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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A professora L.P., de 48 anos, dá aulas na escola do
Jardim Gardênia. Ela soube que a unidade de saúde do
bairro estava realizando exame preventivo para câncer
de colo de útero e foi realizar o seu, pois não o fazia há
três anos. Para sua surpresa, a médica detectou uma
lesão,  aparentemente  cancerígena,  e  a  encaminhou
para o ambulatório de especialidades. Lá, ela foi exami-
nada, confirmando-se um câncer em fase inicial e, por
isso, a encaminharam para o hospital municipal onde
foi realizada uma cirurgia para retirada da lesão. Após o
procedimento, a orientaram para o retorno, e o médico
fez também um relatório para que a médica da unidade
do bairro continuasse o acompanhamento.

Qual foi o princípio do SUS observado neste caso?

(A) Integralidade da assistência.

(B) Participação da comunidade.

(C) Igualdade na atenção.

(D) Territorialização.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a
maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis
pela manutenção da saúde ou instalação da doença no in-
divíduo, são referidos como:

(A) parâmetros sociais de saúde. 

(B) indicadores de saúde.

(C) determinantes em saúde.

(D) condicionadores ambientais de saúde.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão incluídas a execução de ações de vigilância epide-
miológica que é entendida como um conjunto de ações

(A) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar medi-
das de prevenção e controle das doenças ou agra-
vos.

(B) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(C) que promovem e protegem a saúde e previnem a do-
ença por meio de estratégias e ações de educação e
fiscalização de ambientes de trabalho e outros ambi-
entes comuns insalubres, capazes de disseminar epi-
demias na população.

(D) que abrangem o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas do processo, da pro-
dução ao consumo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Durante o banho, ao realizar o autoexame de preven-
ção  ao  câncer  de  mama,  a  manicure  R.S.M.,  de  37
anos, percebeu que estava com um caroço na mama
esquerda. Devido a esta constatação, R.S.M. se dirigiu
à unidade de saúde de seu bairro e, após examiná-la, o
médico a encaminhou para o serviço de diagnósticos
do município para realizar uma mamografia.

De acordo com o caso relatado, a qual nível de atenção
corresponde este serviço onde ela fará o exame?

(A) Primário.

(B) Secundário.

(C) Terciário.

(D) Emergencial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece
que a comunidade participará da gestão do SUS, em cada
esfera de governo, por meio das seguintes instâncias co-
legiadas: 

(A) Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e
CIT).

(B) Conselhos de Secretários de Saúde (Conass e Co-
nasems). 

(C) Fundo Nacional e Fundo Estadual de Saúde.

(D) Conferências e Conselhos de Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  gestores  públicos  de  saúde  pactuarão  os  aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão com-
partilhada do SUS 

(A) nas câmaras regionais de pactuação.

(B) nas comissões intergestores.

(C) nos colegiados de gestão.

(D) nos conselhos de saúde.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No SUS, a estratégia saúde da família visa à reorganiza-
ção da atenção básica no país. Suas equipes são multi-
profissionais e devem seguir normativas técnicas definidas
pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e mu-
nicipais  de  saúde.  São  atribuições  comuns  a  todos  os
membros das equipes que atuam na atenção básica:

(A) realizar a medição da glicemia capilar,  inclusive no
domicílio, para o acompanhamento dos casos diag-
nosticados de diabetes mellitus e,  segundo projeto
terapêutico  prescrito  pelas  equipes  que  atuam  na
Atenção Básica.

(B) realizar diagnóstico e planejamento de atividades a
serem realizadas na unidade básica de saúde, bem
como coordenar e participar de ações coletivas volta-
das à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais.

(C) realizar  consultas clínicas e pequenos procedimen-
tos, atividades em grupo na UBS e nos domicílios,
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas
e terapêuticas,  bem como outras normativas técni-
cas, observadas as disposições legais da profissão.

(D) contribuir  para o processo de regulação do acesso
aos serviços de saúde, participando da definição de
fluxos assistenciais nas redes de atenção, bem como
da elaboração e implementação de protocolos e dire-
trizes para a ordenação desses fluxos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Sarti et al (2020), a Atenção Primária em Saúde
é potente na redução das iniquidades em saúde e deve,
portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das prin-
cipais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19,
devido

(A) à facilidade para sua implantação e seu baixo custo.

