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O que me guia é apenas um senso de descoberta.  

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > 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.  

 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 10 
 
 

 O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas. 

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo  ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
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03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade está entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modalidad es de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde.  

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde. 
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir diversas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo n úmero 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas. 

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, como 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

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

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  
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07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente inf luenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de risco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem p rimeiro seus xamãs. 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde -doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo biomédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde. 

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde. 

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 
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09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo solicitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem-se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a dimensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematiza r e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos.  
 

Estão corretas as afirmativas:  

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

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aumenta, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizinho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros . A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê -la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais.  

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de diagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura.  
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 

11. O serviço social é fruto de um conjunto de contradições presentes na história da sociedade 

burguesa e possui a particularidade de intervir em situações geradas pelas desigualdades 

sociais. Por essa razão, a prática profissional do serviço social compreende diferentes 

dimensões que constituem a totalidade da profissão,  quais sejam: 

A) dimensão estrutural, dimensão ética e dimensão operativa autonomizada, unificadas por 
um elo de natureza teórica. 

B) dimensão política, dimensão ética e dimensão técnico-operativa, unificadas por um elo de 
natureza teórica. 

C) dimensão política, dimensão ética e dimensão técnico-operativa, separadas por um elo de 
natureza teórica. 

D) dimensão política, dimensão ética e dimensão técnico-operativa de maneira hierarquizada, 
de modo que a primeira seria mais importante e fundamentada em princípios teóricos 
específicos. 

 

12. A compreensão das políticas sociais numa perspectiva crítica e de totalidade exige dos 

assistentes sociais apreender  

A) o modo de produção capitalista e o papel do Estado na regulamentação de políticas 
sociais. 

B) os tipos ideais e os valores ideoculturais que influenciam a implementação de políticas 
sociais. 

C) o modo como se constitui a legitimidade do poder do Estado e sua relação com os 
interesses populares. 

D) o papel do Estado no contexto da racionalidade legal contemporânea e as causas do 
fenômenos sociais. 

 

13. Em julho de 2003, o programa de humor “Zorra Total” apresentou um quadro no qual se 

representava uma assistente social através da personagem Humberlinda (retratada pela atriz 

Katiuscia Canoro). A personagem, em certo momento do quadro, dizia: “Pobre nunca terá a 

casa própria” e “Vocês são gente... quase como a gente”, momento em que revela-se uma 

profissional preconceituosa, assistencialista, descomprometida e desconhecedora dos 

princípios e valores que regem a profissão de assistente social no Brasil. A personagem 

reproduz uma imagem negativa e estereotipada do serviço social. Diante desse episódio, o 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) encaminhou um ofício para a emissora 

manifestando seu repúdio contra tal representação. Em relação à posição do CFESS , 

considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
A iniciativa do CFESS foi no sentido de resguardar o direito do assistente social ao 
desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional.  

II 
A atuação do CFESS foi no sentido de disciplinar e defender o exercício da profissão 
no território nacional. 

III 
A iniciativa do CFESS foi no sentido de defender a imagem da profissão com base em 
seus interesses corporativos. 

IV 
A atuação do CFESS foi no sentido de explicitar uma imagem de profissão consoante 
com as práticas tradicionalistas e caritativas.  

 

No que concerne à posição do Conselho Federal de Serviço Social em relação ao 

caso referido, estão corretas as afirmativas 

A) I e IV. 

B) I e II.  

C) II e III. 

D) III e IV. 
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14. A proteção social no âmbito do neoliberalismo caracteriza -se pela 

A) regulação do mercado com garantia da proteção aos trabalhadores e apelo à família.  

B) valorização da liberdade, da competitividade e predomínio da lei da necessidade.  

C) prestação de serviços com igualdade de acesso e políticas sociais desmercadorizantes.  

D) mercantilização de direitos sociais, crescimento do terceiro setor e apelo à família.  

 
15. Em determinada instituição, o setor de serviço social se depara com um número expressivo  

de jovens grávidas. Os profissionais, ao discutirem o fenômeno, chegam ao consenso de que 

a instituição poderia inserir as jovens em programas de bolsa de assistência social. No 

entanto, a direção da instituição se posiciona contra essa medida argumentand o que o 

benefício poderia incentivar que mais jovens ficassem grávidas. Diante dessa posição da 

direção, as assistentes sociais elaboram um documento defendendo a posição a favor do 

direito das jovens. Assim, a atitude dessas profissionais está baseada na perspectiva 

segundo a qual o serviço social deve posicionar-se a favor 

A) da equidade e justiça social, embora discorde da universalidade de acesso aos bens e 
serviços, no tocante aos programas e políticas sociais.  

