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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 55 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 O candidato 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 Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato 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. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem públ ico. 

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação.  

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo explicativo para a com plexidade das 
doenças da população brasileira.  

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada .   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são: 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde. 

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora dessa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS.  
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05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil  é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças, como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inumano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte , a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos. 

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações.  

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença  em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra . 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra.  

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é 

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção.  

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações , muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde  e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica  do trabalho em equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 

enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 
 

16. Com o passar dos séculos, no capitalismo, as práticas do cuidado em saúde foram mudando, 

e o atendimento de saúde no domicílio foi substituído pelo do hospital. A atenção à saúde se 

transforma em uma prática liberal, fragmenta o exercício profissional e institui o controle da 

força de trabalho. Nesse contexto, o trabalho coletivo e a inserção do Serviço Social são 

permeados por tensões e características próprias da política de saúde, que expressam  

A) a consolidação do trabalho coletivo, com a construção e a ampliação dos hospitais 

privilegiando os interesses privados, e a oposição do Serviço Social ao caráter seletivo e 

excludente da saúde. 

B) a utilização do saber médico na gerência do trabalho em saúde bem como na tecnificação 

e na especialização da medicina e do trabalho em grupo, sem a participação do Serviço 

Social. 

C) a utilização do saber médico como forma de controle da população, por meio das 

intervenções voltadas ao combate da insalubridade, da contenção de doenças e das 

contribuições do Serviço Social nesse processo. 

D) a consolidação do trabalho coletivo, com o avanço da indústria na saúde, a tecnificação 

dos processos de trabalho e o Serviço Social articulado aos movimentos progressistas e 

de esquerda. 
 

17. Na década de 1940, ocorreu a inserção do Serviço Social e de outras categorias profissionais 

nos serviços de saúde, em contexto hospitalar, com o objetivo de contribuir para o 

aperfeiçoamento do atendimento de saúde. A intervenção profissional do/a assiste nte social 

se fundamentava no modelo clínico, com uma atuação que  

A) estava baseada no atendimento dos casos e prestava orientações aos pacientes, às 

famílias e à comunidade para mudanças de hábitos, padrões e comportamentos 

prejudiciais à sua saúde. 

B) priorizava o atendimento dos casos e das demandas individuais, servia como um elo entre 

hospital, família e pacientes, e buscava o engajamento no tratamento pós -alta. 

C) servia como elo entre o médico, a família e os pacientes, pri orizava ações nas 

comunidades, contribuía para higienização de cortiços e atuava em situações concretas 

prejudiciais à saúde coletiva da comunidade.  

D) estava baseada no atendimento de casos e da comunidade, servindo de elo entre hospital, 

pacientes, família e comunidade, e distribuindo auxílios que facilitavam a adesão ao 

tratamento. 
 

18. A partir da década de 1990, a política de saúde, no Brasil, passa por distintos momentos em 

relação à reforma sanitária. Nesse período, dois projetos societários antagôni cos 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 a seguir.  
 

I 

O Projeto Privatista está pautado nas políticas de ajuste, e seu objetivo é trabalhar a 

saúde como mercadoria, indo ao encontro da racionalização da oferta e dos serviços 

via a contenção de gastos e descentralização com isenção de responsabilidade do 

poder central. 

II 

O projeto que subsidia o modelo assistencial e gerencial atual demanda aos /às 

assistentes sociais a socialização de informações e a educação em saúde, para 

democratizar o acesso, visto que esse projeto tem como premissa a saúde como 

direito de todos e dever do Estado.  

III 

O Projeto da Reforma Sanitária tem como base o Estado democ rático de direito, 

responsável pelas políticas sociais, visa à universalização das ações e à qualidade 

dos serviços, e está baseado no modelo assistencial, pautado na integralidade, na 

democratização do acesso e no controle social.  
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IV 

O Projeto da Reforma Sanitária traz mudanças na concepção de saúde, pois tira o 

foco da doença, centraliza as ações nas necessidades sociais de saúde. Essas ações 

se expressam de formas diferenciadas e estão fundamentadas no tripé da 

universalidade, integralidade e equidade.  

V 

No contexto de contrarreforma de Estado e de políticas de ajuste fiscal , sobretudo nos 

últimos governos, o projeto de democracia de massas se articula ao projeto neoliberal 

e, na saúde, ao projeto privatista via mercantilização, privatização e focalizaç ão dos 

serviços. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 

19. A saúde tem se constituído como um dos maiores campos de atuação profissional do/a 

assistente social. Estudiosos da área afirmam que não há clareza das competências desse/a 

profissional na saúde, seja porque ele/a não é um trabalhador exclusivo da saúde, s eja 

porque os/as profissionais têm dificuldades em sistematizar suas respostas, o que fragiliza a 

apreensão das particularidades do trabalho na saúde, tanto pelo/a assistente social como 

pelos demais integrantes da equipe multiprofissional. A respeito das particularidades do 

trabalho do/a assistente social na saúde, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O/a assistente social é considerado/a um/a trabalhador/a da saúde, mas não exclusivo 

dela. Por essa razão, necessita trabalhar na perspectiva da clínica ampliad a, pois seu 

trabalho não se dá isolado de um trabalho coletivo combinado.  