(B) à utilização de serviço de atendimento  on-line, o te-
lessaúde, como ferramenta importante nos casos de
pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19. 

(C) ao seu alto grau de capilarização em território nacio-
nal e alcance de parcelas expressivas da população
expostas a riscos excessivos devido a  suas condi-
ções de vida.

(D) ao fato deste nível de atenção concentrar  grande nú-
mero  de  profissionais,  altamente  qualificados,  que
atuam diariamente nas casas de pessoas carentes,
que são as mais expostas.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  cartas  resultantes  de  Conferências  Internacionais
sobre Saúde são importantes, pois firmam compromis-
sos governamentais para mudanças no quadro sanitá-
rio dos países. A Carta de Ottawa, por exemplo, aponta
para além dos cuidados de saúde com a adoção de po-
líticas públicas saudáveis nos setores que não estão di-
retamente ligados à saúde. A Declaração de Adelaide,
destaca a intersetorialidade  como a estratégia  funda-
mental para a construção de políticas públicas saudá-
veis. Essas políticas são trabalhadas por meio de qua-
tro áreas imediatas: apoio à saúde da mulher, alimenta-
ção e nutrição, tabaco e álcool e a criação de ambien-
tes favoráveis. 

Qual  política  brasileira  foi  muito  influenciada  por  essas
cartas na sua formulação e surgiu em virtude da impossi-
bilidade de o setor sanitário responder sozinho ao enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes da saúde? 

(A) Política Nacional de Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS.

(B) Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

(D) Política Nacional de Atenção Básica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em ano de eleições municipais, os gestores de saúde dos
municípios  devem se  preparar  para  o  encerramento  de
suas gestões, cumprindo algumas obrigações necessárias
para a transição. Precisam ser disponibilizadas ao novo
secretário  todas as informações que servirão  para uma
prestação de contas de sua gestão e para subsidiar a atu-
ação da nova gestão. Dentre os documentos necessários
para tal transição destacam-se os instrumentos de gestão,
preconizados pelo Sistema de Planejamento do SUS, sen-
do eles:

(A) Quadro de Metas Municipal, Plano Municipal de Saú-
de e Plano de Investimentos.

(B) Plano Diretor  de Regionalizacão, Demonstrativo Fi-
nanceiro e Relatório de Gestão.

(C) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Re-
latório de Gestão. 

(D) Código Sanitário Municipal, Plano Plurianual e Plano
Orçamentário Anual.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério
da Saúde para superar a fragmentação da atenção e da
gestão nas Regiões de Saúde?

(A) Estruturação de redes de atenção à saúde.

(B) Elaboração de planejamento no nível municipal.

(C) Reorganização do modelo de atenção.

(D) Definição da atenção básica como porta de entrada
no sistema.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a grande contribuição da Conferência de Alma Ata
para a concepção de saúde e para a organização de siste-
mas de saúde no mundo?

(A) Firmou um compromisso entre os governos e as enti-
dades participantes para com a equidade em saúde.

(B) Enfatizou a necessidade de ações urgentes para se
atingir maior justiça social em saúde.

(C) Concitou governos a criarem sistemas universais de
saúde com atenção primária forte para os mais ca-
rentes.

(D) Definiu  a  atenção  primária  como  estratégia  a  ser
ofertada a toda a população.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No intuito de melhor organizar  os serviços de urgência,
vários gestores optam pela classificação de risco. Fazen-
do isto, eles estão respeitando qual princípio do SUS? 

(A) Controle social.

(B) Hierarquização.

(C) Integralidade.

(D) Equidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A descrição  geográfica  de  ações  e  serviços  de  saúde,
bem como dos recursos humanos ofertados por prestado-
res públicos e privados, é um instrumento proposto pelo
Decreto n. 7508 de 2011, do Ministério da Saúde, a fim de
orientar as mudanças contidas neste, e é denominado:

(A) Plano de Regionalização.

(B) Mapa da Saúde.

(C) Renases.