B) do direito de seu usuário, mas não deve transgredir a autoridade da direção e, assim, 
compreender a situação gerada pela crise econômica e pelos cortes nas políticas públicas.  

C) da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços 
relativos aos programas e políticas sociais. 

D) do direito à dignidade humana e à ajuda aos mais  necessitados.  

 
16. Seguro desemprego, aposentadoria, pensões e seguro saúde , dentre outras garantias de 

atendimento às necessidades sociais, ao lado do acesso a benefícios assistenciais, como 

transferência de renda para idosos e pessoas com deficiência, auxílio moradia  e auxílio 

educação, são direitos próprios de realidades que implementaram  

A) sistemas de proteção social que associam seguridade social e transferência de renda.  

B) seguridade social ampliada fundamentada na lógica social.  

C) seguridade social fundamentada na lógica do seguro.  

D) sistemas de proteção social de natureza compensatória e residual.  

 
17. Conforme Maria Lúcia S. Barroco (1999), o Código de ética profissional é um valioso 

instrumento para orientar e aprofundar o debate acerca da dimensão ética da prática 

profissional. As esferas constitutivas da ética profissional são as seguintes:  

A) instrumental, coercitiva e reguladora.   C) filosófica, coercitiva e moralizadora.  

B) teórica, moral prática e normativa.     D) prescritiva, pedagógica e punitiva.  

 
18. As expressões da questão social são matéria do serviço social . Assim, cabe ao profissional 

dessa área apreender a questão social como resultante da exploração do trabalho pelo 

capital considerando as particularidades da formação social na realidade em que se insere 

(país, estado, município etc.). Na perspectiva do projeto ético-político que orienta as ações 

do profissional, algumas iniciativas podem oferecer um conhecimento qualificado sobre as 

expressões da questão social. Uma dessas iniciativas compreende  

A) arrolamento de dados sobre movimentos sociais e organizações da classe trabalha dora. 

B) descrição e sistematização das características e regularidades das situações sociais -
problemas com as quais se trabalha. 

C) levantamento e sistematização de dados sobre características e sobre o fluxo das 
necessidades sociais atendidas.  

D) mapeamento dos indicadores institucionais para compreensão dos processos sociais.  
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19. É no âmbito das instituições que as demandas chegam até os profissionais de serviço social 

e manifestam-se concretamente no cotidiano institucional. Nesse sentido, as demandas 

podem ser definidas como 

A) o público prioritário do serviço social (crianças/adolescentes, idosos, famílias).  

B) as requisições de caráter técnico-operativo trazidas pelos sujeitos demandantes.  

C) as classes subalternas e as populações em situação de risco e vulnerabilidade. 

D) as particularidades do modo de produção capitalista na sua fase de acumulação primitiva.  
 

20. Na reflexão sobre o trabalho do assistente social, inclui-se a discussão acerca da utilidade 

social da profissão (cujas origens encontram seu fundamento nas necessidades sociais) bem 

como da questão da instrumentalidade do serviço social. Na área do serviço social, 

instrumentalidade refere-se  

A) a uma ação na qual se utilizam os instrumentos e técnicas elaborados por profissionais de 
serviço social. 

B) às técnicas utilizadas pelos assistentes sociais no seu fazer profissional cotidiano.  

C) às atividades diárias exercidas pelo assistente social no exercício de suas atribuições 
privativas. 

D) a uma propriedade ou capacidade que o profissional adquire ao concretizar seus objetivos.  

 

21. Uma análise crítica dos programas de transferência de renda na realidade internacional e 

nacional leva em consideração a natureza contraditória das políticas sociais no capitalismo. 

Desse modo, constata-se, numa perspectiva histórica e de totalidade, que tais programas  

A) são medidas compensatórias e residuais, que mantêm os interesses do mercado e 
objetivam atenuar os efeitos da desigualdade social.  

B) podem manter os seus beneficiários no limiar da sobrevivênc ia ou redistribuir renda, 
atendendo a quem necessita do benefício.  

C) podem assegurar autonomia do indivíduo enquanto consumidor ou se orientar pela 
focalização na extrema pobreza. 

D) são orientados pelo critério da cidadania universal e se baseiam em pressupostos 
redistributivistas. 

 
22. A partir da década de 1990, surgem, no serviço social, novos aparatos jurídicos, que 

colaboram para a definição de elementos do exercício profissional, particularmente no que se 
refere às competências profissionais. Neste sentido, essas competências expressam   

A) a capacidade de apreciar ou de dar resolutividade a determinado assunto, não sendo 
exclusivas da profissão de serviço social.  

B) a capacidade de apreciar ou de dar resolutividade a determinado assunto, sendo 
exclusivas da profissão de serviço social.  

C) as funções privativas do assistente social mesmo quando ele atua em equipes 
multiprofissionais. 

