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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do s istema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que env olvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade individuais e coletivos.  

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica.  

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante 

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicadores de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, est abelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretamente nas diferentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efet ivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde.  

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06. 
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico, afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o  cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional.  

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais. 

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos profissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências.  

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasileiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profissionais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fatores de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação entre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneir a. 

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado 

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Federal, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer , cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde.  

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspect iva interprofissional, a formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

 

16. O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) emergiu no país , na década de 1970, 

reunindo profissionais de saúde e militantes com vistas a alterar o modelo médico 

assistencial privatista e reivindicando a saúde como um direito de todos. Por meio das lutas e 

mobilizações, foi possível inscrever na legislação brasileira a garantia do direito à saúde, 

tendo como principal marco a Constituição Federal de 1988. No entanto, dos anos de 1990 

em diante, as ofensivas impostas às políticas sociais no país pela contrarreforma do Estado 

colocaram em cheque as conquistas do MRSB, mantendo em disputa dois projetos de saúde 

antagônicos: o privatista e o da reforma sanitária.  

Nesse sentido, a luta pelo fortalecimento do projeto da reforma sanitária na atualidade tem 

como objetivo 

A) a participação do capital privado na saúde apenas em caráter complementar.  

B) o combate à privatização e à mercantilização da saúde.  

C) a reivindicação do direito à saúde gratuita para quem dela necessitar.  

D) o ataque à concepção de saúde como direito de todos e dever do estado.  

 

17. A inserção dos(as) assistentes sociais nos processos de trabalho em saúde está enraizada 

na forma como sociedade e empregadores do serviço social recortam e fragmentam as 

necessidades do ser social e organizam os objetivos institucionais para seu atendimento.  

Não considerar esse processo de subordinação aliado às frágeis particularidades da profissão 

na saúde leva à tensão entre 

A) as demandas apresentadas pelos empregadores e o que é possível ser atendido.  

B) o cotidiano de trabalho em saúde e o referencial eclético da profissão.  

C) o fazer profissional e a teoria que subsidia essa prática.  

D) as exigências do mercado de trabalho e a idealização profissional.  

 

18. Está em curso no Brasil uma tendência crescente do repasse da gestão e do fundo público 

para o setor privado, o que pode ser observado no apelo a privatizações de instituições 

públicas e na criação de empresas ditas estatais, mas com personalidade jurídic a de direito 

privado. Os defensores da contrarreforma argumentam que essas mudanças são necessárias 

ante a ineficiência burocrática e administrativa do Estado para intervenção nos segmentos 

econômico e social. Nesse contexto, os modelos privatizantes de gestão têm sido 

apresentados como resolução dos problemas do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A adoção desses novos modelos de gestão tem se configurado como um dos principais 

desafios ao exercício profissional do serviço social na saúde na contemporaneidade, 

principalmente, porque, dentre outras questões,  

A) impacta nas relações de trabalho, com a crescente precarização dos serviços de saú de, 
desfinanciamento do SUS e desvalorização de seus trabalhadores, flexibilizando e 
fragilizando os vínculos trabalhistas e as condições de trabalho. 

B) amplia o mercado de trabalho para atuação do(a) assistente social na política de saúde, 
mas na perspectiva da focalização e seletividade, colocando-os à frente de serviços de 
controle e regulação para identificar quem precisa ou não do SUS. 

C) interfere nas relações de trabalho na saúde, reduzindo a remuneração do trabalhador para 
atender a lógica do mercado, e, ao mesmo tempo em que melhora a gestão dos recursos 
públicos e qualifica a assistência no SUS.  

D) determina a reconfiguração das relações de trabalho em saúde com a incorporação da 
lógica empresarial que, com suas estratégias para atingir metas e desenvolver 
competências, impede a atuação crítica do(a) assistente social.  
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19. Os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde não são um 
consenso entre a categoria profissional. Existe uma crítica ao projeto hegemônico da 
profissão que passa pela reatualização do discurso da cisão entre o estudo teórico e a 
intervenção, e pela descrença da possibilidade da existência de políticas públicas. Sobretudo, 
passa pela suposta necessidade da construção de um saber específico na área, que caminha, 
ou para a negação da formação original em Serviço Social, ou deslancha para um trato 
exclusivo de estudos na perspectiva da divisão clássica da prática médica. Os profissionais 
que criticam o projeto hegemônico do Serviço Social tendem, por isso, a  

A) caírem no possibilismo, flexibilizando os princípios defendidos no projeto ético -político 
profissional e na proposta de Reforma Sanitária, com vistas a assegurar pequenos ganhos 
políticos, a partir de concessões e revisionismos teórico-políticos. 

