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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar
dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma
é a correta.

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão
impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL
ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma 
marcação, terá pontuação zero.

5. Estas provas terão quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição das
respostas para o cartão-resposta.

6. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu início e
mediante autorização do aplicador de prova. 

7. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material
utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a oferta de serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) for insuficiente para garantir a cobertura assistenci-
al à população de uma determinada área, este poderá re-
correr aos serviços ofertados pela iniciativa privada, cuja
participação complementar 

(A) prevê que os critérios e valores para a remuneração
de serviços sejam estabelecidos pela direção estadu-
al do SÚS e aprovados pelo Conselho Nacional de
Saúde.

(B) deve ser formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público. 

(C) abrange as instituições  de saúde em iguais  condi-
ções de preferência, sejam elas entidades privadas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos.

(D) facilite a inclusão de seus proprietários, administra-
dores e dirigentes em cargos de chefia ou função de
confiança no SUS. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos necessários à realização das finalidades do
Sistema Único de Saúde são

(A) provenientes do orçamento da seguridade social.

(B) previstos pela direção nacional,  com a participação
dos Ministérios da Saúde e do Planejamento.

(C) liberados independentemente das metas da Lei  de
Diretrizes Orçamentárias. 

(D) implementados pelo financiamento das atividades de
pesquisa e desenvolvimento científico em saúde. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência e a prevalência são as diferentes formas de
medir a ocorrência de doenças nas populações. A preva-
lência refere-se ao número de casos encontrados em uma
população definida em um determinado ponto no tempo.
O aumento da taxa de prevalência de uma doença pode
ser influenciado por alguns fatores, tais como:

(A) maior letalidade, diminuição da incidência, emigração
de casos e aumento da taxa de cura.

(B) menor duração, redução de casos novos, imigração
de susceptíveis e melhora dos recursos diagnósticos.

(C) menor número de casos novos, aumento da taxa de
cura, imigração de pessoas sadias e menor duração.

(D) maior duração, imigração de casos, aumento da inci-
dência e emigração de pessoas sadias. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos
serviços de saúde se inicia  pelas portas de entrada do
SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada,
de acordo com a complexidade do serviço. São considera-
das Portas de Entrada nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços de atenção

(A) primária,  de urgência e emergência,  psicossocial  e
especiais de acesso aberto.

(B) secundária,  terciária,  ambulatorial  e  especiais  de
acesso aberto.

(C) terciária, hospitalar,  de urgência, emergência e am-
bulatorial. 

(D) hospitalar, primária, psicossocial e ambulatorial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das
ações da atenção básica, em 2008 foram criados os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são 

(A) responsáveis pela revisão da prática do encaminha-
mento de usuários para outros tipos de atendimento
com base  nos  processos  de referência,  ampliando
este serviço com acompanhamento integral longitudi-
nal de responsabilidade da equipe de Atenção Bási-
ca/Saúde da Família,  atuando no fortalecimento de
seus atributos e no papel de coordenação do cuidado
no SUS. 

(B) classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF
2, sendo possível a implantação das duas modalida-
des de forma concomitante nos Estados, Municípios
e no Distrito Federal. 

(C) constituídos por equipes compostas de profissionais
de diferentes áreas de conhecimento e devem atuar
em parceria com os profissionais das equipes Saúde
da Família (ESF). 

(D) considerados como porta  de entrada do sistema e
devem atuar de forma integrada à rede de serviços
de saúde, a partir das demandas identificadas no tra-
balho conjunto com as equipes Saúde da Família. 

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à atenção integral à saúde de adolescen-
tes e jovens, os processos de trabalho desenvolvidos pela
Estratégia de Saúde da Família são essenciais. Dentre as
diretrizes para viabilizar  esta assistência,  três eixos são
fundamentais, quais sejam:

(A) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral à saúde sexual e saúde reprodu-
tiva e atenção integral no uso abusivo de álcool e ou-
tras drogas por pessoas jovens. 

(B) atenção integral à saúde sexual e saúde reprodutiva,
atividades grupais de Educação em Saúde e acom-
panhamento do desenvolvimento escolar. 

(C) atenção integral  na assistência aos adolescentes e
jovens vítimas de qualquer tipo de violência, acompa-
nhamento do desenvolvimento escolar e atividades
grupais de Educação em Saúde. 

(D) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral na assistência aos adolescentes
e jovens vítimas de qualquer tipo de violência e aten-
ção integral no uso abusivo de álcool e outras drogas
por pessoas jovens.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida como o estudo da distribuição
e dos determinantes de estados ou eventos relacionados
à saúde em populações específicas e sua aplicação na
prevenção  e  no  controle  dos  problemas  de  saúde.  De
acordo com Bonita, Beaglehole e Kjellstrom (2010), neste
conceito o termo ´´determinantes`` refere-se a

(A) vigilância dos casos, observação e análise das situa-
ções de agravo à saúde quanto ao tempo, pessoas,
lugares e grupos de indivíduos afetados. 

(B) fatores  que  afetam o  estado  de  saúde,  dentre  os
quais os fatores biológicos, químicos, físicos, sociais,
culturais, econômicos, genéticos e comportamentais. 

(C) doenças, causas de óbito, hábitos comportamentais,
aspectos  positivos  em  saúde,  reações  a  medidas
preventivas, utilização e oferta de serviços de saúde. 

(D) indivíduos com características específicas como, por
exemplo, crianças menores de cinco anos e as ações
de promoção, proteção e restauração à saúde.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a evolução da trajetória das Políticas de Saúde
no Brasil ocorreram fatos históricos que foram determinan-
tes para o atual modelo de assistência à saúde da popula-
ção. O período que se iniciou a partir de 1992 foi marcado
pela  edição  das  Normas  Operacionais  Básicas  (NOB).
Quanto às NOB tem-se que 

(A) são instrumentos legais cujos objetivos são: regular a
transferência de recursos financeiros da União para
os estados, planejar as ações de saúde e os meca-
nismos de controle social dos municípios e estabele-
cer os modelos gerenciais e administrativos a serem
aplicados ao sistema de saúde em todos os níveis. 