II 

O/a assistente social tem trabalhado nas lacunas da saúde e nos elos invisíveis do 

SUS. Por essa razão, a legitimidade da profissão tem se dado pelo avesso, nas 

contradições do não atendimento das demandas e necessidades de saúde da 

população. 

III 

O/a assistente social revela o compromisso com a garantia de direitos, mas há um 

descompasso entre o trabalho realizado e a articulação da Reforma Sanitária e do 

PEPSS, mesmo com o expressivo envolvimento da profissão no MRSB.  

IV 

O/a assistente social, aliado/a ao modelo médico-assistencial privatista, tem 

desenvolvido um trabalho baseado numa prática individual e curativista, enfatizando 

suas ações na realização de triagens socioeconômicas e na classificação de riscos 

sociais. 

V 

O/a assistente social, pautado/a no projeto de Reforma Sanitária Flexibilizado, tem 

fortalecido suas ações na garantia da universalização dos direitos, pois já trabalha 

nas lacunas da não efetivação do SUS. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 

20. O trabalho do/a assistente social na saúde se dá a partir do reconhecimento do conceito 

ampliado de saúde, da determinação social do processo saúde-doença e sua relação com as 

expressões da questão social bem como de determinantes sociais e iniquidades de saúde. 

Nesse sentido, para compreender as iniquidades de saúde, é essencial identificar  

A) as influências hereditárias, os determinantes sociais, o estilo de vida e os comportamentos 

prejudiciais à saúde, que colocam indivíduos em situação de risco.  

B) as desigualdades de saúde compreendidas como as diferenças produzidas a partir da 

posição social que indivíduos e populações ocupam na sociedade.  

C) os determinantes sociais de saúde em camadas e seus fatores, numa relação direta de 

causa e efeito, para compreender a determinação social da saúde.  

D) os fatores que atribuem diferenças entre indivíduos, grupos e classes sociais, 

considerando seu caráter de classe, gênero, raça e etnia na sociedade.  
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21. O/a assistente social tem sido fundamental para atuar em situações de emergência e 

calamidade pública, sobretudo no contexto da pandemia do coronavírus (COVID -19), a qual 

tem dizimado famílias e vidas nos cenários mundial e brasileiro. Diante da necessidade de 

isolamento social, das dificuldades de comunicação e  da negação ao direito de 

acompanhante, uma das demandas que tem sido requisitada aos /às assistentes sociais é o 

atendimento em caso de óbito. Os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 

Política de Saúde orientam que, em caso de óbito, o/a assistente social deve 

A) chamar a família e/ou responsável pelo/a falecido/a, comunicar o óbito e orientar sobre os 

direitos sociais, benefícios e encaminhamentos necessários para o sepultamento gratuito 

que tem direito. 

B) prestar atendimento aos familiares e/ou ao responsável pelo/a falecido/a, em conjunto com 

a equipe, devendo esclarecer a respeito dos direitos, benefícios e encaminhamentos 

necessários diante da situação. 

C) prestar atendimento aos familiares e/ou ao responsável pelo/a falecido/a, em conjun to com 

a equipe, dando todo o apoio psicológico, diante do isolamento social, orientando acerca 

dos benefícios para o sepultamento.  

D) chamar a família e/ou responsável pelo/a falecido/a para comunicar o óbito , bem como a 

equipe médica e multiprofissional para que esta preste o atendimento social referente ao 

sepultamento. 

 

22. O documento intitulado “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na P olítica de 

Saúde” foi construído coletivamente, visando orientar a categoria sobre as respostas 

profissionais às demandas identificadas no cotidiano do trabalho, no setor de saúde. Os 

Parâmetros estão organizados em quatro grandes eixos, levando em consideração o debate 

da Reforma Sanitária e sua relação com o Projeto Ético-Político, as competências e 

atribuições previstas na Lei de Regulamentação da profissão, entre outros. Com base no 

referido documento, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

São eixos desses parâmetros: o atendimento direto aos /às usuários/as; as ações 

socioassistenciais; a mobilização, a participação e o controle social; o planejamento e 

a gestão; a assessoria, a qualificação e a formação profissional.  

II 

As visitas domiciliares são importantes instrumentos para compreensão das condições 

de vida dos/as usuários/as, mas devem superar toda a perspectiva de fiscalização dos 

modos de vida, da cultura e das rotinas da população atendida.  

III 

A democratização das informações, das orientações e dos encaminhamentos quanto 

aos direitos sociais da população usuária bem como a marcação de consultas e de 

exames são as principais ações socioassistenciais desenvolvidas.  