(D) Região de Saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e
gestores a encontrar medidas de saúde pública que evi-
tem o colapso dos sistemas de saúde e reduzam os óbi-
tos. Para a definição das medidas a serem adotadas, al-
guns  gestores  tomam decisões  equivocadas e  nefastas
para o interesse geral por desconsiderarem as recomen-
dações geradas pela comunidade científica nacional e in-
ternacional. Considerando que o conhecimento científico é
de suma importância para que se possa reduzir a trans-
missão do vírus e frear a evolução da pandemia, os gesto-
res devem ignorar a recomendação de

(A) isolamento de casos e incentivo à higienização das
mãos.

(B) adoção de etiqueta respiratória com o uso de másca-
ras.

(C) uso de hidroxicloroquina e ivermectina.

(D) medidas progressivas de distanciamento social.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto ético-político do Serviço Social vincula-se a um
projeto societário que propõe a construção de uma nova
ordem social. A construção desse projeto insere no chão
histórico de lutas do Serviço Social brasileiro em torno da
redemocratização do pais, dos direitos e da ruptura teóri-
co, política com o tradicionalismo de suas bases originá-
rias. O III CBAS (1979), que ficou conhecido como o “Con-
gresso da Virada”, é apontado como marco desse projeto,
vinculado

(A) aos interesses da classe trabalhadora.

(B) ao discurso radical reformista.

(C) à defesa da democracia representativa liberal.

(D) ao primado corporativista.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os princípios que orientam o projeto ético-político
profissional no Código de Ética profissional do assistente
social está a garantia do pluralismo, pelo respeito às cor-
rentes  profissionais  democráticas  existentes  e  suas  ex-
pressões teóricas e compromissos com o constante apri-
moramento  intelectual.  O  pluralismo  a  que  se  refere  o
Código de Ética implica em:

(A) existência de projetos distintos que disputam a hege-
monia, a direção social norteadora da profissão.

(B) isenção nos parâmetros analíticos, tendo em vista a
junção de diferentes fundamentos teórico-metodoló-
gicos profissionais.

(C) legitimidade ao ecletismo como perspectiva filosófica
norteadora do projeto profissional.

(D) utilitarismo e relativismo como eixos centrais do exer-
cício profissional.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção da defesa das atribuições privativas e das
competências profissionais, como parte do projeto profissi-
onal crítico do Serviço Social, expressa uma conquista po-
lítica da profissão e se fundamenta pela função social e
histórica a ser exercida pelos assistentes sociais de:

(A) inserir o indivíduo ao meio social.

(B) intervir nas diferentes expressões da questão social.

(C) positivar as refrações da questão social.

(D) construir  procedimentos  técnicos  às  situações-pro-
blema.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O CFESS e a ABEPSS reconhecem as residências em
saúde como importante processo de formação em serviço.
Para tanto, é fundamental o suporte teórico adequado por
meio da atuação dos tutores e a orientação técnica por
meio do acompanhamento dos preceptores. Nesse lastro,
normatizações dão concretude à residência multiprofissio-
nal em saúde. Entre seus eixos orientadores, destaca-se a

(A) concepção ampliada de saúde.

(B) liberdade como valor ético central.

(C) concepção teórico-metodológica de Marx.

(D) emancipação humana como objetivo finalístico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função de supervisão docente assistencial com vistas à
orientação de profissionais ou estudantes pertencente às
equipes locais de assistência à saúde nos programas de
residência refere-se à:

(A) orientação de serviços.

(B) tutoria.

(C) supervisão de campo de estágio.

(D) preceptoria. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Serviço Social brasileiro surge em 1936, imbricado no
ideário católico, no contexto de expansão e secularização
do capitalismo. Com efeito, credita à profissão um caráter
de apostolado fundado em uma abordagem da questão so-
cial como problema moral e religioso. Por essa via, justifica
a intervenção do assistente  social  mirando os valores e
comportamentos dos seus clientes na perspectiva da sua 

(A) resiliência social.

(B) reinserção à sociedade.

(C) reabilitação psicossocial.

(D) integração à sociedade.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos que balizam historicamente a estrutura sin-
crética que constitui o Serviço Social brasileiro pautam-se
por duas dimensões, que são:

(A) a teoria social crítica e a razão dialética. 

(B) a formalização operativa das políticas sociais e a ra-
zão formal abstrata. 

(C) a razão dialética e o humanismo.