(B) a 01/93 criou critérios e categorias diferenciadas de
gestão para a habilitação dos estados e municípios,
e independentemente do tipo de gestão implantado,
ou seja, gestão incipiente, parcial ou semi-plena, os
critérios de repasse dos recursos financeiros aos es-
tados e municípios seriam semelhantes. 

(C) a 01/91 redefiniu a lógica de financiamento dos servi-
ços prestados. Estados e municípios passaram a re-
ceber por produção de serviços de saúde, nas mes-
mas tabelas nacionais existentes para o pagamento
dos  prestadores  privados,  impondo  um  modelo  de
atenção à saúde voltado para a produção de serviços.

(D) a 01/96 representou um avanço importante no mode-
lo de gestão do SUS, revogou os modelos de gestão
propostos nas NOBs anteriores e orientou os estados
e municípios a se enquadrarem em dois novos mo-
delos:  Gestão  Plena  de  Atenção  Básica  e  Gestão
Plena do Sistema. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e ser-
viços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e
se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Neste
sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções
para contribuir com o funcionamento das redes de aten-
ção à saúde e, dentre elas, está a função de 

(A) ser base, ou seja, ser a modalidade de atenção e de
serviço de saúde com o mais elevado grau de des-
centralização e capilaridade, cuja participação no cui-
dado se faz sempre necessária. 

(B) ser resolutiva, ou seja, identificar riscos e demandas
de saúde, utilizando e articulando diferentes formas
de cuidado individual e coletivo, por meio da junção
da clínica ampliada e dos recursos tecnológicos de
ponta disponíveis para diagnóstico. 

(C) coordenar o cuidado, ou seja, elaborar, acompanhar
e gerir projetos terapêuticos complexos e singulares,
bem como acompanhar  e  organizar  o  atendimento
prestado pelos profissionais nas unidades da rede. 

(D) ordenar as redes, ou seja, reconhecer as necessida-
des de saúde da população sob sua responsabilida-
de, organizar a assistência e elaborar a programação
dos serviços de saúde respeitando a capacidade de
atendimento. 

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, o debate em torno da busca pela superação da
fragmentação das ações e  dos serviços de saúde e pela
qualificação da gestão do cuidado por meio da integração
da rede de atendimento adquiriu nova ênfase a partir do
acordo firmado entre os gestores do SUS. Esse acordo
ressalta a relevância de aprofundar o processo de regio-
nalização e de organização do sistema de saúde sob a
forma de  rede como estratégias essenciais para consoli-
dar os princípios do SUS e recebe o nome de Pacto 

(A) pela Vida.

(B) pela Saúde.

(C) em Defesa do SUS.

(D) de Gestão.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Complementar n. 141/2012, que es-
tabelece as normas de transparência, visibilidade, fiscali-
zação, avaliação e controle das despesas com a saúde
nas três esferas de governo, tem-se que

(A) a União, os estados, o Distrito Federal e os municí-
pios deverão prestar contas da aplicação dos recur-
sos  financeiros  mediante  o  envio  de  Relatório  de
Gestão ao respectivo Tribunal de Contas, até o dia
30 de março do ano seguinte ao da execução finan-
ceira, cabendo ao Tribunal de Contas emitir parecer
conclusivo sobre os gastos realizados.

(B) os entes da Federação deverão atualizar, semestral-
mente, o cadastro no Sistema de Informação sobre
Orçamento Público em Saúde (Siops), além de indi-
car a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo
respectivo Tribunal de Contas, bem como garantir o
acesso público a essas informações.

(C) os órgãos do sistema de auditoria, controle e avalia-
ção do SUS, no âmbito da União, dos estados, do
Distrito Federal  e dos municípios, deverão verificar,
por meio eletrônico, os resultados alcançados e a ve-
racidade das informações constantes no Relatório de
Gestão emitidos por cada ente.

(D) os entes da Federação deverão encaminhar a pro-
gramação anual  do Plano  de Saúde ao respectivo
Conselho de Saúde, para aprovação antes da data
de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias do exercício correspondente, à qual será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão
do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de
produzir saúde e os modos de gerir os processos de tra-
balho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, en-
tre produção de saúde e produção de subjetividade. Esta
política tem como objetivo 

(A) promover a atuação articulada entre usuários, equipe
de saúde, gestores do SUS, movimentos sociais  e
outras políticas públicas, potencializando a capacida-
de de diálogo entre os entes envolvidos em busca de
soluções para os problemas apresentados pelos ser-
viços de saúde que causam danos à coletividade.

(B) ofertar tecnologias e dispositivos para configuração e
fortalecimento  das  redes  de  saúde,  estabelecendo
novos  arranjos  e  pactos  sustentáveis,  envolvendo
trabalhadores  e  gestores  do  SUS para  fomentar  a
participação efetiva de todos nos processos decisó-
rios que envolvem as práticas de cuidado e de ges-
tão.

(C) provocar  inovações  nas  práticas  gerenciais  e  nas
práticas de produção de saúde, propondo para os di-
ferentes coletivos/equipes implicados nessas práticas
o desafio  de superar  limites  e  experimentar  novas
formas de organização dos serviços e novos modos
de produção e circulação de poder.

(D) garantir que cada pessoa tenha direito de acesso a
uma equipe de atenção básica que lhe cuide,  com
capacidade  de  se  corresponsabilizar  pelos  proble-
mas da coletividade e de intervir sobre os mecanis-
mos de produção de saúde e acompanhar os indiví-
duos ao longo do tempo facilitando a criação de vín-
culo terapêutico com as equipes.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A política de humanização compreende a valorização dos
diferentes sujeitos implicados no processo de produção de
saúde. Os valores que norteiam essa política são a 

(A) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a responsabi-
lidade de cada um durante o processo, os vínculos
entre os atores do processo e a participação coletiva
nas práticas de gestão. 

(B) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corres-
ponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a
participação coletiva nas práticas de saúde.