B) formularem estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde 
que efetivem o direito social à saúde. 

C) facilitarem o acesso de todos os usuários aos serviços de saúde da instituição e da rede 
de serviços e direitos sociais bem como não submeterem a operacionalização de seu 
trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a proposta original 
do SUS de direito. 

D) buscarem aprofundamentos teóricos na área da saúde, assumindo a gestão, assessoria e 
pesquisa como competências ou atribuições profissionais.  

 

20. As situações de alta a pedido recaem sobre as equipes de saúde e, muitas vezes, envolvem 
diretamente o assistente social. De acordo com o documento elaborado pelo conjunto 
CFESS/CRESS, denominado “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de 
Saúde”, os fatores que mais contribuem para a  solicitação de alta por parte dos usuários são: 
a desinformação quanto ao tratamento e aos procedimentos; aspectos culturais e religiosos; a 
necessidade de sobrevivência/manutenção familiar; a demanda das mulheres em relação aos 
cuidados com os filhos, com a casa, e em relação a faltas ao trabalho.  

Compreendendo que o usuário, na condição de sujeito protagonista da sua história, deve ser 
autônomo para decidir sobre os rumos do tratamento de saúde, a atuação do assistente 
social frente à alta a pedido deve ser de 

A) orientação e esclarecimento ao usuário e à equipe de saúde de que a alta a pedido é uma 
modalidade que não existe nos serviços de saúde. Caso opte pela saída à revelia, será 
responsabilizado integralmente por sua condição de saúde. 

B) orientação, esclarecimento e reflexão junto ao usuário e à equipe de saúde com relação às 
condições objetivas que estão impulsionando os usuários a tomarem essa decisão. O 
assistente social pode ser um interlocutor entre os usuários e a equipe de saúde com 
relação aos determinantes sociais.  

C) esclarecimento e reflexão junto à equipe de saúde de que, diante do direito do usuário de 
ter sua autonomia respeitada em aceitar ou não permanecer internado, o médico deverá 
conceder a alta, ainda que haja caso iminente de risco de vida. 

D) esclarecimento e reflexão junto ao usuário e à equipe de saúde com relação às condições 
que estão levando os usuários a tomarem essa decisão, considerando os determinantes 
sociais da saúde e, a partir disso, conceder a al ta ao usuário. 

 

21. Os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde delimitam a 

intervenção do profissional na saúde, a partir de quatro grandes eixos de ação, a saber: 

atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e con trole social; investigação, 

planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional. As ações 

sinalizadas no eixo do “atendimento direto” não ocorrem de forma isolada, mas integram o 

processo coletivo do trabalho em saúde.  

Nesse eixo predominam as ações 

A) de atuação individualizada, socioeducativas  e de atuação psicossocial.  

B) socioassistenciais, de articulação com a equipe de saúde e socioeducativas.  

C) socioassistenciais, de articulação com a equipe de saúde e de articulação intersetorial. 

D) de atuação individualizada, de atuação intersetorial e de atuação psicossocial.  
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22. O assistente social, ao participar de trabalho em equipe na saúde, dispõe de ângulos 

particulares de observação na interpretação das condições de saúde do  usuário, para o 

encaminhamento das ações, que o diferencia do médico, do enfermeiro, do nutricionista e dos 

demais trabalhadores que atuam na saúde. Dessa forma, o assistente social necessita 

especificar e divulgar suas atribuições para a equipe, resguardando-se, assim, a 

interdisciplinaridade como perspectiva de trabalho a ser defendida na saúde. A falta de 

conhecimento das competências dos assistentes sociais faz com que, historicamente, o 

profissional seja requisitado a diversas ações que não são suas a tribuições, como 

A) planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde como 
um direito. 

B) avaliar as questões sociofamiliares que envolvem o usuário e/ou sua família, buscando 
favorecer a participação de ambos no tratamento de saúde. 

C) identificar vagas em outras unidades, nas situações de necessidade de transferência 
hospitalar. 

D) trabalhar os determinantes sociais da situação apresentados pelos usuários e garantir a 
sua participação no processo saúde-doença. 

 

23. Ao analisar o trabalho dos(as) assistentes sociais na saúde, identifica -se que as atividades 

do Serviço Social estão prioritariamente concentradas em eixos de inserção profissional . O 

conjunto dessas atividades, por sua vez, operacionaliza-se por meio de núcleos de 

objetivação do trabalho do assistente social. Sendo assim, considere os itens abaixo. 
 

