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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - No tocante à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de assistente social, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

1. A ampla autonomia do assistente social prevê a distinção entre autonomia técnica, autonomia política e autonomia 
ética. 

2. Para o exercício profissional do assistente social, é suficiente a diplomação de curso superior em Serviço Social, 
em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, 
conveniados ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão 
competente no Brasil. 

3. O Fórum máximo de deliberação da profissão refere-se às reuniões conjuntas dos Conselhos Federal e Regionais 
(Conjunto CFESS/CRESS). 

4. Ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) cabe funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
12 - A questão social brasileira resulta da articulação entre o desenvolvimento capitalista e as particularidades da formação 

sócio-histórica do país. Com relação a essa articulação, assinale a alternativa correta. 
 

►a) As classes dominantes brasileiras tendem a se antecipar às pressões populares, realizando mudanças “pelo alto”, para 
preservar a ordem. 

b) Na expansão do capitalismo monopolista, as marcas históricas do Brasil colonial são atualizadas e possibilitam a 
superação da questão social. 

c) O desenvolvimento do capitalismo no Brasil é predominantemente marcado pelo Estado mínimo. 
d) A modernização do capitalismo no Brasil contribuiu para o surgimento de uma nova questão social no país. 
e) O atraso de determinadas relações de trabalho no Brasil, como a persistência do trabalho escravo, por exemplo, representa 

a manutenção de relações feudais no país. 
 
13 - Com relação aos fundamentos do trabalho do assistente social, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A atual redução de responsabilidade pública no trato das necessidades sociais das grandes maiorias tem sido agravada 
pelo processo de contrarreforma do Estado. 

b) O projeto profissional é um guia efetivo para o exercício profissional e exige mediações para o enfrentamento das 
contradições que emergem da luta de classes. 

c) O efetivo exercício profissional supõe a articulação entre projeto profissional e trabalho assalariado, o que pressupõe que 
os empregadores é que delimitam a matéria sobre a qual incide o trabalho do assistente social. 

►d) Existe uma identidade imediata entre a intencionalidade do projeto profissional e os resultados derivados de sua efetivação, 
tendo em vista que o alcance de seus objetivos ocorre no âmbito da realidade empírica. 

e) A perspectiva neoliberal confronta os princípios do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro e redimensiona as 
condições do exercício profissional do assistente social. 

 
14 - Sobre o Código de Ética do Assistente Social, considere as seguintes atitudes: 
 

1. Mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga horária de subordinado/a, 
para fim de estudos e pesquisas que visem ao aprimoramento profissional. 

2. Incentivar, sempre que possível, a prática profissional estrutural-funcionalista. 
3. Censurar comportamentos ou ideias distintos daqueles previstos no Projeto Ético-Político do Serviço Social. 
4. Fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo 

Serviço Social e as suas conclusões, resguardado o sigilo profissional. 
 

São deveres do assistente social: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 1 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 
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15 - A Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. É INCORRETO afirmar que a referida lei: 

 

a) impõe um tratamento mais rigoroso e ao mesmo tempo mais garantidor dos direitos da mulher. 
b) prevê a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
►c) prevê a suspensão do pátrio poder do agressor em relação aos dependentes menores. 
d) define que a mulher vítima de violência doméstica e familiar poderá contar com atendimento multidisciplinar nas áreas 

psicossocial, jurídica e de saúde. 
e) determina que o agressor será responsabilizado civil e criminalmente pelo ato de violência praticado contra a mulher. 

 

 
16 - A realização de pesquisas é uma das dimensões teórico-metodológicas do Serviço Social. Sobre as recentes 

tendências da pesquisa em Serviço Social, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Há uma fragilidade da pesquisa em serviço social no CNPq, sobretudo quando essa área é comparada à 
psicologia, em função da menor demanda por bolsas de estudo nos cursos de Serviço Social. 

2. Existe uma concepção positivista do serviço social por parte das agências de fomento. 
3. Evidencia-se uma maior dificuldade na produção de conhecimento, pelo fato de o serviço social não ser ciência, 

nem dispor de uma teoria própria. 
4. Verifica-se uma maior vinculação das pesquisas em serviço social às múltiplas demandas sociais historicamente 

determinadas pela sociedade capitalista. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
17 - A respeito das diferentes formas de violência apresentadas na Conferência de Direitos Humanos em Viena (1993), 

identifique como verdadeiras (V) aquelas formas de violência apresentadas na Conferência e como falsas (F) aquelas 
não contempladas em Viena. 