(C) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a correspon-
sabilidade entre eles, os vínculos solidários e a parti-
cipação coletiva nas práticas de saúde.

(D) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a respon-
sabilidade de cada um durante o processo, os víncu-
los solidários e a participação coletiva nas práticas
de gestão.

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), inserido como es-
tratégia no contexto multidisciplinar do tratamento de en-
fermidades, é um conjunto de propostas de condutas tera-
pêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo,
resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisci-
plinar. Nesse caso, 

(A) trata-se de uma reunião de vários membros da equi-
pe  de saúde em que as  opiniões  são  importantes
para ajudar a entender o sujeito com alguma deman-
da de cuidado e, consequentemente, para definição
de propostas de ações.

(B) deve ser um instrumento que responda às demandas
objetivas e subjetivas do tripé que forma o sistema
de saúde, ou seja, usuários, profissionais e institui-
ções de saúde, e tem como objetivo a produção da
autonomia de todos.

(C) como elemento central de articulação entre os profis-
sionais responsáveis pelas ações de saúde, está a
busca pelo conhecimento dos vários fatores que in-
terferem  nas  determinantes  do  processo  saúde-
doença e a busca pela solução dos que se apresen-
tam como problema. 

(D) a princípio, intitulou-se Projeto Terapêutico Individual;
entretanto  o  nome Projeto  Terapêutico  Singular  foi
considerado mais apropriado, uma vez que o projeto
pode ser feito para grupos ou famílias e não só para
indivíduos. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde fevereiro de 2018, o vírus do sarampo está em cir-
culação nos estados de Roraima e do Amazonas e, em ju-
nho do mesmo ano, o Rio Grande do Sul confirmou cinco
casos da doença. De acordo com o Plano de Contingência
para Resposta a Emergência em Saúde Pública/Sarampo
(SVS/MS), esse cenário epidemiológico no Brasil corres-
ponde ao nível  3 de Resposta e Alerta. Para o controle
dessa doença, após o atendimento do paciente, o profissi-
onal de saúde deve adotar,  dentre outras,  as seguintes
medidas: notificar, dentro das primeiras 

(A) 12 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan).

(B) 24 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (Sinan).

(C) 48 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação Específico para Sarampo.

(D) 72 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação Específico para Sarampo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No início do século XXI, o serviço social enfrentou a difícil
herança do final do século anterior diante do conjunto de
transformações societárias que expressam a precarização
do trabalho e a penalização dos trabalhadores na socieda-
de  capitalista.  Segundo  Yazbek  (2009),  trata-se  de  um
contexto que interpela a profissão sobre vários aspectos,
perpassando

(A) dos desafios em decifrar a lógica do capitalismo con-
temporâneo aos programas seletivos de combate à
pobreza pelo ideário da “sociedade solidária”.

(B) das novas manifestações e expressões da questão
social aos processos de redefinição dos sistemas de
proteção social e da política social em geral.

(C) dos espaços sócio-ocupacionais que se diversificam
e refilantropizam aos processos de intensificação e
naturalização e da pobreza e da exclusão social.

(D) das dinâmicas que imprimem no cotidiano novas te-
máticas aos novos e os de sempre sujeitos sociais in-
seridos que recorrem à Seguridade Social brasileira. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exercício profissional do assistente social na política de
saúde apresenta descompassos entre o trabalho realiza-
do, o projeto de reforma sanitária e o avanço do projeto
ético-político profissional do serviço social. Segundo Ma-
tos (2017), estes descompassos são originados por dois
fatores, sendo um deles a dificuldade de 

(A) incorporar a agenda ético-política da reforma sanitá-
ria na construção de novos modelos do fazer saúde e
de modelos assistenciais verticalizados e centrados
na assistência médica.

(B) criticar o desenvolvimento das ações por parte dos
assistentes  sociais,  dissonante  tanto  do projeto  de
reforma sanitária quanto do projeto ético-político pro-
fissional do serviço social. 

(C) efetivar, por parte das três esferas de governo, a po-
lítica universal e os direitos preconizados pelo SUS,
bem como o trabalho coletivo  em saúde de forma
fragmentada, tendo como objeto de suas ações a do-
ença e não a saúde.

(D) identificar a dimensão da influência do projeto ético-
político profissional do serviço social e do projeto de
reforma  sanitária  brasileira  no  debate  do  exercício
profissional do serviço social. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o CFESS (2017),  em novembro  de 2005,  por
meio da portaria interministerial n. 2.118, é instituída a par-
ceria entre o Ministério da Educação e Cultura e o Ministé-
rio da Saúde que estabeleceu a

(A) cooperação técnica na formação e desenvolvimento
de recursos humanos para o SUS. 

(B) participação  e  seleção  de  quadro  de  profissionais
para a saúde complementar e suplementar.

(C) instituição de auxílio financeiro para a formação e de-
senvolvimento de recursos humanos para o SUS.

(D) contribuição na formação e seleção de recursos hu-
manos para o sistema público de saúde.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto da reforma sanitária e o projeto ético-político do
serviço social têm como pontos comuns a defesa dos di-
reitos inalienáveis do homem, do público, do Estado laico
e democrático, dentre outros. Segundo Matos (2017), am-
bos projetos são viáveis, uma vez que 

(A) direcionam para um projeto societário não capitalista,
apontando o socialismo como alternativa.

(B) comungam de princípios equivalentes voltados à li-
berdade, democracia e focalização dos serviços.

(C) são  pressupostos  fundamentais  à  emancipação da
classe trabalhadora na luta por seus direitos.

(D) são frutos do solo histórico que vivemos, apontando
para a importância da superação do capitalismo. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto ético-político do serviço social, fundamentado te-
órica e metodologicamente,  conquistou a hegemonia no
interior  do corpo  profissional  de  assistentes  sociais.  De
acordo com Netto (Bravo et al., 2007) contribuíram para
essa conquista dois elementos, de ordem diversa, quais
sejam: 

(A) o  acompanhamento  à  curva  ascendente  do  movi-
mento democrático e popular que progressivamente
acompanhou a sociedade e a luta contra as práticas
político-econômicas inspiradas no neoliberalismo am-
plamente disseminadas no conjunto da sociedade. 

