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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 30 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:

Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o conceito a seguir.

[...] tem como objetos a organização, o controle, o geren-
ciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assisten-
ciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus respectivos
gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo re-
gulador  e suas unidades operacionais  e esta dimensão
abrange a regulação médica, exercendo autoridade sani-
tária para a garantia do acesso baseada em protocolos,
classificação de risco e demais critérios de priorização.

O conceito descrito refere-se à

(A) organização de níveis assistenciais.

(B) integralidade em saúde.

(C) regulação da atenção à saúde.

(D) regulação do acesso à assistência.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Uma senhora de 67 anos que, por ter hipertensão arterial,
diabetes  e  depressão,  faz  acompanhamento  regular  em
sua Unidade Básica de Saúde (UBS). Seu médico de famí-
lia, constatou na última consulta alteração nos exames de
função renal desta paciente. Foi solicitado encaminhamen-
to para a nefrologia e, após esta consulta, a paciente retor-
nou à UBS com algumas sugestões de tratamento dadas
pelo nefrologista. 

O atributo da Atenção Primária à Saúde relacionado ao
caso relatado é:

(A) atenção de primeiro contato.

(B) longitudinalidade.

(C) coordenação de cuidado.

(D) competência cultural.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

[...] a Secretaria de Saúde de Minas Gerais não confirmou
a segunda morte pela síndrome nefroneural.  Até o mo-
mento, a pasta confirma apenas uma morte pela doença −
um homem em Juiz de Fora. No último boletim, divulgado
ontem, a secretaria disse que o Estado tem quatro casos
confirmados da síndrome (incluindo a morte em Juiz de
Fora) e outros 13 sob suspeita. A pasta não informou se a
vítima  do Hospital  Materdei  do  Santo  Agostinho estava
entre os casos suspeitos ou confirmados.

Disponível  em:  <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/
2020/01/15/policia-confirma-2-morte-por-sindrome-nefroneural-3-caso-e-
investigado.htm?>. Acesso em: 15 jan. 2020. (Adaptado).

A investigação e o gerenciamento das ações em saúde re-
lacionados a eventos como o descrito no texto é uma atri-
buição da:

(A) vigilância epidemiológica.

(B) saúde suplementar.

(C) regulação em saúde.

(D) assistência farmacêutica.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Ministério da Saúde diz que 11 estados poderão ter
surto de dengue em 2020

“A dengue é uma doença sazonal e o quadro é dinâmico e
pode mudar em pouco tempo, mas, no momento, os nove
estados do Nordeste e as regiões do Sudeste com grande
contingente populacional pouco afetadas em 2019 estão no
nosso alerta”, afirmou ao G1 coordenador-geral de vigilân-
cia em arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Said.

Disponível  em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/15/
ministerio-da-saude-diz-que-11-estados-poderao-ter-surto-de-dengue-em-
2020.ghtml>. Acesso em: 15 jan. 2020.

Segundo o texto, os sistemas locais de saúde precisam se
organizar para o enfrentamento de provável surto de den-
gue em 2020. Para tanto, a população deve receber a se-
guinte informação

(A) os principais focos de reprodução do mosquito  Ae-
des aegypti são pequenas lagoas, garrafas armaze-
nadas de boca para baixo, pneus guardados em lo-
cais cobertos e caixas-d’água tampadas.

(B) repelentes podem ser utilizados sobre as roupas, sendo
contraindicado a sua aplicação diretamente sobre a pele.

(C) nódulos subcutâneos dolorosos acompanhados ou não
de febre, dores articulares e mal-estar generalizado são
os sinais e sintomas mais comuns da dengue.

(D) a infecção por dengue pode ser assintomática ou cau-
sar doença cujo espectro inclui desde formas oligos-
sintomáticas até quadros graves com choque, com ou
sem hemorragia, podendo evoluir para o óbito.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a situação hipotética em que um indivíduo adul-
to vítima de fratura em membro inferior esquerdo por aci-
dente de trânsito perpassa o seguinte percurso de atendi-
mento:  atendimento  móvel,  atendimento  hospitalar  em
pronto-socorro e acompanhamento domiciliar para a reabi-
litação. Essa situação refere-se à:

(A) classificação de risco.

(B) linha de cuidado.

(C) regulação em saúde.