I 
Redefinição das competências ocupacionais, fruto das novas necessidades técnicas e 

operacionais. 

II Agenciamento de medidas e iniciativas de caráter emergencial-assistencial. 

III 
Interpretação de normas e rotinas - procedimentos de natureza educativa, como 

orientações, aconselhamentos e encaminhamentos individuais e coletivos.  

IV Conhecimento acerca da realidade econômica, social e cultural dos usuár ios. 
 

Configuram-se núcleos de objetivação do trabalho do assistente social na saúde os itens  

A) III e IV.   C) II e III. 

B) I e IV.   D) I e II. 

 

24. A concepção ampliada de saúde que norteia a criação do SUS e as ações previstas na 

política implicam, necessariamente, em considerar os determinantes sociais do processo 

saúde-doença e sua relação com as iniquidades em saúde. Numa perspectiva crítica, 

reconhece-se que o lugar que as pessoas ocupam na sociedade, na estrutura de classes, 

está diretamente associado ao 

A) comportamento individual que dispensa a necessidade de acesso a ser viços de saúde. 

B) grau de alcance a determinado nível de saúde e acesso a bens e serviços.  

C) estilo de vida dos indivíduos e aos fatores hereditários.  

D) trabalho e às condições de vida que impedem o acesso aos serviços de saúde. 

 

25. Considere o excerto abaixo. 
 

Controle Social é expressão de uso recente e corresponde a uma moderna compreensão 

da relação Estado-Sociedade, onde a esta cabe estabelecer práticas de vigilância e 

controle sobre aquele. [...] a concepção de controle social guia os Conselhos de  Saúde 

para que, com a participação de segmentos sociais tradicionalmente excluídos, possam 

controlar o Estado, assegurando políticas de saúde pautadas pelas necessidades do 

conjunto social, e não somente pelos desígnios de seus setores mais privilegiados.  
 

CARVALHO, Antonio Ivo. Conselhos de Saúde no Brasil: participação cidadã e controle social. Rio de Janeiro: Fase, 1995. 
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Sobre controle social, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
Indica a capacidade que a sociedade organizada tem de intervir nas políticas públicas 
interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração de planos de 
ação. 

II 
Visa fiscalizar, acompanhar e avaliar as condições de gestão, a execução das ações e 
a aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação  de uma política 
pública. 

III 
Conselhos de Saúde são instâncias políticas instáveis e oscilantes, que têm como 
uma de suas atribuições propiciar a participação da sociedade civil e dos usuários do 
SUS. 

IV 
O conceito ganhou importância no Brasil a partir do processo de democratização e 
com a institucionalização dos mecanismos de participação nas políticas públicas em 
1988. 

 

Entre as afirmativas, estão corretas  

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

 

26. Os assistentes sociais podem ter uma dupla inserção nas instâncias públicas de controle 
democrático, com destaque aos conselhos de políticas e de direitos: uma essencialmente 
política, quando participam como conselheiros, e outra que caracteriza um novo espaço sócio 
ocupacional, quando desenvolvem ações de assessoria aos conselhos ou alguns de seus 
segmentos (usuários, trabalhadores e poder público).  

Pensar a importância do trabalho profissional dos assistentes sociais nessas instâncias supõe  

A) readaptar-se à lógica do capital de regressão dos direitos sociais.  

B) sustentar o debate teórico-profissional conservador sobre os movimentos sociais.  

C) reassumir o trabalho de base, de educação, de mobilização e de organização popular.  

D) contribuir na organização popular, no controle democrático e no reforço do terceiro setor.  
 

27. A implementação das políticas de ajuste estrutural norteada pelo neoliberalismo tem 
contribuído para a ampliação das desigualdades sociais, com redução dos investimentos na 
área social por parte dos Estados. Nesse sentido, as políticas sociais públicas caracterizam -
se pela 

A) privatização seletiva dos serviços sociais.  

B) universalidade dos serviços sociais.  

C) restrição das políticas focalistas.  

D) subordinação da política econômica à política social.  
 

28. A política social e os direitos sociais, movidos pela contradição capital -trabalho, são 

processos históricos e sociais que têm origem 

A) nos primórdios da civilização humana.  

B) nas leis fabris do século XIX. 

C) na experiência bismarckiana no final do século XIX.  

D) no Relatório Beveridge de 1942. 
 