(B) o  crescente  envolvimento  de  segmentos  cada  vez
maiores do corpo profissional nos fóruns, nos espa-
ços de discussão e nos eventos profissionais e as li-
nhas fundamentais do projeto sintonizadas com ten-
dências  significativas  do  movimento  da  sociedade
brasileira.

(C) o enfrentamento ao crescente sucateamento dos ser-
viços públicos diante da implementação sistemática
da ofensiva neoliberal e a luta pela visibilidade e ga-
rantia aos direitos sociais promulgados na Constitui-
ção Federal de 1988.

(D) o posicionamento profissional na luta pelos direitos
construídos socialmente no interior da categoria de
assistentes sociais e as linhas de fundamentação do
projeto  estabelecidas em consonância à defesa de
uma nova sociabilidade humana. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base  no projeto  de reforma sanitária  e  no projeto
ético-político do serviço social,  Silva e Mendes (Silva  et
al., 2013) sinalizam o potencial de contribuição do assis-
tente social para o trabalho interdisciplinar na saúde. Essa
contribuição 

(A) refere-se à articulação permanente com as entidades
das diversas categorias profissionais a fim de fortale-
cer a participação social dos trabalhadores nas uni-
dades de saúde e nos demais espaços coletivos.

(B) deve se dar a partir do seu olhar técnico especializa-
do e diferenciado em relação aos usuários dos servi-
ços de saúde e sua condição de vida. 

(C) deve se dar a partir da intervenção nas expressões
da  questão  social,  considerando  seu  compromisso
ético-político de coadjuvar para uma sociedade de-
mocrática, com serviços públicos de qualidade.

(D) refere-se  à  socialização  de  informações  junto  aos
usuários, na perspectiva de estimular a participação
destes na luta por melhores condições de vida.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Closs (2013), a residência multiprofissio-
nal em saúde – inserida nos quadros das políticas de edu-
cação em saúde – sustentada a partir do projeto de refor-
ma sanitária pressupõe uma formação crítica que 

(A) contribua significativamente com os diferentes servi-
ços de saúde; ancore os debates do controle social
em saúde; forneça subsídios reais para a discussão
do trabalho desenvolvido pelos residentes.  

(B) fortaleça o eixo transversal entre a política de educa-
ção e a política de saúde; apresente propostas diver-
sificadas e diferenciadas nos espaços de saúde; con-
tribua com as instâncias do SUS. 

(C) dialogue sobre as lacunas do SUS; engendre a cons-
trução de abordagens integrais no cotidiano dos ser-
viços;  produza impacto e mudanças nos processos
de trabalho e na rede de saúde local.

(D) crie  possibilidades de  interlocução do processo  de
educação permanente em saúde; apresente estraté-
gias diferenciadas na efetivação do SUS; fortaleça as
metodologias ativas para o ensino em serviço.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O serviço social, no contexto de expansão e secularização
do mundo capitalista, aborda a questão social como um
problema moral e religioso. Nesse contexto, a intervenção
da profissão

(A) emerge como metodologia dialógica, apropriando-se
da visão de pessoa e comunidade que dirige-se ao
vivido humano, aos sujeitos e suas vivências, priori-
zando as concepções de pessoas.

(B) tem um caráter humanista e conservador,  contrário
ao ideal liberal e marxista que incide sobre valores e
comportamentos de seus clientes na perspectiva de
sua integração à sociedade.

(C) aponta para o aperfeiçoamento dos instrumentos e
das técnicas, visando atuar nas relações aparentes
dos fatos, para que as mudanças ocorram dentro da
ordem estabelecida.

(D) busca a eficiência e a eficácia, assumindo um caráter
renovador tecnocrático que possa subsidiar a atua-
ção profissional em processos e relacionamentos in-
terpessoais dos clientes.
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bravo e Matos (Bravo,  et al., 2007) compreendem que o
aprofundamento da defesa do Sistema Único de Saúde
(SUS) requer ações articuladas com diversos segmentos
sociais e profissionais, sendo que ao serviço social cabe:

(A) criar e incorporar novos conhecimentos na formação
profissional  com vistas a  respostas  qualificadas às
necessidades,  estabelecendo  critérios  coerentes  e
eficazes na defesa dos direitos de cidadania. 

(B) reatualizar o discurso falacioso da cisão entre o estu-
do teórico e a intervenção, rompendo com a visão
dualista que descaracteriza a relação teoria e prática
e contrapõe o projeto ético-político.

(C) possibilitar a existência e garantia de políticas públi-
cas pautadas na construção de um saber específico
na área da saúde, caminhando para um trato exclusi-
vo de estudos na defesa da reforma sanitária.

(D) formular estratégias que busquem reforçar ou criar ex-
periências nos serviços que efetivem o direito social à
saúde, tendo como norte o projeto ético-político profis-
sional articulado ao projeto de reforma sanitária.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dimensão investigativa do exercício profissional do assis-
tente social é o elemento que permite a esse profissional
descortinar  a  realidade  social.  Diante  dessa  perspectiva,
Paula (Silva et al., 2013) postula que a pesquisa como di-
mensão investigativa integrante da ação profissional 

(A) oferece  conteúdos  de  resistência  à  ordem  vigente
com os quais o profissional pode trabalhar e desen-
volver inúmeras ações.

(B) é condição fundamental para se elaborar respostas
capazes de impulsionar a formulação de propostas
profissionais qualificadas. 

(C) configura-se como um processo rico de aprendiza-
gem  que  apresenta  benefícios  para  o  desenvolvi-
mento das ações profissionais. 

(D) constrói  o  conhecimento  científico,  favorecendo  a
ruptura do senso comum, apresentando fundamentos
teóricos relevantes para ações profissionais. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Hospitais Universitários são cenários privilegiados para
os programas de residências multiprofissionais em saúde,
os quais conjugam elementos necessários para atividades
de ensino em serviço, superando o treinamento em servi-
ço, conforme salienta Silva et al. (2013). Nesse contexto,
destaca-se  o  importante  papel  do  preceptor,  que  tem
como uma de suas competências: 

(A) exercer a função de orientador de referência para os
residentes  no  desempenho  das  atividades  práticas
vivenciadas  no  cotidiano  da  atenção  e  gestão  em
saúde. 