IV 

A solicitação de alta a pedido dos/das usuários/as tem sido influenciada pelas 

necessidades de sobrevivência e manutenção familiar. Nessa situação,  compete ao/à 

assistente social esclarecer usuário/a e equipe sobre as condições objetivas 

envolvidas na tomada de decisão pela alta.  

V 

A busca pela intersetorialidade tem sido uma contribuição importante e uma atribuição 

privativa do/da assistente social na gestão e no planejamento, inserida no contexto da 

seguridade social, articulada com as demais políticas.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I, IV e V. 

B) I, III e V. 

C) II e III apenas. 

D) II e IV apenas. 

 



 

UFRN  Residência Multiprofissional em Saúde  2021    Serviço Social   Existe um coração na pedra que soluça...              9 

23. No contexto de contrarreforma, ajuste fiscal, acirramento das desigualdades sociais e perda 
de direitos, assistentes sociais, independentemente da política em que atuam, são desafiados 
a analisar os processos estruturais e conjunturais, com competência teórica e técnica,  para 
identificar os melhores momentos de reação política para a formulação de projetos e 
respostas profissionais. Nesse sentido, segundo os Parâmetros para Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde, pensar e realizar uma atuação competente e crí tica do Serviço 
Social consiste em 

A) ter um olhar técnico especializado e diferenciado em relação aos /às usuários/as dos 
serviços de saúde, considerando o lugar que o sujeito ocupa na organização social e seu 
reflexo nas condições de vida e trabalho. 

B) estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a articulação 
entre as políticas de seguridade social, superando a fragmentação dos serviços e do 
atendimento às demandas sociais.  

C) trabalhar na perspectiva da integralidade ampliada, que pressupõe a intersetorialidade e a 
interdisciplinaridade, pois as necessidades de saúde dos/das usuários/as dependem de um 
esforço intersetorial e de uma atuação em equipe.  

D) trabalhar articulado aos espaços de controle social para o aprofundamento da cultura 
política e da democracia, de lutas em prol da universalização dos direitos e da capacitação 
de conselheiros diante dos limites das entidades representativas.  

 
24. A atuação dos/as assistentes sociais, nas instâncias públicas de co ntrole democrático, 

particularmente, nos conselhos de políticas e de direitos, pode contribuir para o estímulo à 
participação social, a socialização de informações, a assessoria e a elaboração de planos. 
Nesse espaço dos conselhos, que deve ser de controle social e objeto de controle 
democrático da sociedade, alguns desafios são postos ao profissional de Serviço Social. Com 
base nesse pressuposto, analise os desafios explicitados nos itens abaixo. 

 

I 
O enfrentamento da interlocução pública diante dos novos interlocutores que se 
apresentam e disputam a esfera pública.  

II 
A nova capacitação teórica, técnica, ética e política para assumir o papel de agente 
público e contribuir para o caráter público das políticas sociais.  

III 
A atitude de reproduzir a fragmentação das políticas sociais e de recompor a difícil 
unidade entre as políticas sociais.  

IV 
A contribuição para o processo de interlocução com a sociedade civil dentro de uma 
homogeneidade que caracteriza os conselhos. 

 

Constituem desafios do/a assistente social nos conselhos os que estão nos itens 

A) I e III. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) II e IV. 
 

25. O aprofundamento do debate sobre o processo democrático na sociedade brasileira, a partir 
da Constituição Federal de 1988, demarcou a concepção de controle social nos espaços dos 
conselhos de direitos. O sentido de controle social passou a ser compreendido como 
possibilidade de a população participar da elaboração, da implementação e da fiscalização 
das políticas sociais. Nesses espaços de controle social, particularmente nos conselhos de 
políticas e de direitos, os/as assistentes sociais podem se inserir como  

A) conselheiros e assessores. 

B) consultores e gestores. 

C) assessores e profissionais técnico-administrativos. 

D) prestadores de serviço e conferencistas.  
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26. Salvador (2012) destaca a importância do estudo sobre o orçamento público como elemento 
importante para compreender a Política Social, uma vez que, além de ser uma peça técnica, 
reflete a correlação de forças sociais e os interesses envolvidos na apropriação dos recursos 
públicos. Um dos principais aspectos que caracteriza o Fundo Público no Brasil refere -se 

A) à Desvinculação das Receitas da União. 

B) à predominância de impostos diretos na estrutura tributária.  

C) ao novo modelo de desenvolvimento econômico e social.  

D) ao caráter regressivo da carga tributária.  
 

27. Segundo Salvador (2012), há, no capitalismo, uma disputa por recursos do fundo público na 
esfera do orçamento estatal. O fundo público assume importante função na garantia dos 
direitos sociais e figura como fonte de financiamento das políticas sociais.  P ortanto, sugere o 
autor que o financiamento da política social pode ser analisado pela  

A) implementação do Novo Regime Fiscal.  

B) ótica da gestão financeira e tributária bem como pelo financiamento indireto.  

C) Lei Orçamentária Anual.  

D) transferência de recursos sob a forma de juros e pela amortização da dívida pública para o 
capital financeiro. 