29. A questão social aparece como elemento central no processo de formação profissional, e seu 
debate é transversal quanto à discussão sobre os direitos sociais. Uma an álise crítica na 
perspectiva de totalidade e direcionada pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social nos seus 
fundamentos histórico-ontológicos compreende a contradição inerente à luta por direitos. 
Essa contradição desdobra-se, por um lado, em possibilidades de socialização da política e, 
por outro lado, em 

A) um tipo de universalização no reconhecimento dos direitos sociais.  

B) uma forma de atender parcialmente os anseios da classe dominada.  

C) um tipo de universalidade abstrata no reconhecimento de sujeitos de direitos universais.  

D) uma forma de moldar a estrutura do Estado, atendendo as classes equitativamente.  
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30. É consenso na literatura da área o entendimento da questão social como objeto de 

intervenção, matéria prima do Serviço Social. Intervir  sobre as mais variadas e 

complexificadas expressões da questão social é o que legitima a atividade profissional e sua 

funcionalidade no âmbito da divisão social e técnica do trabalho na sociedade burguesa 

madura. Entretanto, no debate sobre a relação entre o surgimento do Serviço Social e a 

questão Social, é importante alertar para o equívoco de  

A) compreender as múltiplas dimensões da questão social.  

B) considerar os processos sociais, históricos e políticos.  

C) relacionar diretamente o surgimento do serviço social com a questão social.  

D) relacionar a gênese da profissão como evolução das práticas assistencialistas e 
caritativas. 

 

31. A luta por direitos sociais acompanha a trajetória profissional do Serviço Social crítico. O 

enfrentamento da questão social tem se dado, sobremaneira, pela via das políticas púbicas e 

sociais. Contudo, a redução dos direitos, a restrição dos espaços de controle democrático e 

as contenções dos recursos têm íntima relação com a política econômica. Dessa relação se 

desdobram demandas da questão social e desafios para a materialização/manutenção dos 

direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora.  

Exemplo dessa vinculação econômica entre as necessidades de valorização do capital e a 

acentuada redução dos direitos sociais é  

A) o orçamento da seguridade social deficitário.  

B) o ajuste dos investimentos e ações estatais em prol do desenvolvimento.  

C) o novo Regime Fiscal que inviabiliza a vinculação dos recursos para as políticas sociais 
nos moldes desenhados na Constituição Federal de 1988.  

D) a diversificação de fontes de financiamento dos direitos sociais e a reforma gradual da 
previdência social. 

 

32. O contexto de contrarreforma do Estado, aliado ao desmonte da seguridade social, ao 

desfinanciamento das políticas sociais e à apropriação do fundo público pelo capital 

financeiro, traz rebatimentos para o exercício profissional. Considerando esse cenário que  

redireciona a política social para atender as demandas do capital e precariza as condições de 

trabalho, os profissionais são requisitados a  

A) padronizar as ações profissionais junto a indivíduos e famílias.  

B) operar um projeto de gestão da pobreza.  

C) garantir bases de legitimidade para o projeto em curso.  

D) construir respostas compatíveis às demandas da questão social.  

 

33. O trabalho com famílias tem se constituído numa fonte de preocupação para os profissionais 

do Serviço Social, tanto pela atualidade do tema, como pela sua complexidade. A sua 

discussão envolve inúmeros aspectos, dentre os quais estão presentes as diferentes 

configurações familiares, as relações que a família vem estabelecendo com outras esferas da 

sociedade, e os processos familiares. Em relação à atuação do assistente social no trabalho 

com famílias, é indispensável conceber a família como  

A) construção privada circunscrita às relações estabelecidas no âmbito de seu domicílio.  

B) determinada por uma estrutura e papeis pré-definidos. 

C) única responsável pelo bem-estar de seus membros. 

D) produtora de subjetividades, unidade de cuidado e de redistribuição interna de recursos.  
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34. A experiência obtida nos campos da saúde mental indica a importância do assistente social 

reconhecer a família como sujeito de direitos e, ao mesmo tempo, trabalhar na defesa de 

suas garantias sociais, inclusive, por meio da promoção do acesso a políticas  públicas – que 

tenham como objetivo final a inclusão produtiva.  

Sendo assim, no que diz respeito ao trabalho do assistente social com famílias,  analise os 

itens abaixo. 
 

I 
Assumir a família como uma referência social, concebendo-a em sua historicidade, em 
sua localização territorial e como mediadora entre seus membros e a coletividade.  

II 
Compreender a pluralidade da família em suas formas de organização e as 
particularidades que emergem da condição de classe social.  

III 
Assumir um trabalho mais centrado na inclusão da família em políticas de proteção 
social com despreocupação nas diferentes formas de atendimento e abordagem.  