(B) promover a integração entre os diferentes profissio-
nais em formação e destes com a equipe de saúde,
com a população e com os demais serviços.

(C) incentivar a reflexão crítica na relação entre a teoria
e a prática,  facilitando os processos de aprendiza-
gem dos residentes.

(D) auxiliar o aprofundamento técnico-científico dos resi-
dentes, colaborando com a organização dos proces-
sos de trabalho. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O questionamento pelo serviço social ao referencial positi-
vista tem início no contexto de mudanças econômicas, po-
líticas, sociais e culturais expressas 

(A) nos anos 1940, quando a profissão procurava se es-
pecializar e imprimir novas metodologias que contri-
buiriam com o aperfeiçoamento de técnicas de inves-
tigação e abordagem.

(B) nos anos 1970, quando a modernização da socieda-
de  brasileira  estava  em  pauta,  consequentemente
exigindo um referencial  teórico mais adequado aos
novos desafios. 

(C) nos anos 1960, quando novas configurações que ca-
racterizam  a  expansão  do  capitalismo  mundial
impõem à América Latina um estilo  de desenvolvi-
mento excludente e subordinado.

(D) nos  anos  1980,  quando  o  projeto  ético-político  do
serviço social começa a ser estruturado, exigindo um
novo  suporte  teórico-metodológico  que  subsidiasse
uma intervenção mais crítica para a profissão.
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Teixeira e Nunes (Bravo; Vasconcelos, 2012), a
interdisciplinaridade critica o modelo de saberes específi-
cos, do saber do “perito”, por estar implícita a concepção
de totalidade. Seu objeto de compreensão e intervenção é
a realidade social. Isto implica que

(A) a formação interdisciplinar requer busca contínua de
novos saberes e práticas construídos cotidianamen-
te, por meio de um processo global e integrado de
desenvolvimento científico, com destaque às ativida-
des de pesquisa.

(B) o  especialista  deve  estar  aberto  para  ultrapassar
seus próprios  limites  e  trabalhar  com as  contribui-
ções de outras disciplinas, provocando a necessida-
de  de,  constantemente,  reavaliar  o  significado  da
ciência, do saber e das relações de poder. 

(C) a formação e o aperfeiçoamento de recursos huma-
nos são etapas importantes e fundamentais na cons-
tituição da interdisciplinaridade, estabelecendo micro-
objetivos a serem alcançados em todas as áreas do
conhecimento.

(D) o especialista deve sensibilizar-se para compreender
o conteúdo trabalhado, bem como as expressões de
um cotidiano contraditório que tem sua marca nas re-
lações entre o poder e o saber constituídos pelas di-
ferentes profissões.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Yazbek (2009), a partir dos anos 1980 e avançando
nos anos 1990, o serviço social imprimiu direção ao pen-
samento e à sua ação, reafirmando em diferentes espaços

(A) o desenvolvimento do debate e da produção intelectu-
al como desdobramentos e primazia das vertentes já
constituídas desde o movimento de reconceituação.

(B) o conjunto de ações pautadas na trajetória sócio-his-
tórica da profissão, respaldada pela tradição marxista
com centralidade dialógica na concepção da visão de
sujeito.

(C) o desenvolvimento de uma perspectiva crítica de con-
testação política e de proposta de integração social no
enfrentamento da marginalidade e da pobreza. 

(D) o conjunto de tendências teórico-metodológicas e po-
sições ideopolíticas que se confrontam, com inegável
centralidade assumida pela tradição marxista nesse
processo.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  as  Diretrizes  Curriculares  da
ABEPSS/1996  (CFESS,  2009),  o  reconhecimento  da
questão social como objeto de intervenção profissional de-
manda uma atuação profissional  que pressupõe,  dentre
outros aspectos, a

(A) compreensão da filantropia como alternativa para o
atendimento dos direitos sociais, considerando a in-
capacidade do Estado de atender as mazelas sociais
e as necessidades básicas.

(B) percepção do cotidiano na vida social,  abrangendo
suas  manifestações  particulares  e  singulares,  bem
como a subjetividade dos sujeitos, objetivando inter-
vir  de  maneira  eficaz  na  superação  das  precárias
condições  de  vida  da  população  trabalhadora  por
meio das políticas públicas.

(C) opção por programas seletivos e focalizados de com-
bate à pobreza que implicam no deslocamento para
sociedade  civil  da  responsabilização  pelo  enfreta-
mento  da  exclusão  social,  incorporando  diferentes
modalidades de intervenção no campo social na soci-
edade capitalista contemporânea.

(D) leitura crítica da realidade e a capacidade de identifi-
cação das condições materiais de vida, identificação
das respostas existentes no âmbito do Estado e da
sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos
espaços e das formas de luta e organização dos tra-
balhadores em defesa de seus direitos.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matos (2017) assinala o registro do exercício profissional,
no contexto do trabalho coletivo em saúde, como uma das
expressões da materialização da intervenção do assisten-
te social. Assim sendo, coloca a importância de refletir so-
bre a natureza e a qualidade deste registro para que não
se torne uma ação burocrática. Tal reflexão visa garantir
um trabalho que

(A) sinalize a emancipação humana, racionalize os direi-
tos sociais, demande e assuma a esfera política de
seu  exercício  profissional,  posicionando  os  direitos
no campo da luta de classes.

(B) sinalize, no âmbito de sua práxis social, percepções
que  aproximem  a  compreensão  da  realidade  em
seus limites e possibilidades para a materialização e
efetivação dos direitos na vida dos usuários.

(C) aponte para o movimento entre singular e universal
no que diz respeito ao exercício profissional cotidiano
e suas interconexões com a dinâmica real da socie-
dade, percebendo potencialidades para garantia de
direitos.