 

(   ) Violência praticada por outros membros da família (abrangendo as agressões físicas e psicológicas, as sevícias 
sexuais infligidas às crianças do sexo feminino, violação conjugal, mutilações genitais e outras práticas 
tradicionais, bem como exploração econômica). 

(   ) Diversos tipos de violência ocorridos no contexto das comunidades locais (violação, intimidação sexual e 
intimidação no local de trabalho, ensino ou outras instituições). 

(   ) Diversos tipos de violência que resultem em feminicídio. 
(   ) Violência perpetrada ou tolerada pelo próprio Estado (seja por negligência, seja por falta de respostas dos 

serviços institucionais). 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – V. 
b) F – F – F – V. 
c) V – F – V – F. 
►d) V – V – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 

 
18 - Para Nogueira e Mioto (2006, p. 273-303), o debate sobre a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante 

complexo. No que se refere às análises das autoras sobre as relações entre o Estado e as políticas de saúde no Brasil, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O projeto privatista de cuidados de saúde confronta o projeto da reforma sanitária. 
(   ) Na atualidade, existe uma desqualificação da área social, que inclui a saúde, manifestada pela visão reducionista 

presente na Constituição Federal. 
(   ) A intersetorialidade prevista no modelo saúde-doença, adotado a partir da reforma sanitária, reduz os espaços 

sócio-ocupacionais dos assistentes sociais. 
(   ) As reformas realizadas pelo Estado brasileiro nos últimos anos vêm fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) F – F – V – F. 
c) V – V – V – F. 
d) F – V – V – V. 
►e) V – F – F – F. 
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19 - As autoras Vera Nogueira e Regina Mioto (2006, p. 273-303) afirmam a existência de convergências e concretizações 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e no projeto ético-político profissional do assistente social. Nesse sentido, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A Constituição Federal propôs a universalização da saúde, porém, na prática, inúmeros grupos sociais são excluídos do 
SUS. 

►b) As concepções político-ideológicas do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) contribuíram para retardar os avanços 
na área da saúde, o que fortaleceu as ideias privatistas. 

c) Dentre os pontos convergentes entre a atual concepção de saúde no Brasil, o Código de Ética do assistente social e a lei 
de regulamentação da profissão, destaca-se a inevitabilidade da visão mercantil na condução da política de saúde. 

d) A concepção crítica sobre o direito à saúde reconhece ser dever da família e das Organizações não Governamentais 
(ONGs) a primazia na garantia de acesso à saúde. 

e) A proposta de participação popular nas decisões institucionais é fortalecida pelo ideário neoliberal presente em algumas 
propostas da Constituição Federal. 

 

 
20 - O conceito de saúde, quando entendido como o efeito real de um conjunto de condições coletivas de existência, remete 

os profissionais da saúde ao esclarecimento de que, para a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

a) a diretriz de descentralização é questionável, pois representa uma direção contrária aos interesses dos usuários do SUS. 
b) o princípio da integralidade afirma a prioridade para as ações curativas e na atenção à doença. 
c) a participação política no âmbito da saúde amplia as possibilidades de cooptação ideológica e clientelismo. 
d) o controle social previsto na Constituição Federal significa o controle do Estado sobre a sociedade. 
►e) o princípio da integralidade pressupõe o reconhecimento do todo indivisível que cada pessoa representa. 

 

 
21 - Com relação à concepção ampliada de saúde e o exercício profissional do assistente social, considere as seguintes 

ações: 
 

1. Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. 
2. Estabelecer estratégias concretas para a realização de direitos sociais. 
3. Fortalecer o modelo biológico da tecnologia médica e do risco individual para responder aos processos saúde-

doença próprios da vida moderna. 
4. Compreender que as necessidades de saúde devem levar em conta as relações sociais de produção, bem como 

do meio físico, social e cultural. 
 