(D) a construção dos direitos sociais e a legitimidade aos
princípios da emancipação humana.

conhecimento_específico_serviço_social
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A gênese do Serviço Social como profissão conecta-se às
balizas de consolidação do capitalismo monopolista que
reconfigura dois eixos fundamentais da sociedade burgue-
sa e suas condições de reprodução, que são:

(A) regulamentação profissional e consolidação das po-
líticas sociais.

(B) emancipação econômica dos movimentos sociais e
estatização da política social.

(C) democracia direta e acumulação de capital.

(D) intervenção do Estado na luta de classes e novos es-
paços na divisão social do trabalho.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A questão social é indissociável da sociedade capitalista,
suas manifestações expressam múltiplas desigualdades –
resultantes do conflito entre capital e trabalho e demarca a
especificidade do Serviço Social no espaço sócio-ocupaci-
onal – que têm uma raiz comum, a produção social é cada
vez  mais  coletiva, contrapondo  à  apropriação  privada.
Com efeito, a questão social impacta a vida dos sujeitos
numa luta incessante pela cidadania e garantia dos direi-
tos civis, políticos e sociais. Para Iamamoto (2009), esse
processo é denso de

(A) avanços e recuos.

(B) contradições e ambiguidades.

(C) conformismo e rebeldia.

(D) resistência e luta.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A flexibilização das formas de contratação e das jornadas
de trabalho são propostas que compõem o eixo central

(A) da pauta de reivindicações das centrais sindicais.

(B) da reforma constitucional de 1980.

(C) dos direitos sociais e trabalhistas.

(D) da reforma trabalhista.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trabalho excedente, tributação direta dos salários e con-
sumo da classe trabalhadora constituem:

(A) dimensões que compõem o fundo público para a ga-
rantia da apropriação da mais-valia pelo Estado. 

(B) estratégias para garantir um maior acesso a bens e
serviços pela classe trabalhadora em seu processo
de trabalho.

(C) direitos a serem exigidos na construção das lutas so-
ciais  empreendidas  pelos  sindicatos  e  movimentos
sociais.

(D) eixos norteadores para a regulamentação das políticas
sociais vinculadas ao sistema de seguridade social.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As mudanças empreendidas no mundo do trabalho como
desdobramentos das contrarreformas do Estado brasileiro
se expressam pela refração dos direitos da classe traba-
lhadora, sobretudo no que se refere aos contratos e condi-
ções de trabalho. Os rebatimentos para os assistentes so-
ciais,  que  têm  sua  inserção  profissional  predominante-
mente na esfera estatal, se revelam

(A) na redução dos recursos, no enxugamento das políticas
sociais e na flexibilização dos contratos de trabalho.

(B) na descentralização das políticas sociais e na ampli-
ação dos concursos nas áreas de saúde e assistên-
cia social.

(C) na diversificação das formas de controle social esta-
tal e na regulamentação da legislação trabalhista.

(D) na garantia do comando único da gestão do Estado,
na ampliação das políticas públicas e na acumulação
flexível do trabalho.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil resultou na
redução dos direitos sociais, na precarização do trabalho,
no desmonte da previdência pública, no sucateamento da
saúde, da assistência social, da educação, tende a debili-
tar os espaços de representação coletivas e controle de-
mocrático,  importantes conquistas inscritas na Constitui-
ção Federal  de 1988,  bem como importante  espaço de
atuação para o assistente social. Por essa via, no âmbito
do Sistema Único de Saúde, dentre as instâncias de parti-
cipação social institucionalizada, tem-se os conselhos de
saúde, que são:

(A) identificados como espaços de cooptação da socie-
dade civil, sem poder decisório, sendo consultivos e
não paritários.

(B) validados  como agentes  fundamentais  na  transfor-
mação do Estado e da sociedade.

(C) legitimados como mecanismos importante  para de-
mocratização do espaço público e para mudança da
cultura política brasileira.

(D) apreendidos como espaços revolucionários, onde di-
ferentes interesses se convergem para a harmonia e
o bem de todos.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, re-
fere-se:

(A) à diretriz para a regulamentação do direito à saúde
preconizado pela Constituição Federal de 1988.

(B) à atribuição privativa do assistente social preconiza-
da na lei de regulamentação da profissão de 1993.

(C) à diretriz para a formação profissional no âmbito das
residências  em  saúde,  constituídas  na  década  de
1960.