(D) aponte para a concretização dos direitos da popula-
ção usuária dos serviços de saúde que passa pelo
fortalecimento do projeto de reforma sanitária e pelo
aprofundamento do projeto ético-político profissional.
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O serviço social na década de 1990 foi marcado pelo en-
frentamento de vários desafios no sentido de decifrar as
lógicas  do  capitalismo  contemporâneo,  particularmente
aquelas relacionadas às mudanças no mundo do trabalho,
como afirma Yazbek (2009). Esse desafio se expressa por
meio de processos como:

(A) a  terceirização,  os  contratos  parciais,  os  trabalhos
temporários,  a  redução  de  postos  de  trabalho,  a
emergência de novos espaços de trabalho como o
terceiro setor.

(B) as privatizações, a fragmentação do trabalho, o de-
semprego, a redução dos postos de trabalho no setor
de serviços e a ampliação do terceiro setor.

(C) o trabalho intermitente, o maior controle sobre o tra-
balho assalariado, a hierarquização nas indústrias e
a exigência de especialização para o exercício profis-
sional.

(D) o  aprimoramento  das  tecnologias,  o  redimensiona-
mento da utilização espaço-tempo, os trabalhos tem-
porários e a precarização do trabalho.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Mota (2017), a profusão de demandas ao servi-
ço social foi determinada pelo esgotamento da ditadura ci-
vil-militar e pela democratização da sociedade brasileira,
os quais, por sua vez, impuseram novos requerimentos à
profissão relativos

(A) ao conhecimento da realidade, aos fundamentos do
exercício  profissional  e  às  opções  ideopolíticas  do
serviço social. 

(B) ao processo sócio-político profissional, ao legado de
rebeldia e resistência e às vertentes teórico-metodo-
lógicas do serviço social. 

(C) ao projeto ético-político profissional, ao conhecimen-
to construído e à cultura de crise estabelecida a partir
da experiência profissional. 

(D) ao percurso trilhado na superação do positivismo, à
formação de uma cultura profissional e à construção
da hegemonia de classe.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao discutir o projeto ético-político do serviço social, Teixei-
ra (2009) assevera que a primeira questão que se deve
considerar, quando se pensa em projetos em uma socie-
dade de classe,

(A) é sua dimensão eclética, que engloba as várias for-
mas de compreensão e explicação dessa sociedade,
pois assegura um caráter mais plural, democrático e
igualitário a quaisquer intervenções derivadas desses
projetos.

(B) é a questão microssocial, local ou que envolva a di-
mensão dos valores, afetos e da subjetividade huma-
na que precisam ser enfrentadas, pois irão incidir na
prática profissional do assistente social. 

(C) é o caráter político de toda e qualquer prática, pois
todas as formas de prática envolvem interesses soci-
ais  os  mais  diversos  que  se  originam,  através  de
múltiplas mediações,  das contradições das classes
sociais em conflito na sociedade. 

(D) é o reconhecimento dos interesses individuais e cole-
tivos  expressos  por  cada  segmento  representado
nesses projetos, uma vez que os sujeitos devem ser
os protagonistas de todo projeto ético-político.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Parâmetros  para  atuação  de  assistentes  sociais  na
saúde (CFESS, 2009) apontam a necessidade de os as-
sistentes sociais, nas suas diversas inserções e na efeti-
vação das suas atribuições e competências, estarem aten-
tos às diversas armadilhas relacionadas à análise das ex-
pressões da questão social evidenciadas no cotidiano pro-
fissional. Uma dessas armadilhas é:

(A) a desconsideração dos  elementos que envolvem a
nova questão social em suas variáveis subjetivas e
que incidem nas condições de saúde dos usuários. 

(B) a responsabilização dos usuários por sua situação de
saúde,  desconsiderando  os  determinantes  sociais,
econômicos e culturais.

(C) a desvalorização de dados epidemiológicos que ex-
pressam a precariedade das condições de saúde da
população usuária do SUS.

(D) a consideração dos problemas de saúde vivenciados
pelos usuários como particularidades difíceis de se-
rem superadas com a atuação profissional. 
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A característica identitária do serviço social contribui com
elementos que reafirmam o projeto profissional e o SUS,
no sentido de promoção de uma cultura democrática cida-
dã (Senna et al., 2012). Desta forma, 

(A) se, por um lado, ela favorece a realização de ações
de inclusão da população aos programas sociais e
de saúde, por outro, demanda dos assistentes soci-
ais a apropriação de conhecimentos e de recursos
que não se restringem à profissão.

(B) se, por um lado, ela reafirma tal identidade profissio-
nal na construção de uma nova sociabilidade huma-
na, por outro,  constrói  alternativas que possibilitam
mediar  as relações sociais  inseridas no interior  da
sociedade capitalista.

(C) reconhece as dimensões sociais da identidade profis-
sional do assistente social, potencializando alternati-
vas de práticas de saúde que contribuam decisiva-
mente tanto para a defesa da vida quanto para as
formas de enfrentamento social. 

(D) reconhece o processo em que a realidade social ou
subjetiva de natureza dinâmica e criativa apresenta
em determinadas circunstâncias, dando materialida-
de a um exercício profissional comprometido com a
prevenção e a promoção de saúde da população.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Teixeira  (2009)  cita  Netto  para  fundamentar  sua  com-
preensão quanto ao projeto ético-político do serviço social,
enfatizando sua articulação em si mesmo a partir dos seus
elementos constitutivos, dentre os quais se destaca a

(A) projeção coletiva que envolve os sujeitos individuais
e coletivos em torno de uma determinada valoração
ética que está vinculada a determinados projetos so-
cietários. 

(B) crítica radical à ordem social vigente amparada em
uma sociedade capitalista que produz e reproduz a
miséria ao mesmo tempo em que exibe uma produ-
ção monumental da riqueza.

(C) vinculação da profissão a um projeto societário que
envolve  sujeitos individuais  e  coletivos propondo a
construção de uma nova ordem societária sem domi-
nação ou exploração de classe.