D) as funções privativas do assistente social quando ele atua em unidades específicas de 
profissionais de serviço social. 

 

23. A seguridade social estabelecida na Constituição Federal de 1988 constitui um avanço 
significativo na proteção social dos brasileiros. Entretanto ela enfrenta limites estruturais para 
a sua efetivação, dente eles o limite relacionado à questão orçamentária. Entre as medidas 
do governo federal que retiram recursos da seguridade social, encontram-se 

A) Lei de Diretrizes Orçamentárias e o ajuste neoliberal.  

B) cobrança da CPMF e a Desvinculação de Receitas da União. 

C) política de juros e isenção fiscal.  

D) Desvinculação de Receitas da União e isenção fiscal.  
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24. A partir dos anos de 1970, o serviço social brasileiro iniciou o processo de construção de um 

projeto profissional comprometido com os interesses das classes trabalhadoras. Esse projeto 

foi se consolidando nas três décadas seguintes (1980 -2010). No entanto, o projeto ético -

político do serviço social enfrenta grandes desafios em tempos de capital fetiche. Uma 

análise crítica do projeto ético-político mostra que os desafios atuais estão ligados  

A) à prevalência do projeto modernizador no âmbito da profissão.  

B) às questões endógenas da profissão, tais como, indefinição do objeto de atuação e 
necessidade de uma metodologia própria para a prof issão. 

C) à ofensiva capitalista, expressando-se através do neoliberalismo e do 
neoconservadorismo. 

D) ao modelo de produção fordista em curso e as novas determinações do mundo do trabalho 
que atingem os assistentes sociais.  

 
25. A Constituição de 1988 inaugura no Brasil a era dos direitos. Mas a efetivação  desses 

direitos, a partir dos padrões universalistas e redistributivos, tem sido, desde então, 

tensionada por sucessivas políticas de ajuste neoliberal. Disso resulta a prevalência de 

políticas sociais orientadas por  

A) seletividade, focalização e privatização.  

B) diversidade de fontes de financiamento, seletividade e privatização.  

C) precarização, focalização e estatização.  

D) distributividade, irredutibilidade no valor dos benefícios e focalização.  

 

26. As formas atuais de recomposição do ciclo de reprodução capitalista determinam mudanças 

na base material e na gestão e consumo da força de trabalho. Essa recomposição afeta as 

práticas sociais em geral, inclusive a profissão de serviço social, na medid a em que  

A) consolidam a tendência de uma atuação mais voltada para o âmbito das relações 
pessoais, transformando a profissão em uma subárea da psicologia e da psiquiatria.  

B) provocam impactos na imagem social da profissão e afirmam a necessidade de adoç ão do 
serviço social tradicional. 

C) determinam o fim das fronteiras profissionais, tornando impossível distinguir a atuação 
profissional do serviço social de outras profissões afins.  

D) geram mudanças no mercado de trabalho e nas condições de trabalho impondo aos 
profissionais da área o desenvolvimento de novas competências. 

 

27. No âmbito da previdência social, a legislação assegura a alguns trabalhadores/as a condição 

de segurados especiais. São eles:  

A) trabalhadores autônomos e trabalhadores domésticos. 

B) agricultores familiares e pescadores artesanais.  

C) trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.  

D) microempreendedores individuais e donas de casa.  
 

28. O debate acerca da ética no serviço social brasileiro tem iníci o nos anos de 1980 e se 

fortalece nos anos de 1990, no contexto do aumento da corrupção que se generaliza em 

escala nacional e internacional de forma que se amplia um movimento pela "ética na política" . 

A discussão da ética profissional nesse cenário remete a elementos como:  

A) valores e desvalores capitalistas articulados a uma ética socialista.  

B) o discurso conservador presente na práxis tradicional da profissão.  

C) os valores éticos tradicionais e a práxis emancipatória do assistente social.  

D) a conexão entre a práxis politica e a moral profissional do assistente social.  
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29. Historicamente, a questão social está relacionada à emergência da classe operária e seu 

ingresso na cena política por meio da luta por direitos. Na contemporaneidade, uma a nálise 

da questão social que não considere os processos contraditórios nos quais ela está imersa e 

que não leve em conta a dimensão de totalidade pode incorrer em equívocos. Um desses 

possíveis equívocos seria a 

A) apreensão de novas determinações históricas da questão social complexificada nas suas 
formas de expressão. 

B) pulverização e fragmentação de questões sociais, com a responsabilização do indivíduo 
por suas dificuldades. 

C) mercantilização da força de trabalho que remete à fragmentação de questões sociais. 

D) apreensão da relação Estado/sociedade orientada por políticas de ajuste neoliberal.  
 