IV 
Desconsiderar a singularidade relativa a questões étnicas, culturais e das relações de 
gênero e de geração. 

 

Estão corretos apenas  

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

 

35. A atenção às famílias dos usuários é uma das ações encontradas nos Parâmetros para 
atuação de assistentes sociais na saúde. No que se refere às suas ações de articulação com 
a equipe de saúde, os Parâmetros sinalizam que uma das demandas que aparecem para  a 
equipe de saúde refere-se à violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, gays, 
lésbicas, transexuais e pessoas com deficiências, entre outros. Nessa situação, a 
responsabilidade pela notificação da violência é função de toda a equipe. O as sistente social 
deve colaborar nessa ação, mas não é atribuição privativa desse profissional.  

Na ação junto à família cabe, então, ao profissional de Serviço Social,  

A) atender o usuário e sua família por meio de rotinas de atendimento construídas sem a 
participação da equipe de saúde, identificando os determinantes sociais da situação.  

B) comunicar a família a situação de risco pessoal e social vivenciada pelo usuário em 
atendimento, e aplicar um modelo assistencial baseado na procura espontânea e no 
tratamento isolado da violência.  

C) fiscalizar o envolvimento da família com a situação de violência sofrida pelo usuário em 
atendimento, acionar a rede socioassistencial e procurar ajuda de um especialista 
terapêutico. 

D) fazer uma abordagem socioeducativa com a família, socializar as informações em relação 
aos recursos sociais existentes e viabilizar os encaminhamentos necessários.  

 

36. O assistente social “Arthur Soares” atua em um centro de saúde composto por uma equipe 

interdisciplinar de diferentes especialidades da área da saúde que atende, diariamente, uma 

heterogeneidade de realidades, segmentos populacionais e necessidades sociais. A 

Interdisciplinaridade que perfaz essa equipe pode ser definida como diferentes disciplinas em 

interação em um espaço de trabalho, cujas especialidades podem trocar experiências por 

meio de um encontro e tecer diálogos que podem proporcionar diferentes formas de enxergar 

e abordar uma realidade de trabalho.  

A ideia de interdisciplinaridade, que acontece nesse e em outros espaços ocupacionais do 

assistente social,  

A) possibilita uma interação superficial entre os profissionais para o desenvolvimento de um 
objetivo ou finalidade. 

B) apreende diferentes particularidades da história econômica, sendo um conhecimento 
absoluto da realidade que acontece entre pares profissionais.  

C) cria um novo campo teórico de disciplinas mais amplas com profissionais atuando na 
realidade de maneira fragmentada. 

D) abarca diferentes visões sociais de mundo, ideologias que respondem a interesses de 
classes e a determinadas realidades sociais.  
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37. Ao atender demandas sociais de um espaço de trabalho, os profissionais de Serviço Social 

acolhem necessidades de indivíduos, famílias e comunidades. Esse atendimento tem a 

finalidade de satisfazer uma necessidade humana, em se tratando, por exemplo, do espaço 

de trabalho de uma Política Pública de Saúde. Além disso, é referenciado por concepções 

teórico-metodológicas, ideológicas e ético-políticas que podem levar ou não à essência da 

realidade que se apresenta como demanda aos profissionais e a construção de uma 

concepção de mundo.  

As profissões em práticas interdisciplinares alcançam, assim, como finalidade a 

A)  emancipação humana. 

B)  perpetuação do conservadorismo. 

C)  ideologia de uma classe social. 

D)  atenção às necessidades econômicas. 
 

38. O Projeto Ético-Político do Serviço Social, ancorado na ética marxista, defende os direitos 

inalienáveis do homem, do público, do Estado laico e democrático, dentre outros valores e 

princípios, ao passo que se aproxima do projeto da reforma sanitária, ambos, projetos 

societários não capitalistas. Contudo, a reação conservadora que se tem apresentado na 

cena contemporânea, também acomete o Serviço Social e seu Projeto Profissional. No campo 

da saúde, as expressões dessa tendência conservadora encontram respaldo na defesa de 

diferentes práticas profissionais que estão dissonantes do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social.  

Ante o exposto, considere as tendências conservadoras no Serviço Social. 
 

I Defesa do Serviço Social clínico e terapêutico.  

II 
Defesa da adequação profissional às demandas da questão social e da subjetividade 
dos usuários nos serviços de saúde.  

III Aproximação entre estudo teórico e intervenção.  

IV 
Construção de um saber específico nas diferentes áreas de especialização da prática 
médica. 

 

São tendências conservadoras na profissão, os dos itens  

A) I e III. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) I e IV. 