(D) posição  em favor  da  equidade  e  do  compromisso
com a qualidade dos serviços prestados na perspec-
tiva da universalização, ampliação e consolidação da
cidadania.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os componentes construídos pelos assistentes so-
ciais  que  dão  materialidade  ao  projeto  ético-político  do
serviço social, pode-se destacar

(A) a  concretização  na  realidade  dos  seus  elementos
constitutivos, uma vez que são eles que apontam a
direção política das ações profissionais. 

(B) a  produção  de  conhecimentos  no  seu  interior,  por
meio da qual se conhece a maneira como são siste-
matizadas as diversas modalidades práticas da pro-
fissão.

(C) o planejamento dos programas e projetos a  serem
desenvolvidos pelos profissionais em sua prática co-
tidiana.

(D) o resultado prático das intervenções profissionais no
interior das instituições as quais devem ser sistemati-
zadas e analisadas por especialistas para produção
de indicadores. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao analisar a política de saúde na década de 1980, Bravo
et al. (2007) cita as reflexões de Teixeira para sinalizar as-
pectos centrais, a saber:

(A) constituição da política de educação permanente do
SUS; fortalecimento da rede primária; reorganização
dos serviços. 

(B) formação da massa crítica em saúde; afirmação dos
pressupostos  da  reforma  sanitária;  reorganização
dos serviços.

(C) politização da questão da saúde; alteração da norma
constitucional; mudança do arcabouço e das práticas
institucionais.

(D) consolidação da saúde como direito universal; altera-
ção na arquitetura da política de saúde; agudização
da questão social.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A concepção de Estado, que incorpora as demandas das
classes  subalternas,  apresentada  por  Correia  (Bravo et
al., 2007) abre a possibilidade de o Estado ser controlado
por essas classes diante da correlação de forças existen-
tes entre os segmentos sociais organizados na sociedade
civil. A partir desta concepção, entende-se que o controle
social poderá acontecer

(A) na perspectiva dos conselhos, pois estes são capa-
zes  de  absorver  demandas sociais  cada  vez  mais
abrangentes e requerem novos condutos de expres-
são e reconhecimento das classes subalternas.

(B) a partir do reconhecimento e da visibilidade do pro-
cesso de consolidação da politica social como campo
de afirmação e ampliação dos direitos sociais inscri-
tos na agenda estatal no plano da responsabilidade
pública.

(C) por meio do fazer político enquanto espaço contradi-
tório, como uma nova modalidade de participação na
construção de uma cultura alicerçada nos pilares da
democracia participativa e na possibilidade de cons-
trução da democracia de massas. 

(D) via políticas públicas, na perspectiva das classes su-
balternas, visando à atuação de setores organizados
na sociedade civil que as representam na gestão das
políticas públicas no sentido de controlá-las para que
atendam às demandas e aos interesses dessas clas-
ses.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na visão de Bravo e Matos (Bravo et al., 2007), o projeto
de reforma sanitária vem apresentando como demandas
ao serviço social, entre outras, 

(A) a  atuação  em  equipe  multidisciplinar,  ênfase  em
atendimentos individuais  e  grupais  no SUS,  demo-
cratização  da  saúde  por  meio  da  participação  dos
usuários nos conselhos de saúde e aconselhamento
aos usuários na busca de seus direitos.

(B) o incentivo ao acesso democratizado aos serviços de
saúde, ênfase em abordagens grupais, seleção soci-
oeconômica tanto dos usuários de planos de saúde
quanto do SUS (caso seja necessário) e estímulo ao
controle social por meio dos conselhos. 

(C) a busca de democratização do acesso às unidades e
aos serviços de saúde, atendimento humanizado, in-
terdisciplinaridade,  ênfase  nas  abordagens grupais,
acesso democrático às informações e estímulo à par-
ticipação cidadã.

(D) a seleção socioeconômica dos usuários, atuação psi-
cossocial por meio de aconselhamento, ação de fis-
calização dos usuários dos planos de saúde e a in-
tensificação de práticas individuais para atendimen-
tos específicos.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A saúde foi uma das áreas em que os avanços constituci-
onais foram mais significativos. Não obstante, o Sistema
Único de Saúde (SUS) têm encontrado notórias dificulda-
des para sua efetivação, tensionados, sobretudo, por dois
projetos que se contrapõem, quais sejam:

(A) Projeto das Massas e Projeto Universal. 

(B) Projeto Democrático e Projeto Social. 

(C) Projeto do SUS e Projeto Mercantilista.

(D) Projeto Privatista e Projeto de Reforma Sanitária.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matos (2017), ao discutir a particularidade do trabalho do
assistente social na Política de Saúde, afirma que há uma
tendência de se identificar os usuários com demandas so-
ciais como alvos exclusivos de intervenção desses profis-
sionais, o que expressa duas reduções:

(A) a primeira de pôr para o assistente social a resolução
de problemas que são próprios do capitalismo; a se-
gunda,  a crença de que é possível  resolver  esses
problemas estruturais  por  meio de políticas sociais
no capitalismo. 

(B) a primeira de considerar que a política de saúde está
descolada do sistema capitalista; a segunda, que o
profissional de serviço social possui uma visão acríti-
ca desse sistema, o que o imobiliza na sua ação pro-
fissional.

(C) a  primeira  de  prescindir  dos  pressupostos  teórico-
metodológicos  da  profissão  para  o  enfrentamento
desses problemas; a segunda, de remeter ao usuário
e ao SUS a possibilidade de solução de suas deman-
das.

(D) a primeira de induzir o profissional a buscar alternati-
vas dentro do próprio SUS para a resolução desses
problemas;  a  segunda,  de  desconsiderar  a  prática
multiprofissional como possibilidade de enfrentamen-
to desses problemas.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) regulamentou o Sistema
Único de Saúde (SUS) e reafirmou o conceito ampliado de
saúde tendo como pressuposto inicial a garantia das con-
dições de bem-estar  físico,  mental  e  social.  Segundo o
CFESS (2017), esse conceito de saúde requer a

(A) necessidade da luta permanente contra as desigual-
dades entre as classes sociais para a manutenção
de uma proposta de saúde calcada na melhoria da
qualidade dos serviços. 