(D) alta complexidade.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O princípio do SUS que se refere à participação da comu-
nidade no processo decisório sobre políticas públicas e ao
controle sobre a ação do Estado, é denominado de

(A) população adstrita.

(B) demanda espontânea.

(C) controle social.

(D) vulnerabilidade social.

Saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A I Conferência Internacional de Saúde definiu Promoção
da Saúde como processo de capacitação da comunidade
para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde,
sendo considerada fundamental no desenvolvimento das
ideias de promoção da saúde em todo o mundo. Ações de
Promoção de Saúde

(A) são realizadas em nível comunitário e coordenadas
por instituições públicas de saúde.

(B) impactam na qualidade de vida e na saúde das popu-
lações, como uso obrigatório de cinto de segurança
em veículos e proibição de tabagismo em locais fe-
chados. 

(C) compreendem um elenco restrito de ações, de natu-
reza eminentemente paliativa e curativa.

(D) são impositivas por se tratar da saúde da população.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Indígenas do Pará denunciam caos no atendimento 
de saúde

Em audiência da Comissão de Legislação Participativa da
Câmara nesta quinta-feira (21), índios da região dos rios
Tapajós e Arapiuns,  no  Pará,  reclamaram de abandono
[...]. Segundo eles, falta estrutura de atendimento nos dis-
tritos sanitários (Dsei) e nas casas de apoio ao índio (Ca-
sai).

Disponível  em:  <https://www.camara.leg.br/noticias/616358-indigenas-
do-para-denunciam-caos-no-atendimento-de-saude/>.Acesso  em:  15
jan. 2020.

As ações em saúde reivindicadas pela população indígena
são de responsabilidade

(A) municipal.

(B) estadual.

(C) federal.

(D) federal, estadual e municipal, de forma compartilhada.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o artigo 24 da Lei n. 8.080/1990, o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) poderá recorrer ao setor privado de
saúde quando for demostrada hipossuficiência de serviços
para garantir a assistência integral à população de uma
determinada área. Essa compra de serviços de saúde adi-
cionais será

(A) formalizada por contrato ou convênio, respeitadas as
normas do direito público. 

(B) operacionalizada por acréscimo na tabela de procedi-
mentos do SUS, conforme o serviço oferecido.

(C) efetivada por contrato ou convênio com os chefes de
serviços privados que já trabalhem no SUS, garantin-
do a qualidade.

(D) realizada sem considerar os mecanismos de regula-
ção assistencial.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.
M.A., de 38 anos, engenheiro de software, procurou a Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) no período noturno, pois
deseja consulta médica. Desde cedo está com cefaleia mo-
derada, que piorou no início da noite. Ele refere que é a pior
dor de sua vida. Porém, ao chegar à UPA, foi surpreendido
por uma longa fila e informado de que deveria esperar pelo
atendimento.

De acordo com o relato,  a conduta para o atendimento
para M.A. é:

(A) o encaminhamento de forma responsável pelo recep-
cionista da UPA para um serviço de maior complexi-
dade e suporte terapêutico.

(B) a comunicação ao paciente de que  ele deve aguar-
dar o atendimento conforme horário de chegada na
UPA, por se tratar de paciente jovem. 

(C) o  direcionamento  do  paciente  para  a  sua  Unidade
Básica de Saúde por se tratar de caso de competên-
cia da atenção primária.

(D) a pronta avaliação e, após classificação de risco, ser
direcionado para atendimento conforme a sua gravi-
dade.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.

S.B., do sexo feminino, nasceu de parto normal em uma ma-
ternidade do município de Goiatuba há  cinco dias. Todo o
pré-natal  foi  realizado em uma Unidade Básica de Saúde
(UBS),  havendo  encaminhamento  para  o  Ambulatório  de
Pré-Natal de Alto Risco do Hospital Universitário por conta
de suspeita de diabetes gestacional, mas que não foi confir-
mada.

De acordo com o caso relatado,

(A) a recém-nascida deve ser encaminhada para realiza-
ção de puericultura na atenção especializada.

(B) recomenda-se  à realização de visita domiciliar à fa-
mília da criança, na primeira semana após o parto.

(C) deve-se  proceder  à  realização  de  hemograma aos
seis meses de vida, caso a criança esteja em aleita-
mento materno exclusivo.

(D) a realização de teste de acuidade auditiva deverá ser
solicitada  quando  a  criança  estiver  completando  o
primeiro ano de vida.