 

28. Consoante Boschetti (2012, p.33), “Resguardadas as particularidades nacionais, as 
economias capitalistas europeias e latino-americanas que materializaram a cartilha do 
neoliberalismo a partir da década de 1970 se deparam hoje com a perspectiva de uma longa 
recessão ou de reduzidas taxas de crescimento, desemprego de massa e de longa duração, 
precarização do trabalho e redução de salários”.  

Não obstante, o aprofundamento da crise estrutural do capital de 2008 e as estratégias para 
minorar seus impactos salientam algumas tendências mais gerais no padrão de proteção 
social na América Latina. Ante o exposto, considere algumas tendências explicitadas abaixo. 

 

I 
Redução da desigualdade social via programas de transferência condicionada de 
renda. 

II Aumento do consumo via políticas de transferência condicionada de renda.  

III Focalização da extrema pobreza. 

IV Enfrentamento do desemprego estrutural.  
 

As tendências no padrão de proteção social adotadas para minimizar os impactos da crise na 
América latina estão nos itens 

A) II e IV.    

B) I e IV.   

C) II e III.   

D) I e III. 
 

29. As Diretrizes Curriculares da ABEPSS ressaltam que a questão social é "o elemento que dá 
concretude à profissão, ou seja, é 'sua base de fundação histórico-social na realidade' e que, 
nessa qualidade, portanto, deve constituir o eixo ordenador do currículo, di ga-se, da 
formação profissional" (BEHRING; SANTOS, 2009, p. 2). Portanto, esse entendimento não 
está deslocado da realidade concreta ou em oposição aos fundamentos teórico -
metodológicos da profissão. A perspectiva de abordagem da questão social delineada nas 
Diretrizes Curriculares aponta para  

A) a apreensão do processo social como totalidade e fundamentado em categorias que 
emanam da teoria crítica. 

B) o entendimento do objeto de trabalho do Serviço Social a partir do trato teórico das 
situações sociais-problema. 

C) o privilégio da dimensão técnico-operativa do Serviço Social nas demandas cotidianas da 
profissão. 

D) a particularização da apreensão da questão social nas disciplinas que tratam de suas 
expressões. 
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30. A luta em defesa dos direitos sociais, tão cara ao Serviço Social, se processa em condições 

determinadas pelo movimento da realidade. No Modo de Produção Capitalista, há uma 

profunda contradição que se expressa no nível sócio-político e histórico do processo 

específico da luta de classes em sua forma antagônica. Tal contradição refere -se à 

A) força de trabalho e aos meios de trabalho/produção. 

B) produção socializada e à apropriação privada.  

C) mais-valia e ao lucro. 

D) produção e à reprodução das relações sociais.  
 

31. Considerando o amplo debate da categoria profissional em torno da questão social como 

problema real, esta pode ser transformada num objeto de conhecimento e intervenção, 

conforme afirma Mota (2010). De acordo com a lei geral da acumulação capi talista descrita 

por Marx, encontra-se na raiz da questão social  

A) o beneficiamento das forças produtivas mediante seu desenvolvimento. 

B) o pauperismo como expressão da pobreza relativa da classe trabalhadora no século XIX.  

C) o desemprego como estruturante do Modo de Produção Capitalista. 

D) o controle da produção de bens e de serviços como enfrentamento da pobreza absoluta. 
 

32. O trabalho com famílias, historicamente, tem sido um desafio no processo de trabalho dos/as 

assistentes sociais. Nas políticas sociais, particularmente na política de saúde, a família deve 

ter participação determinante no acesso aos serviços, demandando aos profissionais efetivar 

ações de prevenção, proteção e qualidade de vida. Em seu cotidiano de trabalho na saúde e 

na intervenção com famílias, os/as assistentes sociais realizam algumas ações que podem 

ser diferenciadas pelas particularidades que apresentam. Dentre essas ações, estão: as 

socioeducativas, as periciais, as socioassistenciais, as de acolhimento e as de apoio 

socioinstitucional. Junto às famílias, as ações socioeducativas  

A) são desenvolvidas diante de situações de sofrimento, expresso nas suas relações ou pelos 

seus membros, com a intenção de alterar essa situação.  

B) dizem respeito ao acolhimento, ao apoio e à articulação de recursos por meio da ativação, 

integração e modificação das redes sociais e de serviços par a atender às demandas 

familiares. 

C) são ações de provimento e de sustentação para atendimento de necessidades das famílias 

usuárias, discutidas a partir dos eixos paradigmáticos que orientam tais ações.  

D) visam provocar mudanças, por intermédio da informação, da reflexão, ou mesmo, da 

relação social, sendo um campo fértil para o debate no campo da educação popular.  
 