(B) previsibilidade de articulação de um projeto societário
para romper com a exploração de todas as formas de
opressão presentes no capitalismo que incidem so-
bre a saúde da população. 

(C) possibilidade  de  o  Estado  ser  um  instrumento  de
transferência  de  renda,  com vistas  à  melhoria  das
condições de vida da população, decorrendo na qua-
lidade dos serviços de saúde. 

(D) viabilidade da construção de uma proposta que pres-
supõe transformações estruturais na política de saú-
de por meio de um amplo movimento que lute pela
ampliação da democracia.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Severino (Sá, 2010) evidencia que a prática concreta da
interdisciplinaridade representa um esforço significativo na
constituição do interdisciplinar. Para tanto, requer a neces-
sidade de reavaliar o papel da ciência e do saber em suas
relações com o poder. Assim, se,

(A) no âmbito dos esforços do saber interdisciplinar pro-
ceder por decomposição, análise e recomposição de
diferentes  aspectos,  o  movimento  dialético  não  al-
cançará o conhecimento necessário e requerido en-
tre as partes. 

(B) no esforço da ciência, da tecnologia e da educação
estreitarem-se em função da pressa do conhecimen-
to e de suas exigências, a prática interdisciplinar não
atingirá a formação necessária na busca pela totali-
dade humana. 

(C) numa visão interdisciplinar, unificada e convergente,
se faz necessária no âmbito da teoria, ela será exigi-
da igualmente no âmbito da prática; seja esta a práti-
ca da intervenção social, a prática pedagógica ou a
prática da pesquisa.

(D) numa  perspectiva  interdisciplinar  pressupõe  ações
coerentes e conjuntas entre as diferentes áreas do
conhecimento,  ela  se  construirá  no  cotidiano;  seja
pela práxis da análise científica ou pela construção
da reflexão filosófica.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Parâmetros  para  atuação  de  assistentes  sociais  na
saúde (CFESS, 2009), em relação à interdisciplinaridade,
afirmam que pensar e realizar uma atuação competente e
crítica do serviço social na área da saúde consiste em

(A) articular-se às demais profissões cujos referenciais
teórico-metodológicos se assemelhem àqueles ado-
tados pelo serviço social.

(B) concentrar as ações interdisciplinares em momentos
específicos que exigem essa modalidade de atuação.

(C) buscar a necessária atuação em equipe, tendo em
vista a interdisciplinaridade da atenção em saúde.

(D) prescindir da prática interdisciplinar quando a autono-
mia profissional for ameaçada ou subjugada por ou-
tras profissões.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle social é discutido por Bravo e Correia (2012)
tendo como base teórica para compreensão da relação
entre Estado e sociedade civil o pensamento de Antônio
Gramsci. Nessa perspectiva,

(A) o controle social é um mecanismo de luta inscrito no
âmbito do Estado, mas pode também representar a
sociedade civil.

(B) a instância de reivindicação da sociedade civil  não
são os conselhos, mas as entidades autônomas re-
presentativas das classes subalternas.

(C) o controle social é parte da sociedade civil, mas tem
o Estado como condutor porque este representa os
interesses da burguesia.

(D) as lutas políticas ocorrem na totalidade da estrutura
social e da formação social e não apenas na socie-
dade civil. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bravo e Correia (2012), ao abordar o controle social no SUS,
evidenciam que  a  necessidade  da  participação  social  foi
apresentada pelo movimento de reforma sanitária, no con-
junto das lutas contra a privatização da medicina previden-
ciária e a regulação da saúde pelo mercado. Naquele mo-
mento, a participação em saúde foi definida como o

(A) conjunto de intervenções que as diferentes forças so-
ciais realizam para influenciar a formulação, a execu-
ção e a avaliação das políticas para o setor da saú-
de. 

(B) controle social da sociedade civil sobre o Estado, no
contexto das lutas e forças sociais contra a ditadura
e em torno da redemocratização do país. 

(C) conjunto  de  ações coletivas  e  sociais  no  enfrenta-
mento da contrarreforma da saúde, redefinindo o pa-
pel da sociedade civil em primazia ao Estado.

(D) controle social da saúde no contexto de construção
do protagonismo da sociedade civil diante da respon-
sabilidade pela atenção à política de saúde no país. 
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de defender o SUS universal, público, es-
tatal, sob a administração direta do Estado, e lutar contra
a privatização da saúde e pela reforma sanitária formulada
nos anos de 1980, é estruturado um movimento, a partir
de 2010, denominado 

(A) Frente Nacional contra a Privatização da Saúde.

(B) Fórum Nacional de Entidades de Saúde contra a Pri-
vatização. 

(C) Movimento Nacional de Defesa da Saúde Pública.

(D) União de Trabalhadores pela Defesa do SUS. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pesquisa apresentada por Closs (2013) avalia que 80%
dos residentes assistentes sociais consideram a residên-
cia multiprofissional uma possibilidade de aquisição de co-
nhecimentos,  habilidades  e  competências  na  efetivação
do modelo assistencial previsto pelo SUS, que está relaci-
onada à

(A) inserção  dos  residentes  no  contexto  da  formação
multiprofissional, com a afirmação do trabalho coleti-
vo em saúde, passando pelo estabelecimento de ob-
jetivos que atendam às necessidades locais e regio-
nais dos usuários.

(B) articulação do fluxo dos residentes nos campos de
prática com os diferentes processos de trabalho cole-
tivo em saúde, buscando conferir um caráter único,
coeso e uniforme na perspectiva do atendimento dos
usuários.

(C) organização dos processos de trabalho/ensino volta-
dos à construção coletiva das ações em saúde, com
articulação em torno da perspectiva de campo por
meio de abordagens grupais, voltadas à realidade do
território e da população atendida. 

(D) composição dos processos de trabalho/ensino em di-
ferentes serviços oferecidos no ambiente hospitalar
do SUS, com a sua integração a partir das necessi-
dades demandadas existentes em cada localidade. 
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