Saúde_pública
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional da Saúde do Homem (PNSH) deve

(A) ser implementada de forma integrada às demais políticas existentes, numa lógica hierarquizada de atenção à saú-
de, priorizando a atenção primária como porta de entrada de um sistema de saúde universal, integral e equânime.

(B) formar e qualificar os profissionais da atenção terciária para o correto atendimento à saúde do homem.

(C) nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser prestada, princípios que devem
permear ações específicas.

(D) qualificar o cuidado em saúde da população masculina, sobretudo no que tange à prevenção do câncer de prósta-
ta, na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Definidas pelo Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, as “portas de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS)
constituem serviços que ofertam atendimento inicial à saúde do usuário. Este decreto estabelece que:

(A) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densi-
dade tecnológica, não são considerados “portas de entrada”.

(B) os entes federativos poderão criar novas “portas de entrada” às ações e serviços de saúde, considerando as carac -
terísticas da Região de Saúde, mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Interges-
tores.

(C) a atenção primária, atenção de urgência e emergência e atenção aos transplantes são “portas de entrada” do SUS.

(D) a definição de “portas de entrada” segue a municipalização da saúde e depende de aprovação do Conselho Muni-
cipal de Saúde.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um trabalhador do Hospital Universitário vem apresentando um quadro de alteração de saúde mental e os profissionais
da Residência Multiprofissional foram chamados para compor a equipe que presta atendimento. Desta forma, espera-se
que a equipe tenha o seguinte entendimento:

(A) a ideia de trabalho em equipe demarca a concepção de trabalhar em parceria e deve levar à diluição das respecti -
vas particularidades profissionais no trabalho.

(B) o trabalho interprofissional exige que os profissionais dispensem a lógica de interdependência, da integralidade,
pois para o caso da saúde mental não se pode trabalhar com a ideia de totalidade.

(C) as diversas áreas do saber se complementam na abordagem de diferentes aspectos de um problema, reconhe -
cendo-se as diferenças e as especificidades, com o objetivo de eliminá-las.

(D) os problemas de saúde mental exigem uma concepção ampliada de saúde, intenso diálogo entre as profissões e
planejamento conjunto com valorização do conhecimento das diferentes profissões.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) conta com instâncias de pactuação: a Comissão Intergestores
Tripartite (CIT), as Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestores Regionais (CIR). A CIR atua
no âmbito

(A) interestadual, estando vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.

(B) nacional sobre as questões operacionais do espaço situado em fronteiras com outros países, respeitadas, em to-
dos os casos, as normas que regem as relações internacionais.

(C) regional, estando vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, obedecen-
do as diretrizes da CIB.

(D) nacional, estando vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.

Saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os processos contemporâneos de acumulação capitalista,
em sua sanha para ampliar as taxas de lucro, se renovam
incessantemente na tentativa de assegurar as bases soci-
ais de reprodução do capital. Desta forma, 

(A) o racismo, a intolerância e o irracionalismo contribu-
em para o empobrecimento da crítica, decorrendo in-
compatibilidade no exercício dos assistentes sociais
frente  à  complexidade  das  demandas  cotidianas
apresentadas.

(B) o embrutecimento das condições de vida e a destrui-
ção de direitos conquistados apontam árduos desafi-
os ao trabalho dos assistentes sociais frente  às ex-
pressões da questão social.

(C) o preconceito, o conservadorismo e as precárias con-
dições de vida incidem diretamente no processo de
profissionalização dos assistentes sociais, revelando
incongruência com as exigências cotidianas.

(D) a violência  cotidiana,  a barbárie,  a supressão e/ou
questionamento dos direitos e a precarização do tra-
balho desencadeiam sérios problemas no cotidiano
dos assistentes sociais.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A relação entre a profissão e o ideário católico na gênese
do Serviço Social  brasileiro, no contexto de expansão e
secularização do mundo capitalista, vai imprimir à profis-
são caráter de apostolado fundado em uma abordagem da
“questão social” como problema moral e religioso e numa
intervenção que prioriza a formação da família e do indiví-
duo para solução dos problemas e atendimento de suas
necessidades materiais, morais e sociais (Yazbek, 2009).
O contributo do serviço social incidirá: 

(A) sobre a dinâmica da vida social, no âmbito das rela-
ções tensas e contraditórias entre o Estado e a soci-
edade.