 

39. Os princípios norteadores do Projeto Ético-Político do Serviço Social estão ancorados no 

ideário da modernidade que reconhece a liberdade do ser social como valor central na 

reflexão ética. Conforme Iamamotto (2009), “é preciso considerar que a ordem burguesa é em 

seu cerne contraditória: ao mesmo tempo em que fornece as bases históricas para o 

desenvolvimento de demandas vinculadas à liberdade (direitos, gara ntias sociais e 

individuais, autonomia, auto-gestão), simultaneamente bloqueia e impede sua realização”.  

Nesse sentido, compreende-se que o valor da liberdade, na atual sociabilidade, passa a 

existir 

A) como uma realidade conquistada parcialmente.  

B) mais como uma determinação do que um processo.  

C) mais como um projeto do que uma realidade conquistada.  

D) como uma possibilidade histórica concreta.  
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40. A Seguridade Social deve ser tratada como mediação da reprodução social. Não se trata 

especificamente da reprodução material da força de trabalho, mas da totalidade da esfera da 

reprodução das relações sociais, nela incluídas a reprodução das contradições  sociais e as 

lutas de classe.  

No contexto atual de pró-reforma da Seguridade, em que o Estado assume claramente os 

interesses da burguesia, há propensão de uma clivagem da política social em torno dos 

seguintes polos: 

A) privatização e assistencialização da proteção social. 

B) descentralização e mercadorização da proteção social.  

C) mercadorização e expansão da proteção social.  

D) estatização e assistencialização da proteção social.  

 

41. No ano de 2000, o conjunto CFESS/CRESS, durante o XXIX Encontro Nacional, afiança 

publicamente a importância da luta em defesa da Seguridade Social pública no país e aprova 

o documento denominado “Carta de Maceió – Seguridade Social Pública: é possível”. Nesse 

documento, a seguridade social é entendida como 

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

B) conjunto de políticas sociais cujo fim é amparar e assistir o cidadão e sua família na 
velhice, doença e desemprego. 

C) política de gestão pautada no pacto federativo, no qual devem ser detalhadas as 
atribuições e competências dos três níveis de governo.  

D) sistema de proteção social, assegurando às pessoas alguns direitos básicos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social.  

 

42. A Constituição Federal de 1988 trouxe avanços significativos para as relações sociais no 

Brasil, sobretudo no campo da proteção social. No âmbito da Seguridade Social, adotou -se 

um modelo híbrido que predomina e orienta a conformação dos mecanismos de proteção 

social, sendo eles o Bismarckiano e o Beveridgiano, agregando os direitos   

A) social, universal e humano. 

B) social, legal e seletivo. 

C) do trabalho, social e constitucional.  

D) do trabalho, universal e seletivo.  

 

43. Na atualidade, quase todos os princípios constitucionais estão sendo desconsiderados 

profundamente: a universalidade dos direitos, a uniformidade e equivalência dos direitos, a 

diversidade de financiamento no sentido de transferir recursos do capital para o trabalho e a 

gestão democrática e descentralizada. O único princípio que vem sendo reforçado é o da  

seletividade e distributividade. São muitos os caminhos do desmonte da seguridade social no 

Brasil, com destaque para algumas tendências gerais.  

Ante o exposto, considere as tendências abaixo.  
 

I 
A redução dos direitos previstos constitucionalmente e a fragilização dos espaços de 
participação e controle democráticos.  

II A focalização/seletividade, privatização e descentralização.  

III A via orçamentária pela Desvinculação das Receitas da União (DRU). 

IV A continuidade do financiamento, a lógica securitária e as formas de contribuição.  
 

Configuram-se caminhos para o desmonte da seguridade, os itens  

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

B) II e IV.    D) I e II. 
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44. A partir da renovação da profissão, o Serviço Social assume o compromisso com a classe 
trabalhadora. Esse compromisso se materializa por meio dos princípios éticos e profissionais 
preconizados no Código de Ética de 1993, determinando que  

A) o princípio do empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, o respeito à 
diversidade e à discussão das diferenças apresentem-se como princípios que já vêm 
sendo debatidos desde o código de 1947.  

B) os princípios apresentem coerência e encadeamento internos, complementando-se, o que 
acrescenta, dialeticamente, a cada um, novos sentidos e proposições.  

C) o princípio da ampliação e consolidação da cidadania, com vistas à garantia dos direitos 
civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras, seja tarefa secundária para apenas 
uma parcela da sociedade. 

D) o princípio do reconhecimento da liberdade como valor ético central não se reduz ao 
direito de ir e vir contido no código civil, mas à liberdade social de acesso aos direitos e de 
romper com a exploração e opressão do capital. 