(D) ao dever do assistente social preconizado pelo códi-
go de ética profissional de 1986.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O movimento sanitário, que emergiu no bojo da crise da
ditadura militar no Brasil na década de 1970, se constituiu
como crítico ao modelo de saúde vigente no período. Esse
modelo pode ser definido como sendo de caráter

(A) público, com ampla parceria com a iniciativa privada
para compra de insumos e tecnologia em saúde.

(B) privado, tendo em vista a democratização e o acesso
universal à rede de serviços de saúde.

(C) público, tendo em vista a descentralização pelas dire-
trizes do pacto federativo tripartite.

(D) privado, via financiamento de serviços ao setor priva-
do pelo poder público.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O desenvolvimento do capitalismo dependente, sobretudo
na realidade brasileira, preconiza a preservação das estru-
turas de poder submetidas ao controle da burguesia inter-
nacional. Nesse sentido, o papel do Estado é o de garantir:

(A) a redução dos índices de desigualdade social via in-
serção do Brasil no mercado mundial produtivo.

(B) a integração nacional para consolidar a ampliação do
direito de cidadania e democracia à classe trabalha-
dora.

(C) o investimento em indústria e tecnologia para o de-
senvolvimento  nacional  autônomo  e  a  geração  de
emprego e renda.

(D) o desenvolvimento desigual e combinado das forças
produtivas e a intensificação da exploração da classe
trabalhadora, sob bases imperialistas.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na integralidade, ao considerar a área da saúde, tendo
como fio condutor a interdisciplinaridade e a intersetoriali-
dade,  há  a  possibilidade de construção  de uma prática
pautada  pelo  compromisso  ético-político  e  competência
técnica dos profissionais a partir da relação com o usuário
e suas necessidades e anseios de saúde. Nesse entendi-
mento, pela via da integralidade, o assistente social tem a
possibilidade de inserção diferenciada na área da saúde,

(A) superando o estatuto de profissão paramédica, típico
do modelo biomédico.

(B) questionando a desigualdade na distribuição e na co-
bertura dos serviços de saúde.

(C) conquistando mais prestigio e status social, além de
amadurecimento intelectual. 

(D) assegurando autonomia  teórica,  técnica  e  ética  na
condução do exercício profissional.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As reflexões de Bravo e Matos (In: Bravo, 2006) reforçam
a relação do projeto ético-político do Serviço Social com a
reforma sanitária. Com efeito, diversas questões são apre-
sentadas como demandas para  que  o assistente  social
trabalhe, inclusive com 

(A) estratégias para o engajamento do cliente ao trata-
mento.

(B) mobilização  da  comunidade na  busca  de soluções
pontuais para os problemas de saúde.

(C) estratégias de interação da instituição de saúde com
a realidade.

(D) atuação psicossocial por meio de aconselhamento.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A adesão do  Estado brasileiro à agenda neoliberal resul-
tou em um projeto político econômico que confronta políti-
cas sociais garantidoras de direitos, assim como com os
princípios do projeto profissional hegemônico do Serviço
Social e da reforma sanitária. Disso, conformou no âmbito
da política de saúde, dois projetos políticos em disputas, o
privatista e o de reforma sanitária, com impactos no traba-
lho cotidiano do assistente social. O privatista vem requisi-
tando deste profissional, entre outras demandas, a

(A) ênfase nas abordagens grupais.

(B) assessoria às instâncias de controle social.

(C) visita  domiciliar  para  controle  da  vida  privada  dos
usuários.

(D) seleção socioeconômica dos usuários.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A relação do Serviço Social na área da saúde com o movi-
mento da reforma sanitária, na década de 1990, se confi-
gurava:

(A) organicamente vinculada, dados os avanços e altera-
ções na prática institucional do Serviço Social no âm-
bito da saúde.

(B) dessoante em razão da reprodução do modelo priva-
tista da política de saúde.

(C) consoante com os princípios e diretrizes do projeto
neoliberal que preconizava a pluralidade dos mode-
los de saúde.

(D) desarticulada em decorrência de uma incipiente alte-
ração em sua prática institucional.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como demandas apresentadas ao Serviço Social em seus
processos de trabalho na área da saúde, em consonância
com o projeto de reforma sanitária, pode ser destacada:

(A) ação fiscalizatória aos usuários de planos de saúde.

(B) predomínio das ações de atendimento individual.