(B) no postulado da dignidade humana, entendida como
uma estratégia para crescimento da participação po-
pular.

(C) sobre valores e comportamentos de seus "clientes",
na perspectiva de sua integração à sociedade.

(D) no delinear das relações sociais vigentes, atuando no
atendimento a demandas e necessidades sociais.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de renovação crítica do serviço social é fruto e
expressão de um amplo movimento de lutas pela demo-
cratização da sociedade e do Estado, impulsionado  pela
ruptura com o tradicionalismo profissional. Segundo Iama-
moto (2009), nesse lapso de tempo, o serviço social brasi-
leiro

(A) construiu um projeto profissional radicalmente inova-
dor e crítico,  com fundamentos históricos,  teóricos-
metodológicos hauridos na tradição marxista.

(B) recusou a importação de teorias e métodos alheios à
sua história, na crítica aos fundamentos das aborda-
gens de caso, de grupo e de comunidade.

(C) adensou sua  intervenção na realidade,  atingindo  a
maturidade profissional e redefinindo seus direciona-
mentos intelectuais e sociais.

(D) adquiriu  uma  compreensão  da  realidade  de  forma
crítica na perspectiva da totalidade, construindo um
projeto profissional em defesa dos trabalhadores.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Mourão et. al. (apud Bravo et. al., 2008), a saúde
está na pauta de reivindicações dos brasileiros, em espe-
cial  a partir  de meados da década de 1970, quando os
movimentos  populares  urbanos  pelo  direito  e  acesso  à
saúde floresceram e se fortaleceram. Data deste período
o Movimento da Reforma Sanitária que: 

(A) defendia a democratização do acesso nas unidades
e serviços de saúde, o atendimento humanizado e as
estratégias de interação da instituição de saúde com
a realidade.

(B) em uma ação de interdisciplinaridade, trouxe acesso
democrático às informações e  ao estímulo  à partici-
pação cidadã.

(C) defendia  a democratização do acesso, a universali-
dade das ações e a descentralização com controle
social.

(D) em uma ação  conjunta  entre  grupos intelectuais  e
profissionais com os movimentos populares pela saú-
de, trouxe como principal bandeira a luta pela demo-
cracia e pela conquista de direitos.

Serviço social
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bravo e Correia (2012) destacam que o controle social, na
perspectiva das classes subalternas, tem limites no espa-
ço  dos  conselhos,  posto  que  não  são  espaços neutros
nem homogêneos, pois neles existe o

(A) controle  da participação social  decorrente  dos pro-
cessos de descentralização e redemocratização po-
lítica que passa a ter seu desempenho associado a
fatores socioculturais históricos.

(B) embate de classes com a dimensão objetiva do real,
analisando o Estado e as instituições como apare-
lhos repressivos da dominação burguesa.

(C) embate de propostas divergentes para dar o rumo da
política específica na direção dos interesses dos seg-
mentos das classes dominantes ou das classes su-
balternas, lá representados.

(D) controle dos segmentos que representam as classes
subalternas sobre as ações do Estado e sobre o des-
tino dos recursos públicos existentes.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Bravo (apud Bravo et.  al.,  2008),  a  politização da
saúde na década de 1980 foi uma das primeiras metas a
serem implementadas com o objetivo de aprofundar o ní-
vel da consciência sanitária, alcançar visibilidade necessá-
ria para inclusão de suas demandas na agenda governa-
mental e garantir

(A) o apoio político à implementação das mudanças ne-
cessárias.

(B) a liberdade política e universalização dos direitos so-
ciais.

(C) um Estado participativo, formulador de políticas soci-
ais universais. 

(D) a  elaboração de propostas de fortalecimento da po-
lítica de saúde.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Bravo e Correia (2012), quais são os dois pontos
de análise cruciais para entender as contradições que en-
volvem os limites e as possibilidades do controle social na
realidade atual?

(A) Um ponto abrange a interpretação da diferença entre
sociedade civil e sociedade política; o outro ponto é a
apreensão dos aparelhos do governo e os aparelhos
privados de hegemonia. 

(B) O primeiro é compreender que a expressão “controle
social” tem sido utilizada como sinônimo de controle
da sociedade; o segundo é a apreensão da conjuntu-
ra em que as relações se apresentam.

