ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado 
voltadas às suas necessidades específicas.  

Estão sob a responsabilidade do poder público as atribuições presentes nos itens 

A) I e II.  B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV. 
 

49. Conforme o art. 3 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) , é obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária. À luz desse artigo, sobre a garantia de prioridade, analise as proposições 
abaixo. 

 

I 
A viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso 
com as demais gerações. 

II 
O exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais 
e psíquicas. 

III A garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.  

IV 
A faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais. 

Configura garantia de prioridade, preconizado no Estatuto do Idoso, as proposições presentes 
nos itens 

A) I e III.  B) II e IV.  C) I e IV.  D) II e III. 
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50. A assistente social de uma unidade de saúde atendeu uma mulher que procurou o serviço 
após ser agredida fisicamente por seu marido. Durante o acolhimento e a entrevista social, a 
profissional orientou a mulher sobre seus direitos. Dentre outras orientações, encaminhou a 
usuária à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar a 
ocorrência. Na ocasião, informou à usuária que seu prontuário médico da unidade de saúde  

A) será encaminhado ao Instituto Médico Legal para servir como meio de prova  do ocorrido. 

B) não pode ser admitido como meio de prova, uma vez que contém apenas as informações 
da mulher, e não as do suposto agressor. 

C) é um documento sigiloso, onde ficarão registrados apenas seus dados clínicos , e só 
poderá ser acessado pela equipe de saúde.  

D) pode ser admitido como meio de prova para o esclarecimento do fato e de suas 
circunstâncias. 

 

51. Maria da Silva, 32 anos, vive em união estável com João da Costa , há 09 anos. Ela tem, com 
ele, dois filhos, de 05 e 07 anos, que nasceram por cesariana, e está na 39ª semana de sua 
terceira gestação. A mulher foi encaminhada para a maternidade por sua médica do pré -natal 
e, após ser avaliada, recebeu a indicação para realização de uma nova cesárea, pois 
apresentou alguns fatores de risco para sua saúde. Ao saber disso, ela pediu para falar com a 
assistente social do hospital e solicitou orientações sobre a possibilidade de realização de 
laqueadura tubária no momento do parto, pois nem ela, nem o companheiro, gostariam de ter 
mais filhos. A profissional então, informou que, de acordo com a Lei do Planejamento Familiar 
(Lei 9263/1996), a usuária 

A) poderá ter sua solicitação atendida e realizar a laqueadura, mediante manifestação de 
consentimento do casal por escrito, pois há uma indicação de risco para a saúde da 
mulher em virtude de cesarianas sucessivas anteriores.  

B) não poderá ter sua solicitação atendida, pois é expressamente vedada a realização de 
laqueadura no parto de risco, mesmo que ela atenda aos critérios previstos na legislação 
(dois filhos vivos ou idade superior a 25 anos).  

C) poderá ter sua solicitação atendida e realizar a laqueadura, pois o médico tem autonomia 
profissional para realizar o procedimento em qualquer circunstância, desd e que haja o 
consentimento da mulher e/ou de seu companheiro.  

D) não poderá ter sua solicitação atendida, pois não houve atendimento prévio da mulher e 
de seu companheiro, por equipe de planejamento familiar, e não foi possível respeitar o 
prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.  

 
52. O estágio supervisionado em serviço social tem como finalidade capacitar o/a estudante para 

o exercício profissional, por meio do conhecimento da realidade das instituições, 
problematizações teórico-metodológicas e elaboração/implementação do plano de 
intervenção do/a estagiário/a, articulado à discussão técnico -operativa e ético-política da 
profissão. Para isso, é exigido que o estágio se realize sob supervisão direta de um/a 
profissional assistente social atuante na instituição onde ocorre o estágio. De acordo com o 
documento do CFESS “Residência em Saúde e Serviço Social” (2017), a supervisão de 
estágio por residente de serviço social  

A) é parte do processo de formação do profissional de pós-graduação, que ingressa na 
instituição mediante exame de seleção, possui matrícula e remuneração mensal, 
caracterizando-se como funcionário da instituição e que, por isso, deve desenvolver 
atividades de supervisão. 