(C) atendimento  humanizado  com  ênfase  nas  aborda-
gens grupais.

(D) ação democratizante no atendimento via requisição
institucional.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na
Saúde,  publicado pelo CFESS em 2010, faz importante
crítica e análise em relação à atuação dos assistentes so-
ciais na saúde, apontando os desafios e as possibilidades.
Ao tratar da intervenção profissional, tal documento refor-
ça a equivalência no grau de importância entre as ações
assistenciais, as de mobilização popular e as de

(A) pesquisa e planejamento do trabalho profissional.

(B) avaliação de desempenho e desenvolvimento profis-
sional.

(C) humanização dos trabalhadores e qualidade de vida
no trabalho.

(D) inquérito social e pesquisa de satisfação dos usuá-
rios.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matos (2017) destaca a importância da documentação/re-
gistro em Serviço Social como uma das expressões da in-
tervenção profissional do assistente social e não apenas
um adereço burocrático que se realiza num contexto do
trabalho coletivo. Tais registros constituem material para a
sistematização  da  prática,  estratégica  para  um trabalho
qualificado com possibilidade de contrapor o ativismo e o
espontaneísmo, o que pressupõe domínio teórico e políti-
co. Para o autor, entre os principais documentos/registros
do assistente social na política de saúde, destaca-se 

(A) a nota técnica.

(B) o procedimento operacional padrão.

(C) o diário de campo.

(D) a sistematização da assistência.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Articulado ao projeto ètico político, o trabalho do assisten-
te social na saúde, área de atuação que abarca parcela
significativa de assistentes sociais, contempla

(A) a criação de manuais de conduta para os usuários li-
darem com a rotina hospitalar.

(B) a implementação de programa institucional de traba-
lho voluntário.

(C) o domínio teórico-metodológico especifico para atuar
em função da justiça social. 

(D) a defesa da assistência integral à saúde da popula-
ção atendida.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O documento Parâmetros de Atuação de Assistentes Soci-
ais na Política de Saúde (CFESS, 2009) trata das particu-
laridades  do  trabalho  profissional  junto  a  essa  política.
Nesse cotidiano, 

(A) a prevalência é do imediatismo para atender  as ne-
cessidades dos usuários.

(B) o corporativismo, para auferir projeção profissional, é
o caminho viável.

(C) a defesa intransigente dos direitos da população po-
bre é prioridade.

(D) o conhecimento da rede de serviços torna viável  o
acesso a direitos sociais.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre o conjunto de demandas dirigidas ao Serviço Social
em seu processo de trabalho há aquelas que são apre-
sentadas pelos  usuários,  indicadas como urgentes,  que
podem ser definidas como:

(A) requisições institucionais impositivas e que devem ser
atendidas incondicionalmente pelo Serviço Social.

(B) demandas espontâneas que devem ser  priorizadas
no atendimento multidisciplinar.

(C) atribuições privativas dos assistentes sociais em seu
exercício profissional.

(D) encaminhamentos referenciados pela rede de servi-
ços.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O plantão na área da saúde vem se configurando como a
única atividade comum à maioria dos assistentes sociais.
Desse modo, ele está presente em qualquer unidade de
saúde, sendo referência tanto nos hospitais e maternida-
des, quanto em unidades de atenção básica e secundária.
O plantão, a partir dessa premissa, constitui um espaço

(A) de planejamento e elaboração do projeto de interven-
ção profissional do assistente social.

(B) de acolhimento e encaminhamento das requisições
institucionais.

(C) em que o Serviço Social  realiza  encaminhamentos
interno e externos às demandas espontâneas.

(D) no qual o Serviço Social planeja, sistematiza e avalia
os atendimentos.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trabalho do assistente social junto às pessoas em cui-
dados paliativos tem acompanhado o modelo disciplinar
da saúde. Administra e gerencia a divisão das tarefas em
equipe,  atende os familiares etc.  Entre  os instrumentais
mais utilizados por esse profissional, encontra-se

(A) a escuta terapêutica.

(B) o inquérito social.

(C) a visita domiciliar.

(D) o aconselhamento. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trabalho do assistente social  no  âmbito hospitalar,  no
que se refere aos cuidados paliativos, envolve uma dimen-
são multiprofissional que preconiza a

(A) problematização  das  necessidades  clínicas  dos
usuários em internação.