(C) Um ponto remete à compreensão do surgimento dos
movimentos  sociais;  o  outro  ponto  é  a  análise  da
efervescência  política  que provocou o processo de
redemocratização no Brasil.

(D) O primeiro é entender a diferença entre as conjuntu-
ras em que o controle social foi proposto e a que foi
implantado; o segundo é a concepção da relação en-
tre Estado e sociedade civil.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Duarte (apud Duarte et. al.,  2014), ao sinalizar o trabalho
do assistente social na saúde, registra uma crítica em seu
modus operandi evidenciando que,

(A) mesmo  com  os  direcionamentos  do  projeto  ético-
político, o trabalho se reduz ao atendimento de caso,
numa perspectiva de trabalhar os problemas de for-
ma individual.

(B) por vezes, o foco é centralizado no médico, cabendo
aos  assistentes  sociais  minimizar  as  demandas
emergenciais que se apresentam nos diferentes es-
paços de saúde.

(C) mesmo  compartilhando  a  concepção  ampliada  de
saúde e as diretrizes do SUS, muitas vezes o traba-
lho tende a restringir seus enforque ao modelo pato-
lógico-biomédico.

(D) por vezes, o foco do trabalho recai em ações de re-
cuperação  da  saúde  de  forma  emergencial,  objeti-
vando a cura da doença com vistas à qualidade de
vida do paciente.
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Boschetti (2015), a incorporação do pen-
samento pós-moderno nos currículos, à revelia das diretri-
zes curriculares, tem revitalizado alguns traços conserva-
dores, quais sejam:

(A) o teoricismo estéril;  o politicismo; o pragmatismo; o
tecnicismo; esvaziamento da dimensão ético-político;
e o aligeiramento da educação superior.

(B) o  metodologismo;  o  teoricismo  acrítico;  o  aligeira-
mento da formação e da pesquisa; o pragmatismo; o
voluntarismo; e o contentamento com o possibilismo.

(C) o reformismo pragmático; o politicismo; o individualis-
mo; o tradicionalismo; o aligeiramento da formação
profissional; e o teoricismo metodológico.

(D) o pragmatismo; o militantismo; o reducionismo teóri-
co; o aligeiramento do ensino a distância; o teoricis-
mo acrítico; e o conservadorismo político.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Campos (apud Silva et. al., 2013) enfatiza a proposta de 
potencializar a atenção interdisciplinar no âmbito do SUS 
por meio da constituição de equipes de referência. Estas 
estão apoiadas nas ideias de vínculo, na interdisciplinari-
dade e na gestão colegiada, e constituiriam um contrapon-
to no modelo médico hegemônico. Os pré-requisitos para 
estas equipes são: 

(A) a inclusão de diferentes categorias  profissionais;  a
discrição de clientelas, promovendo acompanhamen-
to  longitudinal  e  o  vínculo  entre  trabalhadores  e
usuários do serviço de saúde; a formação de projetos
terapêuticos; o poder de decisão em relação ao tra-
balho em equipe e a realização de apoio especializa-
do quando necessário.

(B) a responsabilidade pela condução de um caso indivi-
dual, familiar ou comunitário; ampliar as possibilida-
des de construção de vínculo  entre  profissionais  e
usuários; encarregar-se da atenção do cliente ao lon-
go do tempo, de maneira longitudinal e adoção de ló-
gica  análoga  para  profissionais  que  trabalhem em
policlínicas ou hospitais.

(C) a gestão do trabalho interdisciplinar; a definição da
responsabilidade  sanitária;  as  possibilidades  de
construção de vínculo;  a adscrição de clientelas;  o
registro e cadastro de casos sob sua responsabilida-
de; a avaliação de risco e vulnerabilidade da clientela
e a identificação dos casos que mereceriam a elabo-
ração de um projeto terapêutico.

(D) a avaliação diagnóstica ou dos procedimentos de cui-
dado; a relação longitudinal no tempo com o conjunto
de usuários; contribuir com intervenções que aumen-
tem a capacidade de resolver problemas de saúde e
deslocar  o  poder das  profissões  e  corporações de
especialistas, reforçando o poder de gestão da equi-
pe interdisciplinar.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Alves (2018), no campo do serviço social brasi-
leiro quais são as abordagens sobre gênero mais comuns
nas pesquisas?