O assistente social deve realizar as ações: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
►c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 

 
22 - No tocante aos fundamentos apresentados no Código de Ética do Assistente Social Comentado, é correto afirmar: 
 

a) Foi no início da década de 1970 que se consolidou a ruptura com concepções filosóficas conservadoras, fundadas no 
neotomismo. 

b) O atual Código de Ética Profissional revela o amadurecimento das reflexões iniciadas na virada da década de 1960-1970 
e expressas no Código de 1980. 

►c) O caráter histórico-dialético do projeto ético-político do assistente social oferece ao Código atual a abertura necessária 
para compreender as determinações societárias e a dinâmica da luta de classes. 

d) No início das discussões, o projeto ético-político do assistente social foi encarado como uma carta de intenções, vindo a 
consolidar-se como projeto profissional somente na década de 1970. 

e) Para ajustar-se ao ideário neoliberal, o atual Código de Ética do assistente social prioriza o exercício profissional junto às 
frações da classe trabalhadora que contam com contrato formal de trabalho. 

 

 
23 - De acordo com Barroco e Terra (2012, p. 31), da economia à política, da vida cultural à cotidianidade, os apelos à “ética” 

crescem na medida em que se aprofundam a miséria e a corrupção na sociedade brasileira. A partir dessa afirmação, 
as autoras observam, no Código de Ética Profissional do Assistente Social Comentado, que: 

 

►a) a vida cotidiana é permeada por demandas de caráter ético-moral: todas as ações práticas, desde sua projeção ideal até 
o seu resultado objetivo, são mediadas por diferentes valores. 

b) o “velho” modo de pensar a ética social e política, pautado no positivismo, apesar de seu conservadorismo, manteve 
princípios éticos próximos da teoria social crítica e da práxis social, ou seja, da ontologia do ser social. 

c) a típica forma de pensar da ideologia dominante alimenta o senso crítico e a necessidade de mediações para o 
enfrentamento da luta de classes. 

d) na concepção ontológica do ser social, entende-se que as ações dos assistentes sociais produzem um resultado abstrato, 
que pode redefinir a luta de classes. 

e) a tese de que a teoria não se viabiliza na prática compõe com a perspectiva crítico-dialética e está inscrita na 
impossibilidade de enfrentamento de algumas expressões da questão social. 
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24 - Com relação ao Movimento de Reconceituação do Serviço Social brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 

a) Foi um movimento com várias correntes e perspectivas teóricas que confrontou a perspectiva dialética no interior do 
Serviço Social. 

►b) Houve um questionamento sobre os referenciais a-históricos e acríticos que influenciaram a profissão desde a sua origem. 
c) Ocorreu uma homogeneização político-ideológica que rompeu com a ética tradicional, resultando na adoção, também 

homogênea, de uma ética profissional na perspectiva histórico-dialética. 
d) As discussões do Seminário de Araxá confrontaram a “intenção de ruptura” com o tradicionalismo profissional. 
e) O engajamento de assistentes sociais aos movimentos populares, no período que antecedeu a ditadura militar, paralisou 

o processo de renovação do Serviço Social brasileiro. 
 
25 - Com relação ao item referente aos Direitos e Responsabilidades Gerais do Assistente Social, apresentado no Código 

de Ética Profissional do Assistente Social Comentado (2012, p. 140), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A inviolabilidade dos arquivos do serviço social situa-se no direito da garantia do sigilo, que é preceito de ordem 
pública para todas as profissões e fundamenta-se no princípio da confiança. 

2. A participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e a implementação de programas sociais são 
prerrogativas do assistente social, muito embora sejam atividades que possam ser desenvolvidas por outros 
profissionais. 

3. A autonomia profissional significa que o profissional de serviço social não é obrigado a prestar serviços 
profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. 

4. A natureza do trabalho do assistente social, dado seu grau técnico, teórico e ético, permite, nas situações de 
trabalho interdisciplinar, a interferência de outros profissionais na escolha dos métodos, técnicas e instrumentos 
que utilizará na execução de sua atividade profissional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - No que se refere ao Fundo Público e a Políticas Sociais no Capitalismo, assinale a alternativa correta. 
 