30. A elaboração do projeto ético-político do serviço social representa um avanço na trajetória 

histórica da profissão, com a afirmação da dimensão política do exercício profissional do 

assistente social, além de requerer a elaboração de uma nova concepção de ética. Nessa 

trajetória, ganha importância a nova concepção de ética profissional expressa no código de 

ética do assistente social, instituído em 1986. No que concerne à nova concepção de ética, o 

Código prevê  

A) articulação com interesses governamentais e afirmação da perspectiva socio-histórica dos 
valores. 

B) comprometimento com interesses dos trabalhadores e superação do tratamento abstrato e 
a-histórico dos valores. 

C) disposição de atender os interesses do ser humano e defesa dos valores socio -históricos 
cristãos. 

D) defesa dos interesses burgueses e afirmação dos valores próprios do liberalismo.  

 

31. Considerado um pacto nacional em defesa dos direitos da infância e da adolescência em 

nosso país, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069/1990) é um marco 

dos esforços para legitimar direitos esquecidos por tanto tempo, tendo em vista que a 

responsabilidade da construção da rede de proteção à criança e ao adolescente é tarefa de 

todos e responsabilidade de cada um. O Capítulo I do ECA – Do Direito à Vida e à Saúde (do 

Título II – Dos Direitos Fundamentais), dispõe, em seu art. 10, que os hospitais e demais 

estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, têm algumas 

obrigações. Tendo como base o exposto, analise as obrigações presentes que constam nos 

itens seguintes: 
 

I 
Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, por 
prazo indeterminado. 

II 
Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e  da 
impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela 
autoridade administrativa competente.  

III 
Fornecer declaração de nascimento, na qual constem, necessariamente, as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.  

IV 
Manter alojamento individual, possibilitando ao neonato sua permanência junto à mãe 
na hora da amamentação. 

 

Dentre essas obrigações, as que constam no ECA como atribuições dos hospitais e demais 

estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes são referidas nos itens  

A) II e III. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 
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32. O Estatuto do Idoso, em seu Art. 19, dispõe que “os casos de suspeita ou confirmação de 
violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de 
saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados, por estes, a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; Ministério 
Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do 
Idoso.” (BRASIL, 2003). 

Para os efeitos dessa lei, o parágrafo primeiro do Art. 19 define a violência contra o idoso como 

A) qualquer ação praticada em local aberto que lhe provoque sofrimento físico ou 
psicológico. 

B) qualquer omissão praticada em local público que lhe cause morte, dano ou sofrimento 
físico ou psicológico. 

C) qualquer ação física praticada em local privado que lhe cause dano ou sofrimento 
psicológico. 

D) qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, 
dano ou sofrimento físico ou psicológico.  

 

33. "A capital potiguar, Natal, lidera os números de crimes contra as mulheres, quando 
comparados os números tanto no que diz respeito à Região Metropolitana, quanto também 
em relação ao Rio Grande do Norte como um todo. O femicídio – crime de homicídio contra 
as mulheres – cresceu 14% nos primeiros meses do ano de 2017 – comparando com os anos 
de 2015 e 2016.” (Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/homica -dios-contra-mulheres-

crescem-14-nos-primeiros-meses-de-2017-no-rn/373438>. Acesso em: 15 jul. 2017.). 

A violência contra a mulher é uma das expressões da questão social, que constitui objeto de 
estudo e de intervenção do Serviço Social e que pode se materializar entre outras ações, pela 
atuação do assistente social em programas de apoio às mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. Em tais situações, o assistente social deve saber que, de acordo com o 
Art. 9º da Lei Maria da Penha, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos  

A) na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de 
Segurança Pública. 

B) no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Segurança Pública e na 
Política Nacional de Assistência Social.  

C) na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de 
Assistência Social. 

D) na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil.  

 

34. A Sra. Cristina, 20 anos, na 25ª semana da 1ª gestação, baixo risco, procura a Unidade de 
Saúde de referência solicitando orientações para laqueadura tubária. Foi encaminhada à sala 
do Serviço Social. Relatou à assistente social que vive em união estável , há dois anos, com o 
Sr. José, de 45 anos. Reside com o companheiro e dois enteados, um de 15 anos e outro de 
17 anos. Informa que não deseja ter outros filhos no futuro, por isso , quer fazer a laqueadura 
tubária, preferencialmente na hora do parto. Solici ta orientações de como proceder.  

Com base nas situações em que a Lei de Planejamento familiar (Lei 9263/1996) permite 
esterilização voluntária, a assistente social prestou, corretamente, a seguinte orientação à 
Sra. Cristina:  

A) pela legislação, é preciso que a senhora tenha ao menos um filho vivo, sendo necessário 
esperar seu parto, após o qual a senhora retornará à Unidade para dar entrada no 
processo de solicitação de laqueadura. 