(A) O domínio do sexo masculino sobre o sexo feminino,
a identidade sexual e o marxismo.

(B) A luta por liberdade, o marxismo e as relações de po-
der sexual. 

(C) A identidade sexual, o marxismo e a assimetria atri-
buída ao feminino e ao masculino.

(D) O marxismo, as relações sociais de sexo e a inter-
seccionalidade.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A implantação  da residência  multiprofissional  em saúde
trouxe novas possibilidades, mas trouxe também imensos
desafios para os profissionais que atuam na execução da
política. Para Mendes (apud Silva et. al., 2013) um dos pri-
meiros elementos a se considerar é que os programas de
residência vêm sendo implantados em uma conjuntura

(A) de desmonte da Seguridade Social, o que tem provo-
cado a precarização das políticas sociais, principal-
mente pelo sucateamento, precarização e privatiza-
ção dos serviços de saúde.

(B) extremamente desfavorável e em desacordo com os
ideários do projeto de reforma sanitária, sendo mar-
cados pelo sucateamento,  precarização e privatiza-
ção dos serviços públicos de saúde. 

(C) de regulação social que prioriza as políticas econômi-
cas  em detrimento  dos  investimentos  nas  políticas
sociais e que têm deixado um saldo desastroso para
as políticas públicas.

(D) excessivamente voltada para  a redução dos gastos
sociais e com a transferência dos serviços públicos
para o setor privado por meio de terceirizações e pri-
vatizações.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mota (2017), ao fazer uma resenha histórica da trajetória
do serviço social no Brasil, defende a tese de que, nas úl-
timas três décadas e meia, a profissão 

(A) ampliou sua função intelectual ao construir uma mas-
sa crítica de conhecimento, contribuindo para a for-
mação da cultura profissional.

(B) articulou o conhecimento crítico na perspectiva da to-
talidade, construindo para a cultura profissional sob o
legado da tradição marxista.

(C) apropriou-se das contradições da realidade ao esta-
belecer  o  debate qualificado e competente,  fortale-
cendo a cultura profissional.

(D) aproximou-se dos elementos constitutivos da socie-
dade ao amadurecer a produção de conhecimento,
influindo na cultura profissional.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A residência multiprofissional constitui uma modalidade de
formação pós-graduada lato sensu, desenvolvida em ser-
viços  do  SUS,  sob  supervisão  técnico-profissional.  Sua
potencialidade reside em estar orientada para a apreen-
são e o atendimento ampliado às necessidades de saúde
da população, para a qualificação do cuidado em saúde
em suas dimensões individuais e coletivas. Para tal, esta
formação ocorre por meio da

(A) cooperação intersetorial qualificada, particularmente
em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde e
da  educação  em  serviço  destinada  às  categorias
que integram a área de saúde.

(B) vivência de situações,  da  integração dos eixos en-
sino-serviço-comunidade e  do  desenvolvimento  de
conhecimentos práticos e  teóricos entre  as profis-
sões que integram a área da saúde.

(C) integração dos eixos ensino-serviço-comunidade, do
trabalho em equipe interdisciplinar e da permanente
interlocução entre os núcleos de saberes e práticas
das profissões envolvidas na formação.

(D) formação profissional  como orientação  para  o  pro-
cesso de conhecimento, do trabalho interdisciplinar, e
da concepção de promoção, prevenção de doenças,
recuperação e reabilitação da saúde, tendo em vista
os princípios do SUS.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Barroco (2015), um dos rebatimentos do conserva-
dorismo no serviço social se expressa, muitas vezes, pelo
comportamento policialesco do assistente social que não
é demandado pela instituição, tendo como objetivos

(A) a  interrupção,  a  manipulação,  o  enviesamento  da
compreensão das políticas sociais que direcionam o
exercício do assistente social para as demandas es-
pecíficas institucionais.

(B) a opressão, a alienação, a moralização no enfrenta-
mento das expressões da questão social, moralizan-
do e individualizando os problemas apresentados no
exercício profissional.

(C) o rebaixamento do pensamento, a impossibilidade de
defesa dos direitos, a intervenção nas decisões dos
usuários e de suas formas de emancipação política e
social no cotidiano.

(D) o controle da vida dos usuários, o cerceamento de
suas escolhas, o impedimento dos seus direitos ba-
seado em avaliações moralistas na adoção de crité-
rios de elegibilidade.
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