►a) As políticas sociais contribuem para a reprodução do capital, na medida em que criam uma série de demandas materiais 
que serão adquiridas pelo fundo público, junto às empresas capitalistas, para a efetivação dos bens e serviços sociais. 

b) A intervenção social do Estado capitalista tem como função precípua possibilitar o aumento real dos salários da classe 
trabalhadora. 

c) No desenrolar de determinado padrão de reprodução do capital, diferentes políticas econômicas podem ser 
implementadas, e isso não interfere nos recursos destinados às políticas sociais e na distribuição de renda e riqueza. 

d) A expansão das políticas sociais efetivadas pelo Estado através do fundo público reduzem as taxas de lucro dos 
capitalistas. 

e) O resultado da dinâmica da superexploração, decorrente da transferência de parte da mais-valia produzida nos países 
dependentes para os países centrais, contribui para a ampliação de políticas sociais e a garantia de direitos. 

 
27 - No tocante à Distribuição da Renda Nacional, Repartição do Valor e Fundo Público, Rodrigo de Souza Filho (2016, 

p. 324-329) indica que: 
 

a) os capitalistas propõem a redução de políticas sociais porque tais políticas têm por função atender à reprodução da força 
de trabalho. 

b) no capitalismo, a exploração do trabalhador tem origem no processo de distribuição dos bens produzidos. 
c) a mais-valia produzida socialmente é disputada por diferentes frações da classe trabalhadora, desde os lúmpens até os 

trabalhadores produtivos inseridos no trabalho formal. 
d) a luta de classes no campo das políticas sociais remete à compreensão de que a distribuição da riqueza socialmente 

produzida é determinada na relação do Estado com os interesses da classe capitalista. 
►e) os impostos, enquanto constituintes do fundo público, devem ser analisados não só como uma das partes em que a mais-

valia é repartida, mas como um novo momento que afeta a distribuição da renda nacional. 
 
28 - Ao discutir o trabalho do assistente social em Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, Marilda Villela Iamamoto 

(2011, p. 414-431), explica que: 
 

a) na lógica capitalista, o assistente social não é proprietário da sua força de trabalho especializada, sendo que o 
assalariamento vincula-o de forma decisiva aos interesses do empregador. 

b) quando atuar no âmbito do Estado, o assistente social deve criar mecanismos para adaptar as relações entre os sujeitos 
que reivindicam direitos e serviços e as possibilidades dos órgãos gestores. 

►c) a conjunção entre projeto profissional e trabalho assalariado permite atribuir visibilidade à dupla determinação do trabalho 
do assistente social, como trabalho útil e abstrato. 

d) na sociedade burguesa, o trabalho tem por pressuposto a humanização dos sujeitos, sobretudo porque está assentado na 
propriedade privada dos meios de produção. 

e) a divisão social do trabalho e a propriedade privada são expressões muito distintas uma da outra, na medida em que a 
primeira enuncia o resultado da produção e a segunda enuncia a igualdade social. 
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29 - Sobre a questão social e o Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche (2011, p. 105-195), assinale a alternativa correta. 
 

a) Na atualidade, a profissionalização do Serviço Social está vinculada ao enfrentamento da nova questão social. 
►b) A profissionalização do serviço social pressupõe a expansão da produção e de relações sociais capitalistas, impulsionadas 

pela industrialização e urbanização, que trazem, no seu verso, a questão social. 
c) Para o Serviço Social brasileiro, a questão social é resultado da naturalização das relações sociais de produção capitalista. 
d) Os estudos do serviço social brasileiro sobre a questão social são fruto da importação da experiência norte-americana, 

quando incorporou o Estado Providência. 
e) Para o serviço social brasileiro, a questão social independe da luta de classes e das contradições postas pelo capitalismo 

monopolista. 
 
30 - No que diz respeito às análises de Marilda Villela Iamamoto (2011, p. 105-195) sobre a questão social contemporânea, 

é correto afirmar: 
 

a) A desigualdade social tem reduzido, no Brasil, sobretudo, as desigualdades de gênero e etnia. 
b) A reestruturação produtiva, iniciada na década de 1990, amplia os postos de trabalho e beneficia a classe trabalhadora. 
c) O pagamento da dívida interna e externa brasileira, ou seja, da dívida pública, tem pouca incidência no contingenciamento 

de gastos em políticas públicas sociais. 
►d) A lógica financeira do capitalismo contemporâneo tende a provocar crises econômicas e recessão. 
e) A intensificação do trabalho e da jornada de trabalho atinge os trabalhadores informais, autônomos e de serviços 

precarizados, ampliando suas possibilidades de reprodução social. 
 