B) não pode ser de sua responsabilidade, pois o residente não tem vínculo empregatício com 
a instituição, não se caracterizando como funcionário , e sim, como profissional em 
formação de pós-graduação, com atividades teóricas e práticas que também devem ser 
supervisionadas por profissional da instituição.  

C) não pode ser de sua responsabilidade, pois o residente, como funcionário temporário da 
instituição, ao assumir a tarefa de supervisionar estágio, pode contribuir para a perversa 
lógica de substituição de mão de obra nos serviços de saúde diante do cenário de 
desconstrução dessa política.  

D) pode ser assumida como sua responsabilidade, pois trata-se de atividade privativa do/a 
assistente social, independentemente do vínculo que esse profissional possua com a 
instituição, sendo necessário apenas que esteja atuando no serviço, de modo a assegurar 
o acompanhamento sistemático, contínuo e permanente do estagiário.  



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019   Serviço Social  Eles passarão, eu passarinho.          17 

53. A discussão em torno da formação em saúde e dos programas de residência ganhou 

relevância no serviço social a partir do final dos anos 2000, tendo em vista a ampliação da 

inserção de assistentes sociais nesses programas. No âmbito da profissão, a residência deve 

ser pensada no sentido de aprofundar a reflexão sobre as relações do Estado, a política de 

saúde e o trabalho dos assistentes sociais na área. Diante do complexo cenário de 

sucateamento e desmonte da política de saúde no país e da necessidade de avanços na 

formação em saúde, existem alguns aspectos que precisam ser aprofundados e vários 

desafios a serem superados. Nesse contexto, analise as propostas apresentadas abaixo.  
 

I 
Investir em uma política de formação permanente e condições de trabalho para tutoria 
e preceptoria. 

II 
Instituir uma política de fixação dos profissionais egressos dos programas de 
residência no sistema público de saúde, cumprindo efetivamente com sua proposta.  

III 
Investir no debate isolado do serviço social acerca dos desafios e da importância da 
formação em saúde. 

IV 
Assegurar a manutenção da avaliação dos programas de residência multiprofissional 
que vem sendo realizada desde 2005, ano de sua instituição.  

As propostas que expressam os desafios a serem superados estão presentes nos itens 

A) I e II.  B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV. 

 

54. A residência multiprofissional em saúde caracteriza-se como ensino de pós-graduação lato 

sensu destinado às profissões que se relacionam com a saúde, sob a forma de curso de 

especialização caracterizado por ensino em serviço, sob a orientação de profissionais de 

elevada qualificação ética e profissional. Dentre os orientadores, destaca -se o tutor de 

residência em saúde cuja função consiste em uma atividade de orientação acadêmica a 

preceptores e residentes, devendo tal função ser exercida por profissional com formação 

mínima de 

A) mestre e experiência profissional de, no mínimo, 04 anos.  

B) especialista e experiência profissional de, no mínimo, 04 anos. 

C) mestre e experiência profissional de, no mínimo, 03 anos. 

D) especialista e experiência profissional de, no mínimo, 03 anos. 
 

55. Os programas de residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional 

e uniprofissional são desenvolvidos com  

A) duração máxima de dois anos, com carga horária de 60 horas semanais de atividades 
práticas. 

B) 80% da carga horária total sob a forma de atividades práticas , e 20% sob forma de 
atividades teóricas ou teórico-práticas. 

C) duração máxima de dois anos, equivalente a uma carga horária mínima total de 5260 
horas teórico-práticas. 

D) 80% da carga horária total sob a forma de estratégias educacionais práticas e teórico -
práticas, e 20% sob forma de estratégias educacionais teóricas.  

 
 