33. Uma assistente social atua, há cinco anos, em uma Unidade Básica de Saúde, realizando seu 

trabalho concentrado em ações de caráter emergencial e assistencial, de educação, de 

informação e comunicação em saúde, de planejamento, de mobilização e de participação 

social. Nessas atividades, realizadas com suporte pedagógico e técnico -político, a 

profissional efetiva também um trabalho junto às famílias dos/das usuários/as e funcionários 

a fim de potencializar a sua organização e participação. Esse suporte pedagógico e técnico -

político efetivado junto às famílias refere-se a 

A) realização de atividades em que cabe organizar e realizar cursos, seminários, debates, 

palestras, oficinas de trabalho.  

B) orientações, encaminhamentos individuais e coletivos, criação de espaços de reclamações 

e sugestões. 

C) transmissão de informações e interpretação das normas de funcionamento dos programas 

e das unidades prestadoras de serviços de saúde.  

D) levantamento dos dados socioeconômicos e culturais dos /das usuários/as e/ou da 

comunidade. 
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34. As relações profissionais intrínsecas, no processo de trabalho do/a assistente social, podem 

alcançar um nível de interdisciplinaridade que contribui para o planejamento e a execução 

das suas ações. A interdisciplinaridade pressupõe um diálogo mais próximo, articulado e 

integrado de diferentes disciplinas que trocam suas especificidades em termos de 

conhecimentos e instrumentalidade. Com base nesse pressuposto, analise as afirmativas 

abaixo relativas à interdisciplinaridade no Serviço Social.  
 

I Trata-se de um conhecimento absoluto, que responde a interesses de uma classe.  

II É a criação de um novo campo teórico de disciplinas mais amplas. 

III Engloba diferentes visões de mundo e tem horizontalidade entre as disciplinas.  

IV Sugere uma democratização do conhecimento e disponibilidade para algo novo.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
35. Uma profissional de Serviço Social realizou, no ano de 2016, um concurso público na área da 

saúde, sendo classificada em terceiro lugar. Após dois anos, foi chamada para integrar a 

equipe do hospital de seu município. Ao ser apresentada às demais profissionais de Serviço 

Social, ela também conheceu parte da equipe interdisciplinar, composta por: enfermeiros, 

médicos, nutricionistas, psicólogos. Durante seu processo de trabalho, atuando diariamente 

com essa equipe, a assistente social percebeu que o exercício da interdisciplinaridade deve 

considerar que homens e mulheres possuem plenos direitos em todas as dimensões da vida 

humana. Essa profissional considerou, assim, que a prática interdisciplinar adquire uma 

finalidade 

A) científica, cujos profissionais atuam separadamente a partir da sua especificidade.  

B) política, que se move em uma única direção de concepção de mundo.  

C) plural, fundada em uma tendência à verticalidade das relações profissionais.  

D) ético-política, que é a própria emancipação humana.  

 

36. O Código de Ética de 1993 direciona para a construção do exercício profissional 

comprometido com a justiça social e a liberdade – valores e princípios centrais. Nesse 

sentido, a concepção de justiça social se contrapõe ao capitalismo e norteia a atuação 

profissional na atual ordem, defendendo as políticas públicas e ancorando o entendimento da  

A) universalidade de acesso a bens e serviços relativos aos programas e às políticas sociais, 

bem como sua gestão democrática. 

B) viabilização da participação efetiva da população nas decisões institucionais.  

C) garantia dos direitos sociais dos segmentos populacionais menos favorecidos. 

D) participação na elaboração e no gerenciamento das políticas sociais bem como na 

formulação e na implementação de programas sociais.  

 

37. Num exercício de sistematização, é possível identificar os elementos constitutivos do Projeto 

Ético‐Político do Serviço Social (PEPSS) e os componentes que o materializam no processo 

sócio‐histórico da profissão. São eles: princípios e valores ético ‐políticos; matriz teórico‐
metodológica; crítica  radical  ao capitalismo; lutas, organização coletiva e  p osicionamentos  

políticos  da  categoria. Afirma-se, então, que o Projeto remete à intencionalidade, ao que se 

quer construir e que não está acabado. O aspecto político reforça que nenhum projeto é 

neutro, pois se vincula a determinado projeto societário. Portanto, a ética profissional 

relaciona-se não apenas à ideia de normatização mas também à 

A) escolha consciente da categoria profissional sobre seus valores e objetivos.  

B) coroação do PEPSS, expresso também na Lei de Regulamentação da Profissão. 

C) dimensão referente aos sujeitos singulares.  

D) práxis política problematizadora da vida cotidiana.  
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38. O trabalho do/a assistente social, em suas diferentes áreas de atuação, deve ser norteado 
pelo Código de Ética Profissional. Esse código estabelece princípios fundamentais, direitos e 
deveres do profissional e outras disposições legais. De acordo com o atual Código de Ética 
da Profissão de Serviço Social, em seu artigo 5º, constitui-se dever do/a assistente social nas 
suas relações com os usuários: 

A) informar à população usuária, somente quando for conveniente ao /à assistente social, 
acerca da utilização de materiais de registro audiovisual e de pesquisas a ela referentes.  

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

C) programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados 
institucionalmente. 