 

45. Ao analisarmos o Código de Ética do Assistente Social (1993), que dispõe sobre os direitos e 
as responsabilidades gerais do/a assistente social, deparamo-nos com as premissas 
transcritas a seguir: “livre exercício das atividades inerentes à Profissão” e “desempenhar 
suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em 
vigor”. 

Com relação às premissas em destaque, pode-se inferir que 

A) as duas referem-se a direitos dos/as assistentes sociais.  

B) a primeira trata-se de um dever dos/as assistentes sociais e a segunda de um direito 
desses/as profissionais. 

C) a primeira trata-se de um direito dos/as assistentes sociais e a segunda de um dever 
desses/as profissionais. 

D) as duas referem-se a deveres dos/as assistentes sociais.  

 

46. A Lei Federal n° 8.662, de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente 
Social, estabelece que o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS) constituem, em seu conjunto,  

A) um órgão normativo de grau superior com o objetivo de organizar e manter o registro 
profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas 
e privadas, ou de fins filantrópicos.  

B) um órgão normativo de grau superior com o objetivo de orientar, disciplinar, normatizar, 
fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social.  

C) uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de 
disciplinar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em todo o território 
nacional. 

D) uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o ob jetivo de funcionar 
como Tribunal Superior de Ética Profissional.  

 

O caso a seguir serve de referência para as questões 47 e 48.  
 

No Hospital geral do município de Cachoeirinha, a assistente social, “Séfora  Ramalho”, 

atende a uma usuária com braço quebrado e cortes no rosto, encaminhada pela 

enfermeira chefe do hospital. Vítima de violência doméstica, a usuária, “Maria das Dores”, 

é uma mulher de 45 anos, com 6 filhos, que relata sofrer, há 7 anos, agressões  físicas do 

companheiro. A assistente social, norteada pelo Código de Ética da profissão, orienta 

Maria das Dores sobre os seus direitos sociais assegurados na Lei Maria da Penha, nos 

programas sociais no município de apoio à mulher vítima de violência, nos projetos 

sociais realizados no hospital para situações de violação de direitos, nos canais de 

denúncia e nas parcerias do hospital com a rede de apoio à mulher vítima de violência.  
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47. Com base nesse caso e a partir do que preconiza o Código de Ética da  profissão de 1993, 
configura-se dever da assistente social, na sua relação com a usuária,  

A) democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 
institucional, como um dos mecanismos indispensável à participação dos/as usuários/as.  

B) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/as, por meio dos 
programas e das políticas sociais.  

C) garantir a eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 
diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças. 

D) posicionar-se em favor da equidade e da justiça social que assegurem universalidade de 
acesso aos bens e serviços relativos aos programas e às políticas sociais.  

 

48. No atendimento a esse caso, de acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão, 

constituem competências do(a) assistente social: 

A) planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social e na 
saúde. 

B) encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, a grupos e à população.  

C) participar de programas de atenção à população em situação de vulnerabilidade e atender. 
seus interesses e necessidades  

D) garantir a informação e discussão sobre as possibilidades das situações apresentadas 
pelos/as usuários/as e administrar projetos sociais. 

 

49. A Resolução CFESS n° 493/2006 dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 
profissional do assistente social. Estabelece a necessidade de espaço físico adequado para a 
realização e execução de qualquer atendimento ao usuário do Serviço Social.  

A partir do exposto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito com portas fechadas, de 
forma a garantir o sigilo. 

II 
O arquivo do material técnico, utilizado pelo assistente social, deve ficar na sala do 
Serviço Social devido ao caráter reservado, não podendo ficar em outro espaço.  

III 
O local de atendimento deve dispor de recursos tecnológicos adequados como, 
computadores, telefones e impressoras.  

IV 
O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de espaço 
suficiente, para abordagens individuais ou coletivas.  

 

Com base na Resolução, são consideradas condições adequadas de atendimento o que se 
afirma em 

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

 

50. A senhora “Adriana Silva”, 33 anos, foi atendida em uma maternidade em trabalho de parto. 
Após o nascimento da criança, a genitora solicitou a presença de uma assistente social e, no 
atendimento, manifestou interesse em entregar seu filho para adoção. Após o acolhimento da 
usuária, da realização de entrevista social e da escuta qualificada, a assistente social, ciente 
da decisão manifestada pela senhora Adriana, informou quais seriam os trâmites legais 
necessários e realizou seu encaminhamento à Justiça da Infância e da Juventude, conforme 
estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n°8069/1993). Após ser 
encaminhada à instância judicial, a genitora  

A) será esclarecida de que o encaminhamento realizado pela assistente social da 
maternidade à justiça a impedirá de manifestar em audiência ou perante a equipe 
interprofissional do judiciário a desistência da entrega da criança.  