31 - A Resolução CFESS nº 383/99 caracteriza o assistente social como profissional da saúde. Com relação a isso, o artigo 

2º dessa Resolução determina que o assistente social atua no âmbito das políticas sociais e: 
 

►a) nessa medida, não é um profissional exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, 
dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções. 

b) é um profissional da área da saúde, podendo inclusive estar inserido em outras áreas, dependendo do seu vínculo de 
trabalho e da natureza da instituição contratante. 

c) pode inserir-se na área da saúde, em suas muitas especialidades, dependendo da complexidade do serviço em que atua 
e da natureza de suas funções. 

d) pode ser considerado um profissional exclusivamente da área da saúde, atuando nos diversos níveis de complexidade do 
sistema. 

e) pode inserir-se tanto na área da saúde quanto em outras políticas públicas, atuando na gestão e na execução dessas 
políticas. 

 
32 - A Resolução CFESS no 594/11 procedeu a correções formais no Código de Ética Profissional do Assistente Social, 

inserindo nele: 
 

a) orientações sobre a supervisão direta de assistentes sociais para os estagiários da área. 
b) orientações sobre os locais de atendimento dos assistentes sociais. 
c) orientações sobre as condições éticas e técnicas de resguardo do sigilo profissional. 
►d) novas regras ortográficas da língua portuguesa, reconhecendo a linguagem de gênero. 
e) orientações para o atendimento da questão de gênero e nome social dos profissionais e dos usuários. 

 
33 - A Lei nº 8.080/90, em seu artigo 3º, define que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. 

São alguns dos fenômenos determinantes e condicionantes na saúde: 
 

a) o bem estar biopsicossocial dos indivíduos e exames preventivos. 
b) a ausência de enfermidades, o autocuidado e a vacinação. 
►c) a alimentação, a moradia, o saneamento básico e o meio ambiente. 
d) as políticas públicas de prevenção de doenças, riscos e agravos. 
e) as políticas públicas de promoção da saúde e campanhas educativas. 

 
34 - A Lei nº 8.142/90, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, trata do Conselho da Saúde, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários, com atuação na: 
 

a) discussão sobre as demandas dos usuários e deliberação orçamentária da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e legais, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

b) formulação de propostas legais e execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
técnicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de 
governo. 

c) discussão de ações de controle epidemiológico e de controle dos insumos da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos sanitários e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

d) discussão de ações sanitárias e na deliberação de recursos para a execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos legais e burocráticos, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

►e) formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera de governo. 
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35 - O documento “Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde” tem como finalidade referenciar 
a intervenção dos profissionais de Serviço Social na área da saúde. A respeito do assunto, considere os 
seguintes eixos: 

 

1. Atendimento direto aos usuários. 
2. Uso dos instrumentais técnico-operativos: entrevistas, grupos, visitas, encaminhamentos, relatórios, laudos e 

pareceres sociais. 
3. Mobilização, participação e controle social. 
4. Investigação, planejamento e gestão. 

 

São eixos de atuação dos profissionais de Serviço Social: 
 

a) 1, 2, 3 e 4. 
►b) 1, 3 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas 
d) 2 e 4 apenas. 
e) 1 e 3 apenas. 

 

 
36 - O documento “Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde” descreve as principais ações 

socioassistenciais desenvolvidas pelo assistente social (p. 42-43). A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Construir o perfil socioeconômico dos usuários, como critério de elegibilidade, com vistas a possibilitar a 
formulação de estratégias de intervenção por meio da análise da situação socioeconômica (habitacional, 
trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários, bem como subsidiar a prática dos demais profissionais de 
saúde. 

2. Enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes, por meio da abordagem 
individual e/ou grupal. 

3. Facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na esfera da 
seguridade social, por meio da criação de mecanismos e rotinas de ação. 

4. Organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho profissional, por meio da criação e implementação de 
protocolos, qualificando o Serviço Social Clínico. 

 

São ações socioassistenciais desenvolvidas pelo assistente social: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
►e) 2, 3 e 4 apenas. 