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

 
39. A redução dos direitos previstos constitucionalmente, a fragilização dos espaços de 

participação e controle democráticos e a via orçamentária pela Desvinculação das Receitas 
da União (DRU) constituem-se, segundo Boschetti (2009), em tendências para o desmonte 
gradual da seguridade social no Brasil. A autora alerta ainda para a necessidade de 
compreender a intrínseca relação da Seguridade Social com a política econômica, cujo 
desdobramento sinaliza para dois desafios permanentes que se colocam também como 
condição fundamental para consolidação da Seguridade Social pública e universal. Nesse 
contexto, considere os desafios explicitados abaixo. 

 

I A defesa e a ampliação das conquistas coletivas da classe trabalhadora.  

II Manutenção das reformas tributárias e isenções fiscais.  

III A geração de superávit primário. 

IV Posicionamento contrário às reformas regressivas.  
 

Os desafios permanentes para a consolidação da Seguridade Social pública e universal estão 
nos itens 

A) II e IV.      C) I e IV. 

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

 
40. Historicamente, o acesso aos direitos estava condicionado ao acesso ao mundo do trabalho 

e, embora as políticas sociais de Seguridade Social brasileiras tenham sido formuladas sob a 
perspectiva da integralização e universalização, os caminhos dos desmontes apontam para 
uma exclusão mútua entre elas. Considerando a situação contemporânea dos benefícios 
socioassistenciais no âmbito da Seguridade Social, a Previdência Social e a Assistência 
Social são, de certo modo, conflitantes. Esse conflito decorre do fato de  

A) a Assistência Social ser condicionada a um critério de renda.  

B) a Previdência Social ter sua regência pela lógica beveridgiana.  

C) a Previdência Social ter um caráter contributivo de complemento à renda do trabalho.  

D) a Assistência Social ser implementada em substituição ao direito a ter trabalho.  
 
41. Como produto histórico e cultural das lutas dos trabalhadores, a Seguridade Social, 

referenciada pela saúde, pela assistência social e pela previdência social, é mecanismo de 
proteção social para atender às necessidades da classe trabalhadora. Surgida no campo de 
reivindicações dessa classe, a política social é, cotidianamente, objeto d e investidas do 
capital na busca de atender aos seus interesses ideológicos. Como trabalhador atuante nesse 
campo, o/a assistente social se vê imerso, na atualidade, em um cenário de tensões sociais 
provocadas pelo não atendimento das demandas coletivas e pela 

A) progressão das políticas redistributivas de natureza pública.  

B) despolitização das desigualdades sociais de classe.  

C) ampliação de programas sociais de exceção voltados para o cidadão -miserável. 

D) estruturação econômica de enfrentamento à precar ização e à proteção do trabalho.  
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42. Ao ser entrevistado sobre o seu trabalho no Centro de Saúde São Cristovão, um assistente 
social revelou que, diariamente, tem de conviver com questões que dificultam a 
materialização do seu projeto ético-político profissional: a falta de medicamento, a ausência 
de condições de trabalho, de orçamento e de capacidade de absorção das demandas, o que é 
visível nas longas filas de espera por uma consulta ou internação. Ainda revelou que, dentro 
da proposta da Seguridade Social, particularmente na política de saúde, os princípios do SUS 
estão sendo diluídos pela manutenção cotidiana de apenas uma cesta básica, que não 
assegura nem os atendimentos de urgência, com clara redução dos direitos e contenção dos 
recursos. 

As questões postas pelo assistente social revelam que não é possível compreender a 
Seguridade Social sem articulá-la com  

A) as condicionalidades políticas.     C) a lógica das ações assistenciais.  

B) as lutas dos trabalhadores.     D) a política econômica. 

 

43. A pandemia da COVID-19, no Brasil, impôs aos serviços de saúde inúmeras reestruturações. 
Isso implicou adequações no atendimento prestado, principalmente no que diz respeito às 
formas de comunicação com a população usuária. Nesse cenário, requisições técnico -
administrativas equivocadas têm sido delegadas ao Serviço Social, principalmente no que se 
refere à comunicação de boletins de saúde e de óbitos por assistentes sociais. Tendo isso em 
vista, analise as afirmativas abaixo sobre relações profissionais, dire itos e responsabilidades 
do/a assistente social. 

 

I 
É direito do/a assistente social ser solidário(a) com outros(as) profissionais, não 
havendo implicação ética contribuir com a equipe multiprofissional, assumindo parte 
da comunicação dos boletins de saúde. 

II 
É direito do/a profissional denunciar falhas nos regulamentos, nas normas e nos 
programas da instituição em que trabalha, quando estes ferirem princípios e diretrizes 
do Código de Ética. 

III 
É direito do/a assistente social ter ampla autonomia no exercício da profissão, não 
sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas 
atribuições, cargos ou funções. 

IV 
É vedado ao/à profissional assumir responsabilidade por atividade para as quais não 
esteja capacitado/a pessoal e tecnicamente.  