B) por se tratar de livre manifestação de sua vontade, é possível fazer sua laqueadura 
tubária, mas, faz-se necessário que Sr. José compareça aqui na Unidade, para assinar o 
termo de consentimento. 

C) pela legislação, é condição para realização da laqueadura tubária a idade superior a vinte 
e cinco anos ou, pelo menos, ter dois filhos vivos, razão pela qual não é possível fazer a 
cirurgia nesse momento, pois a senhora não atende os critérios estabelecidos por lei.  

D) em virtude de a senhora estar com 25 semanas de gestação, não é possível dar entrada 
no seu processo de laqueadura, pois é preciso um prazo mínimo de sessenta dias entre a 
manifestação da vontade da paciente e o ato cirúrgico.  
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35. Segundo o art. 5° da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Em relação às 

formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, analise as definições seguintes.  
 

I 
Entende-se por violência física qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal. 

II 
Compreende-se por violência psicológica qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. 

III 
Compreende-se como violência sexual como qualquer conduta que constranja a 
mulher como presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força . 

IV 
Considera-se violência patrimonial qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens ou recursos econômicos.  

V 
Entende-se por violência moral qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 

diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento . 
 

Em relação às formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, estão 

corretas as definições 

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

 

36. Júlia, 20 anos, em situação de vulnerabilidade econômica, pariu uma criança do sexo 

feminino na maternidade-escola. Durante o período de internação, demonstrou 

comportamento agressivo, pouco colaborativo nos cuidados destinados à recém-nascida. A 

equipe de enfermagem solicitou atendimento do Serviço Social por suspeita de maus tratos 

da mãe contra a criança.  

Nesse caso, o assistente social da instituição, após realizar atendimento social a Júlia, deve,  

A) confeccionar relatório social, encaminhá-lo à Vara da Infância e da Juventude da 
localidade, para suspensão do poder familiar, e comunicar o caso ao Conselho Tutelar, 
obrigatoriamente. 

B) confeccionar relatório social e encaminhá-la à Vara da Infância e da Juventude da 
localidade, para suspensão do poder familiar, não sendo obrigatório comunicar o caso ao 
Conselho Tutelar. 

C) comunicar, obrigatoriamente, o caso ao Conselho Tutelar da localidade e fazer 
encaminhamento ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social como órgão 
de proteção, apoio e promoção. 

D) encaminhar Júlia ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social para 
avaliação e possível inclusão da criança nos serviços e programas de proteção, apoio e 
promoção. 

 

37. No exercício de sua profissão, o assistente social deve considerar que é assegurado a todas 

as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento 

reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e  

ao puerpério, além de atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, em se tratando do direito ao acompanhante da 

parturiente, cabe ao Serviço Social e demais profissionais das instituições de saú de 

A) permitir a presença de um acompanhante, indicado pela parturiente, durante o período do 
pré-parto, do parto e do pós-parto imediato. 

B) avaliar a infraestrutura da maternidade para validar a presença de um acompanhante 
durante o parto. 

C) aceitar a indicação da parturiente para o acompanhamento durante o trabalho de parto e 
pós-parto, desde que seja pessoa do sexo feminino.  

D) autorizar o acompanhante de livre escolha nos casos de parto normal, sendo vedado 
acompanhante no centro cirúrgico.  

 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018 Serviço Social  O que me guia é apenas um senso de descoberta.         13 

38. “No debate sobre as funções privativas do Assistente Social, o trabalho em equipes 
interprofissionais merece um especial destaque. É necessário desmistificar a ideia de que a 
equipe, ao desenvolver ações coordenadas, cria uma identidade entre seus participante s que 
leva à diluição de suas particularidades profissionais. São as diferenças de especializações 
que permitem atribuir unidade à equipe, enriquecendo -a e, ao mesmo tempo, preservando 
aquelas diferenças.” (CFESS, 2012, p. 64). O assistente social, ao part icipar de trabalho em 
equipe de saúde, pode interpretar as condições de saúde do usuário a partir de diferentes 
ângulos e pode propor o encaminhamento de ações distintas, o que o diferencia do médico, 
do enfermeiro, do nutricionista e dos demais trabalhadores que atuam na saúde. Nesse 
contexto, a participação do assistente social nas equipes de saúde inclui   

A) a montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização de Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD), aquisição de medicamentos de alto custo e fornecimento de 
equipamentos (órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção).  

B) a marcação de consultas e exames, bem como a solicitação de autorização para tais 
procedimentos aos setores competentes.  

C) a garantia da inserção do Serviço Social em todos os serviços prestados pela unidade de 
saúde, desde a recepção e/ou admissão, tratamento e/ou internação e alta.  