(B) autonomia  dos usuários no processo terapêutico e
suas demandas.

(C) definição de seu diagnóstico e encaminhamentos até
o momento do óbito.

(D) problematização do acesso aos serviços e tratamen-
to médico.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A seguridade Social  inscrita  na Constituição  Federal  de
1988 é resultante das lutas políticas pela democratização
do país frente ao Estado autoritário, implantado com a di-
tadura militar (1964-1985).  Entre seus princípios, a gestão
democrática na perspectiva do controle de setores organi-
zados na sociedade civil  sobre o Estado. Por essa via,
mecanismos de controle  social  foram institucionalizados
no âmbito do Estado a partir dos anos 1990, com vistas a
discussão, elaboração e fiscalização das políticas sociais
que compõem a Seguridade Social. Tais espaços configu-
ram nova demanda profissional para o assistente social.
No âmbito da saúde, um dos mecanismos de controle so-
cial regulamentado são:

(A) os fóruns de saúde.

(B) as assembleias de saúde.

(C) os comitês de saúde.

(D) as conferências de saúde. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  contrarreformas assumidas pelo Estado brasileiro em
sintonia com o processo de expansão capitalista, a partir
da  lógica  neoliberal,  impõe  limites  e  critérios  restritivos
para o acesso à Seguridade Social e para efetivar os direi-
tos sociais. Posto que o orçamento público destinado ao
financiamento das políticas sociais ao longo dos anos en-
frenta sucessivos cortes,  diante da política fiscal adotada
contrariando o dispositivo constitucional.  Isso traz implica-
ções às requisições e ao conteúdo do trabalho do assis-
tente social, uma vez que as políticas sociais, aqui des-
taca-se a saúde, são orientadas sobretudo pela seletivida-
de em detrimento da universalidade. Na prática, no enten-
dimento de Behring e Boschetti (2008), isso significa que
um dos principais mecanismos da política fiscal adotada
serve para

(A) garantir as barganhas políticas.

(B) gerar o superávit primário.

(C) escamotear as pedaladas fiscais.

(D) financiar pesquisas bélicas.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crise estrutural do capital, intensificada a partir de 2008,
impôs um severo programa de austeridade para consoli-
dar a abertura de novos espaços de inversão de capitais e
garantir a velocidade da acumulação de lucros. Esse pro-
cesso gerou um conjunto de contrarreformas

(A) baseadas  em uma  nova  partilha  do  fundo  público
para garantir a esfera privada, operadas pelo Estado.

(B) baseadas na efetiva descentralização político-admi-
nistrativa do Estado no campo orçamentário.

(C) baseadas na equidade financeira  às políticas públi-
cas no campo da seguridade social.

(D) baseadas na democratização do fundo público aos
entes da federação brasileira.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção  da Seguridade  Social  brasileira  pós-1988,
orientada pelos modelos de bem-estar social dos países
desenvolvidos, traduziu-se:

(A) em sua totalidade pelo processo de universalização
do acesso aos serviços e benefícios sociais.

(B) pelo  princípio  da redução da intervenção social  do
Estado e regulação integral do mercado.

(C) na institucionalização da oferta de serviços públicos
não mercantis, alargando seu acesso à população.

(D) em uma nova cultura de proteção social pautada na
regulação do mercado e do terceiro setor. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao Código de Ética profissional (1993), a defe-
sa do aprofundamento da democracia, enquanto socializa-
ção da participação política e da riqueza socialmente pro-
duzida, pressupõe 

(A) o alargamento da política de conciliação de classes.

(B) a ultrapassagem da ordem burguesa.

(C) o aprofundamento da social democracia.

(D) a retomada do projeto societário reformista radical.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consubstanciado no Código de Ética profissional, no que
se refere à relação com os usuários, é dever do assistente
social:

(A) integrar o usuário às normas e rotinas institucionais
na perspectiva do bem-estar de todos.

(B) esclarecer sobre os objetivos e a amplitude de sua
atuação profissional ao iniciar o trabalho. 

(C) utilizar, quando necessário, os critérios de elegibilida-
de para o acesso aos recursos institucionais.

(D) garantir  os  meios  necessários  para  agilizar  a  alta
hospitalar e democratizar o acesso ao leito.
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