 

Das afirmações, as estabelecidas pelo Código de Ética do Assistente Social estão nos itens  

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

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

44. O Código de Ética de 1993 trata das Relações Profissionais em seu Título III. Quanto às 
relações do/a assistente social com as instituições empregadoras, é direito do/a profissional  

A) contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas 
demandas de interesse da população usuária.  

B) acessar as informações institucionais que se relacionam aos programas e às políticas 
sociais e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais.  

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

D) empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo com os 
interesses e as necessidades coletivas dos/as usuários/as.  

 

45. A Lei nº 8.662, de 1993, regula a atuação profissional do Assistente Social, estabelecendo as 
condições legais para o exercício profissional. À luz da referida legislação, “ocupar cargos e 
funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas 
da categoria profissional” constitui  

A) competência do/da assistente social. 

B) competência de pessoa de direito público ou privado, com formação em gestão financeira. 

C) atribuição privativa do/da assistente social. 

D) atribuição de órgãos de assessoria técnico-consultiva na área de gestão financeira.  
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46. A Lei nº 8.662/1993 preconiza, em seu artigo 7°, que o Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) constituem, em seu conjunto, 
entidades com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disc iplinar 
e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. Ambos 
representam os interesses gerais e individuais da categoria profissional. Nesse sentido, o 
fórum máximo de deliberação da profissão para os fins dessa lei se dá 

A) na Conferência Nacional da categoria. 

B) nas reuniões conjuntas desses Conselhos. 

C) nas Assembleias ordinárias regionais. 

D) nos encontros bimestrais tripartites.  
 
47. O profissional de Serviço Social tem um conjunto de documentos legais (profissionais e 

sociais) que norteiam a sua prática junto à população usuária. Um desses documentos é a 
Resolução CFESS nº 493/2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 
profissional do/a assistente social. De acordo com essa resolução, o local de atendimento 
destinado ao/à profissional, em seu espaço socioocupacional, deve ser dotado de espaço 
suficiente, conforme as características dos serviços prestados, e deve ter algumas 
características físicas para que o seu exercício seja executado de forma qualificada ética e 
tecnicamente. A respeito das características físicas do espaço destinado ao/à profissional, 
analise os itens abaixo. 

 

I Iluminação suficiente ao trabalho diurno.  

II 
Recursos que garantam a privacidade do/da usuário/a naquilo que for revelado 
durante o processo de intervenção profissional.  

III Ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e portas fechadas.  

IV 
Espaço apropriado para colocação de arquivos e para a adequada guarda de material 
técnico de caráter reservado. 

 

As características físicas do local de atendimento necessárias à atuação do /da assistente 
social estão nos itens 

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

48. João tem cinco anos e foi diagnosticado com uma deficiência. De acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), deve ser assegurado a ele o acesso 
integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por  intermédio do 
Sistema Único de Saúde. Além disso, deve ser observado o princípio da equidade no acesso 
a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Com relação à 
condição de pessoa com deficiência, conforme o ECA, João deve ser atend ido, nos serviços 
de saúde, 

A) sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas 
de habilitação e reabilitação. 

B) considerando suas necessidades específicas de saúde e promovendo a chamada 
“discriminação positiva” para sua inclusão prioritária em serviços de reabilitação.  

C) considerando suas especificidades de saúde, que serão tratadas unicamente em serviços 
especializados e por profissionais qualificados na área de reabilitação. 

D) sem que suas necessidades específicas de habilitação e reabilitação sejam consideradas, 
como todas as outras crianças. 

 

49. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) foi instituído com o objetivo de regular os direitos 
das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O documento estabelece  que o idoso 
deve ter assegurada, 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 comunit ária. Garantir tais 
direitos é uma obrigação 

A) da família e da comunidade, com o apoio do Poder Público. 

B) da família e do Poder Público, exclusivamente. 

C) da família e, na sua ausência, da sociedade e do Poder Público. 

D) da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público. 
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50. Em 2020, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) completa 14 anos de sua publicação. 

Nesses anos, ela passou por algumas alterações: estabeleceu novas penalidades em caso de 

seu descumprimento, assegurou medidas de proteção mais efetivas e ampliou a com preensão 

de violência contra mulher. Uma dessas alterações, realizada em 2018, inclui   

A) a violência física entendida como ofensa à integridade ou à saúde corporal. 

B) a violência sexual entendida como relação sexual não desejada. 

C) a violência moral entendida como calúnia, difamação ou injúria. 

D) a violência psicológica entendida como violação da intimidade da mulher.  

 

51. De acordo com a Lei nº 9.263/1996, o Planejamento Familiar é entendido como o conjunto de 

ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. A referida lei ressalta que é  

A) proibida a utilização dessas ações para qualquer tipo de controle demográfico.  

B) permitida a utilização dessas ações para fins de controle demográfico.  

C) proibida a utilização dessas ações para fins de controle demográfico, exceto em situações 

determinadas judicialmente. 