D) a identificação de vagas em outras unidades de saúde em situações de necessidade de 
transferência hospitalar. 

 
39. Sílvia, 32 anos, separada, pariu uma criança prematura, do sexo masculino, na maternidade -

escola. O recém-nascido foi internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) da 
instituição para receber os cuidados necessários. Sílvia foi acolhida pela assistente social  da 
UTIN e recebeu as orientações sobre a rotina do setor. Durante as orientações, Sílvia foi 
informada pela profissional de que os pais têm livre acesso à UTIN, na condição de 
acompanhantes da criança. As visitas são de livre escolha pelos pais e ocorrem às terças e 
sábados, das 16 às 17 horas. A assistente social reforçou ainda a necessidade do registro 
civil de nascimento da criança que, segundo Sílvia já fora providenciado pelo ex-marido. 
Embora estejam separados, o ex-marido vem assumindo a reponsabilidade pela criança, 
inclusive revezando com ela a presença na UTIN. Sílvia relatou ainda que, atualmente, vive 
em união estável homoafetiva com Cláudia, que não é aceita pelo pai da criança, tendo 
solicitado que a companheira também tivesse livre acesso à UTIN. A assistente social 
informou que, como a criança vem sendo assistida por seus responsáveis legais, Cláudia só 
poderia entrar na UTIN nos horários de visita preestabelecidos pela instituição. A orientação 
da assistente social 

A) reforça o modelo de família nuclear centrada no tripé mãe, pai e filho, desconsiderando os 
novos arranjos familiares. 

B) fere os princípios do Código de Ética Profissional, pois não incentiva o respeito à 
diversidade. 

C) baseia-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a permanência em tempo 
integral somente de um dos pais ou responsável na UTI.  

D) expressa a homofobia institucional por meio de uma prática preconceituosa, que não 
reconhece Cláudia como responsável pela criança.  

 

40. Os “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde”, elaborado pelo grupo de 

trabalho “Serviço Social na Saúde” do Conselho Federal de Serviço Social, objetivam 

referenciar a intervenção dos profissionais de Serviço Social n essa área. O documento busca 

fortalecer o trabalho dos assistentes sociais na saúde, na direção dos Projetos de Reforma 

Sanitária e Ético-Político-Profissional, imprimindo maior qualidade ao atendimento prestado à 

população usuária dos serviços de saúde no Brasil.  Pensar e realizar uma atuação 

competente e crítica do Serviço Social na área da saúde consiste em  

A) elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica, bem 
como realizar investigações sobre temáticas relacionadas à saúde.  

B) afirmar sua autonomia em relação ao movimento dos trabalhadores, uma vez que seus 
referenciais não decorrem das agendas das lutas trabalhistas.  

C) conhecer as condições de vida e de trabalho dos usuários, em detrimento dos 
determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença. 

D) buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a transdisciplinaridade da atenção 
em saúde. 
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41. Nas unidades de atenção básica, nos centros clínicos e ambulatórios especializados, a ação 
do assistente social refere-se principalmente aos programas de controle de doenças crônicas 
e outras patologias, em resposta a uma das mais antigas requisições postas ao Serviço 
Social na área da saúde. Quaisquer que sejam as ações e atividades previstas, o profissional 
de Serviço Social precisa se engajar em práticas interdisciplinares para concretizá -las. Nesse 
contexto, compreende-se que a interdisciplinaridade  

A) exige que cada profissional atue dentro de limites específicos, ignorando as contribuições 
de outras disciplinas e especialidades do saber.  

B) pressupõe uma justaposição de conteúdos de disciplinas heterogêneas ou a integração de 
conteúdos em uma disciplina, alcançando a integração de métodos, teorias ou 
conhecimentos. 

C) implica um trabalho individual em que se considera a interação entre disciplinas 
científicas, conceitos, diretrizes, metodologia e procedimentos  de análise. 

D) caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas , em uma relação de 
reciprocidade e de mutualidade, que pressupõe substituir a concepção fragmentária do ser 
humano pela unitária. 

 

42. No cotidiano dos serviços de saúde, uma das demandas requisitada aos assistentes sociais é 

o atendimento em caso de óbito. Observa -se com frequência uma divergência entre o que é 

imposto pela instituição aos assistentes sociais e o que se entende, de fato, como atribuição 

da profissão nessa demanda específica. Tendo como referência os Parâmetros para Atuação 

de Assistentes Sociais na Política de Saúde, considera -se que, em caso de óbito, o assistente 

social deve 

A) convocar os familiares e/ou responsáveis, informando-os sobre o falecimento e 
encaminhando-os à rede de serviços para sepultamento gratuito a que têm direito todos os 
usuários do SUS. 