B) deverá ser ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que 
apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos 
do estado gestacional e puerperal. 
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C) estará ciente de que a busca por família extensa não deverá ser realizada nos casos de 
entrega consciente de criança para adoção, ainda que exista algum representante dessa 
família extensa apto a receber a guarda.  

D) ficará informada de que é garantido a ela o direito ao sigilo sobre o nascimento, ainda que, 
futuramente, a criança entregue à adoção tenha interesse em conhecer sua origem 
biológica bem como de obter acesso ao processo no qual a medida foi aplicada.  

 

51. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da 
saúde, incluindo a atenção especial às doenças que os afetam preferencialmente (Artigo 15, 
Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003). Considerando-lhes o direito à saúde, é sabido que eles 
detêm prioridade de atendimento sobre os demais usuários dos serviços de saúde. A respeito 
do critério de prioridade, a legislação assegura que, em todo atendimento de saúde,  

A) os maiores de sessenta anos poderão ser atendidos respeitando-se a classificação de 
risco e a ordem de chegada, como os demais usuários do SUS.  

B) os maiores de oitenta anos deverão ser atendidos antes dos demais idosos, mesmo nos 
casos de emergência. 

C) os maiores de sessenta anos gozam de prioridade, estabelecendo-se como critério para 
diferenciação entre os demais idosos a ordem de chegada e os casos de emergência.  

D) os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em 
caso de emergência. 

 

52. Os avanços nas ações de prevenção e atendimento à mulher vítima de violência no Brasil só 
foram possíveis após a construção do SUS. Tais avanços têm  relação com o reconhecimento 
de que a violência incide diretamente sobre a saúde individual e coletiva dos sujeitos, 
sobretudo das mulheres, gerando demandas diárias para os serviços de saúde. As medidas 
integradas de prevenção à violência contra a mulher  estão estabelecidas na Lei Maria da 
Penha (Lei 11340/2006). Uma das diretrizes para essas ações é  

A) o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, preservando as concepções tradicionais do ser homem e mu lher na sociedade. 

B) a garantia do acesso aos serviços de contracepção de emergência e a profilaxia das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).  

C) o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - 
preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados. 

D) a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito 
respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia.  

 

53. A realização de esterilização cirúrgica (laqueadura e vasectomia), em desacordo com o 
estabelecido no artigo 10 da Lei do Planejamento Familiar (Lei 9263/1996), constitui -se crime 
e a pena estabelecida poderá ser, além de multa, reclusão de dois a oito anos.  No entanto, a 
pena poderá ser aumentada de um terço se a esterilização for praticada por meio de técnicas 
cirúrgicas não permitidas para este fim, ou em condições específicas que se configuram como 
impeditivo para sua realização.  

Tendo como base a legislação, considere a seguir as circunstâncias em que a realização da 

esterilização é considerada crime, com pena aumentada.  
 

I Através de cesárea indicada para fim exclusivo de esterilização.  

II 
Durante os períodos de parto ou aborto, mesmo nos casos de comprovada 
necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.  

III Em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial.  

IV 
Em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado 
em relatório escrito e assinado por dois médicos. 

 

Estão corretos as circunstâncias constantes nos itens   

A) II e III.  B) I e IV.  C) I e III.  D) II e IV. 
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54. De acordo com o documento do CFESS, “Residência em Saúde e Serviço Social: subsídios 

para reflexão”, o/a residente de serviço social ingressa nos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde por meio de exame de seleção,  sendo, em seguida, matriculado e 

passando a receber bolsa de trabalho. Portanto, ele/ela configura -se como 

A) profissional da instituição, reconhecido como trabalhador em formação. 

B) profissional em formação, sem vínculo empregatício com a instituição.  

C) estudante de pós-graduação, com vínculo trabalhista com a instituição.  

D) estudante de pós-graduação, sem atuação profissional na instituição.  

 

55. No ano de 2018, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) 

realizou o levantamento da inserção do Serviço Social nos Programas de Residência por 

meio de pesquisa documental de caráter descritivo.  

A partir do mapeamento realizado, constatou-se que o maior número de vagas de residência 

é ofertada pela Regional ABEPSS  

A) Sul. 

B) Leste.  

C) Centro Oeste. 

D) Nordeste. 
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