D) permitida a utilização dessas ações para fins de controle demográfico a alguns grupos 

populacionais. 

 

52. Os programas de residência multiprofissional em saúde têm contribuído, significativamente, 

com a formação de recursos humanos para o SUS. Configuram-se como uma pós-graduação 

lato sensu, um curso de especialização caracterizado por ensino em serviço e contam com 

diferentes atores no processo de formação: residente, tutor e preceptor. De acordo com o 

documento do CFESS, “Residência em Saúde e Serviço Social: subsídios para reflexão”, a 

tutoria de núcleo é uma atividade de  

A) orientação acadêmica voltada à discussão das atividades teóricas, teórico-práticas e 

práticas no âmbito de conhecimentos profissionais da área de concentração do programa, 

exercida por profissional com formação mínima de mestre e experiência profissional d e, no 

mínimo, três anos. 

B) supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços de 

saúde nos quais o programa se desenvolve, exercida por profissional vinculado à 

instituição formadora, com formação mínima de especialista.  

C) orientação acadêmica voltada à discussão das atividades teóricas, teórico -práticas e 

práticas específicas profissionais, exercida por profissional com formação mínima de 

mestre e experiência profissional de, no mínimo, três anos.  

D) supervisão e orientação acadêmica de preceptores e residentes, exercida por 

profissional com formação mínima de doutor e experiência profissional de, no mínimo, 

cinco anos. 

 

53.  A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), no ano de 2018, 

realizou um importante mapeamento das residências em Serviço Social. O Relatório fornece 

vários subsídios sobre a inserção do Serviço Social nos Programas de Residência, por meio 

de pesquisa quantiqualitativa, de análise documental e de entrevis tas com tutores e 

preceptores. Entre os aspectos avaliados, são consideradas duas dificuldades de efetivação 

do trabalho profissional do/a assistente social:  

A) falta de estrutura física e atraso de salário. 

B) diferentes concepções de trabalho em equipe e falta de planejamento.  

C) desrespeito com o saber profissional do/a assistente social e assédio moral.  

D) sobrecarga de trabalho e hierarquia das profissões . 
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54. No contexto do trabalho coletivo em saúde, um debate que se torna muito importante diz 
respeito ao registro do Serviço Social. Surgem preocupações com as informações que devem 
ser registradas pelo/a assistente social (onde, como e quem poderá ter acesso, entre outras). 
Cotidianamente, o/a assistente social tem sido o único profissional responsável pelo contato 
com a rede familiar do/a usuário/a e, em geral, pela articulação da vida do/a usuário/a para 
além dos muros do serviço de saúde. Nesse sentido, o reg istro de trabalho profissional se 
caracteriza por 

A) garantir a continuidade do trabalho por outro profissional e também para registrar dados 
necessários sobre os aspectos sociais, econômicos, culturais que atravessam o processo 
saúde-doença. 

B) realizar o preenchimento de uma variedade de formulários, como ficha social, cadastro de 
acompanhantes, roteiro de entrevistas, seguindo o mesmo padrão nos serviços de saúde.  

C) contribuir para integralidade do atendimento na medida em que é utilizado prontuário úni co 
dos serviços de saúde, um documento sigiloso a que só a equipe de trabalho tem acesso. 

D) utilizar a ficha social para registro e resguardo de informações sigilosas, arquivadas no 
setor de Serviço Social, e o diário de campo individual, uma exclusividade da área do 
Serviço Social. 

 
55. Historicamente, a profissão de serviço social tem sido conhecida e reconhecida pela 

documentação e linguagem que utiliza nos seus registros profissionais. Indiscutivelmente , 
essa documentação pode contribuir para reafirmar práticas burocráticas, engessar rotinas e 
fortalecer o conservadorismo na profissão. Contudo, pode contribuir para a construção do 
trabalho coletivo, agregar valor à equipe multiprofissional e reafirmar suas particularidades, 
que não se diluem no trabalho interdisciplinar. Nesse sentido, a elaboração do plano de 
trabalho do Serviço Social é um desafio, pois pressupõe  

A) a elaboração de um planejamento individual no serviço de saúde, em qualquer nível de 
complexidade, expressando o trabalho do profissional, devendo estar alinhado ao Projeto 
Privatista e ao Projeto Ético-Político profissional. 

B) a elaboração de um documento e do registro individual, em que cada profissional traça 
suas prioridades a serem realizadas num determinado setor, em um período específico, 
considerando as condições objetivas em que o trabalho será desenvolvido.  

C) a compreensão da equipe do que seja a sua profissão, as relações com as diferentes 
expressões da questão social, a leitura da conjuntura, as questões institucionais, o 
trabalho na saúde, as demandas dos usuários, as requisições profissionais, o 
planejamento e a avaliação. 

D) a construção de um plano específico dos serviços de atenção básica, tendo em vista a 
necessidade de fazer um mapeamento do território, as articulações intersetoriais e as 
condições de vida e de trabalho da população usuária que atravessam o processo saúde -
doença. 

 