B) realizar abordagem na perspectiva do Serviço Social clínico, potencializando a orientação 
social ao articular  o esclarecimento sobre direitos sociais a um atendimento terapêutico à 
família e/ou responsáveis. 

C) atender, em conjunto com a equipe de saúde, os familiares e/ou responsáveis  pelo 
falecido, tendo como foco o esclarecimento sobre os direitos referentes à situação, bem 
como os encaminhamentos necessários.  

D) autorizar a instituição hospitalar a realizar o sepultamento quando, após sucessivas 
tentativas, não forem localizados familiares e/ou responsáveis da pessoa falecida, 
assegurando seu direito a um sepultamento digno. 

 
43. No Brasil, a intervenção do Serviço Social desde os seus primórdios, privilegia a instituição 

família uma vez que essa intervenção nasce vinculada aos movimentos de ação social numa 
proposta de dinamização da missão política de apostolado social junto às classes 
subalternas, especificamente junto à família operária. O trabalho do Serviço Social com 
famílias começa a ganhar impulso e maior qualificação técnica no período de consolidação da 
profissão, através da apropriação do marco conceitual do Serviço Social americano. Contudo, 
no século XXI, o tema família ganha relevância no Serviço Social, no instante em que  

A) emerge a hipótese segundo a qual as necessidades expressas nas famílias e pelas 

famílias são “casos de família” e as questões que as afligem se circunscrevem ao campo 

da competência ou incompetência individual dos sujeitos. 

B) se aprimoraram os instrumentos e técnicas direcionados ao processo de averiguação e 

controle dos modos de vida das famílias, especialmente através de um a forte 

burocratização dos procedimentos.  

C) a política social brasileira, no contexto da reforma do Estado, passa a se estruturar dentro 

da proposta do pluralismo de bem-estar social, enfatizando amplamente a família.  

D) se vincula à ideia de uma dinâmica familiar reduzida à compreensão das relações de afeto 

e cuidado no interior da família, percebendo-a como uma construção singular, arquitetada 

no entrecruzamento das múltiplas relações. 
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44. O trabalho com famílias tem se constituído numa fonte de preocupação para os profissionais 
que trabalham na área de Serviço Social, tanto pela atualidade do tema como pela sua 
complexidade. A discussão desse tema envolve inúmeros aspectos: configurações familiares, 
as relações que a família vem estabelecendo com outras esferas da sociedade, tais como 
Estado, Sociedade Civil e Mercado, bem como os processos familiares. Além destes, estão 
envolvidos os aspectos inerentes à própria história e desenvolvimento das profissões que 
atuam diretamente no campo social. No atendimento às famílias os assistentes sociais 
desenvolvem, em seu cotidiano, algumas ações que podem ser diferenciadas pelas 
particularidades que apresentam: ações socioeducativas, ações socioterapêuticas, ações 
periciais, ações socioassistenciais, ações de acolhimento e apoio socioinstitucional , etc.   

As ações socioeducativas, por exemplo, dizem respeito a ações que  

A) visam provocar mudanças (valores e modos de vida), através da informação, da reflexão 

ou mesmo da relação entre os sujeitos.  

B) são desenvolvidas diante de situações de sofrimento das famílias, com a intenção de 

alterar a situação. 

C) objetivam a emissão de um parecer social para outrem através do estudo e da avaliação 

das situações familiares. 

D) se relacionam a toda ação de provimento e sustentação para atendimento das 

necessidades das famílias usuárias. 

 

45. Um dos eixos de atuação do assistente social na saúde refere-se à investigação, 
planejamento e gestão. Esse eixo envolve um conjunto de ações que tem como perspectiva o 
fortalecimento da gestão democrática e participativa, capaz de produzir, em equipe e 
intersetorialmente, propostas que viabilizem e potencializem a gestão , em favor dos usuários 
e trabalhadores de saúde, na garantia dos direitos sociais (CFESS, 2010).  
Considerando as diretrizes do projeto ético-político e profissional, bem como a inserção dos 

assistentes sociais nos espaços de gestão, planejamento e investigação, analis e as ações 

que constam nos itens a seguir:  
 

I 
Elaborar o planejamento estratégico das instituições de saúde, determinando a 
participação dos usuários e demais trabalhadores da saúde, inclusive no que se refere 
à deliberação das políticas. 

II 
Identificar e estabelecer prioridades entre as demandas e contribuir para a 
reorganização dos recursos institucionais.  

III 
Participar de investigações que estabeleçam relações entre as condições de trabalho 
e o favorecimento de determinadas patologias, visando oferecer elementos para a 
análise da relação saúde e trabalho.  

IV 
Participar da gestão das unidades de saúde de forma vertical, procurando garantir a 
inserção dos segmentos na gestão.  

 

Conforme o CFESS, na inserção dos assistentes sociais nos espaços de gestão, 

planejamento e investigação, incluem-se as ações referidas nos itens 

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

 

46. Os avanços conquistados na década de 1990 pelo Serviço  Social no campo da saúde são 
considerados insuficientes,  

PORQUE  

o Serviço Social chega à década de 1990 ainda com incipiente alteração do trabalho 
institucional, continua desarticulado do movimento da Reforma Sanitária, sem uma explícita e 
organizada ocupação na máquina do Estado pelos setores progressistas da profissão.  

Analisando a relação entre as duas asserções acima, constata-se que 

A) as duas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.  

B) as duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 

C) a primeira é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa.  

D) a primeira é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira.  
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47. Na atuação do assistente social na área da saúde, a grande luta tem sido a implementação  
do projeto de Reforma Sanitária, construído a partir de meados dos anos de 1970, uma vez 
que esse projeto tem relação direta com o projeto profissional dos assistentes sociais.  Assim, 
numa ação necessariamente articulada com outros segmentos que defendem  o 
aprofundamento do Sistema Único de Saúde (SUS), cabe ao Serviço Social  

A) reivindicar o reconhecimento do caráter clínico ou terapêutico d a atividade profissional, 
por parte de entidades da categoria e de unidades de ensino. 

B) criar mecanismos para que se assegure a construção de um saber específico na área da 
saúde, o qual possa garantir a qualidade das intervenções profissionais.  

C) defender parcialmente a privatização dos serviços de saúde, de forma que os 
atendimentos básicos e de alta complexidade continuem sendo assegurados pelo SUS. 

D) formular estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde 
que efetivem essa política como direito social.  

 

 

48. Em tempos de contrarreformas para os trabalhadores, tal como o momento atual, torna-se 
importante e urgente para o assistente social atuar no controle social e na defesa dos direitos 
humanos e sociais, associando-se à bandeira de luta dos movimentos.  Essa atuação deve 
basear-se em princípios e valores éticos e políticos da profissão, tais como definidos  

A) nas Diretrizes Curriculares do CFESS, nos Parâmetros de Atuação do Assistente Social na 
Assistência Social e na Lei nº 8.662/1993.  

B) na Constituição Federal, nos Parâmetros de Atuação do Assistente Social na Saúde e nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais.  

C) na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 8.662/1993), no Código de Ética da 
profissão (1993) e na Política de Saúde. 

D) no Código de Ética da profissão (1993), na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 
8.662/1993) e nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS.  

 

 

49. O exercício profissional do assistente social exige uma postura investigativa e constante para 

que não se torne meramente pragmática, sem intencionalidade e clareza de finalidade. Além 

dessa atitude investigativa, ainda é um desafio, na prática profissional, trabalhar de maneira 

interdisciplinar. Em seus espaços de atuação, o assistente social trabalha em conjunto com 

diferentes especialidades profissionais e áreas do conhecimento. A atitude interdisciplinar 

precisa ser pensada como uma necessidade de interação, diálogo e trabalho coletivo. Nesse 

sentido, analise as afirmativas a seguir : 
 

I 
A interdisciplinaridade exige articulação permanente entre os saberes e experiências 
de profissionais de diferentes áreas, nas ações cotidianas desses profissionais.  

II 
Uma das grandes limitações para se desenvolver um trabalho interdisciplinar é a falta 
de competência dos profissionais.  

III 
Busca de alternativas, de responsabilidade, de reciprocidade, de desafio, de 
envolvimento e comprometimento são algumas das atitudes que precisam ser 
desenvolvidas em um trabalho interdisciplinar.  

IV 
Pensar a interdisciplinaridade exige perceber a hierarquia entre as áreas do saber, 
compreendendo-se que umas são mais importantes que outras.  

 

Considerando os desafios do trabalho interdisciplinar por parte do assistente social, estão 

corretas as afirmativas. 

A) II e III. 

B) II e IV. 

C) I e IV. 

D) I e III. 
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50. No processo de construção democrática da gestão pública no Brasil, investe -se mais nos 

conselhos gestores, criando-se grande expectativa em torno desses espaços institucionais. 

Essa participação política não tem levado em conta que o conselho gestor é apenas um dos 

espaços de exercício do controle social, que precisa ser complementado e articulado com 

outras formas de mobilização social e de organização política. Dessa forma, visando 

contribuir para uma gestão efetivamente democrática, impõe -se ao assistente social a 

exigência 

A) de estratégias partidárias de articulação com os sujeitos que conduzem o debate público.  

B) do fortalecimento da luta em defesa da seguridade social e do orçamento público.  

C) de capacitação teórica, técnica e ético-política. 

D) de prestar assessoria aos Conselhos de Direitos.  

 

 

 