 

 
37 - O documento “Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde” descreve as principais ações de 

articulação do assistente social com a equipe de saúde (pág. 50-52). A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Elaborar, junto com a equipe, propostas de trabalho que delimitem as ações dos diversos profissionais por meio 
da realização de seminários, debates, grupos de estudo e encontros. 

2. Garantir a inserção do Serviço Social em todos os serviços prestados pela unidade de saúde (recepção e/ou 
admissão, tratamento e/ou internação e alta), ou seja, atender o usuário e sua família, desde a sua entrada na 
unidade, por meio de rotinas de atendimento construídas com a participação da equipe de saúde. 

3. Solicitar e regular o acesso dos usuários às ambulâncias para remoção e alta. 
4. Elaborar processo e preenchimento de formulários para viabilização de tratamento fora de domicílio (TFD), para 

medicação de alto custo e fornecimento de equipamentos (órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção), 
bem como a dispensação destes. 

 

São ações de articulação do assistente social com a equipe de saúde: 
 

►a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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38 - O documento “Parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de saúde” descreve as ações 
socioeducativas como eixo central da atuação do assistente social (pág. 52-54). A respeito do assunto, considere as 
seguintes ações: 

 

1. Fornecer informações e/ou esclarecimentos que levem à simples adesão dos usuários e familiares aos serviços 
de saúde. 

2. Sensibilizar os usuários acerca dos direitos sociais, princípios e diretrizes do SUS, rotinas institucionais, 
promoção da saúde e prevenção de doenças, por meio de grupos socioeducativos. 

3. Realizar debates e oficinas na área geográfica de abrangência da instituição. 
4. Elaborar e/ou divulgar materiais socioeducativos como folhetos, cartilhas, vídeos e cartazes que facilitem o 

conhecimento e o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas unidades de saúde e aos direitos sociais 
em geral. 

 

São ações socioeducativas como eixo central da atuação do assistente social: 
 

►a) 2, 3 e 4 apenas. 
b) 1, 3 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
e) 1 e 2 apenas. 

 

 
39 - O documento “Parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de saúde” descreve as principais ações de 

investigação, planejamento e gestão, nas quais o assistente social produz, em equipe ou intersetorialmente, propostas 
que viabilizem e potencializem a gestão (pág. 58-61). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Participar da gestão das unidades de saúde de forma horizontal, procurando garantir a inserção dos diversos 
segmentos na gestão. 

2. Elaborar o perfil e as demandas da população usuária por meio de documentação técnica e investigação. 
3. Participar de estudos relativos ao perfil epidemiológico e condições sanitárias no nível local, regional e estadual. 
4. Integrar a equipe de auditoria, controle e avaliação, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados, tendo 

como referência os projetos da reforma sanitária e o ético-político profissional. 
 

São ações de investigação, planejamento e gestão: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 

 
40 - A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde apresenta, em seu artigo 7º: “Toda pessoa tem direito à informação sobre 

os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação”. A pessoa tem o direito a saber a respeito: 
 

a) dos mecanismos de participação do representante parlamentar eleito pela sociedade na formulação, no acompanhamento 
e na fiscalização das políticas e da gestão do SUS. 

b) das ações de vigilância à saúde coletiva, no que diz respeito à vigilância nos serviços ambulatoriais, nos hemocentros e 
nos serviços hospitalares. 

c) das interferências das relações de trabalho, das condições habitacionais e de infraestrutura sanitária na situação da saúde 
das pessoas e da coletividade. 

►d) dos conselhos de saúde, que deverão informar a população acerca das formas de participação, composição e regimento 
interno dos conselhos. 

e) das informações prestadas à população e divulgadas nos meios de comunicação de massa, após serem publicadas nos 
diários oficiais da União, Estados e/ou Municípios. 

 

 
41 - A Política Nacional de Humanização do SUS apresenta a humanização como política transversal na rede e entende a 

humanização a partir de alguns preceitos. Um dos preceitos dessa política é: 
 

a) a valorização dos serviços de saúde implicados no processo de produção de saúde no âmbito ambulatorial, dos serviços 
de diagnose e terapia e hospitalar. 

►b) o compromisso com a articulação dos processos de formação com os serviços e práticas de saúde. 
c) o grau de corresponsabilidade na produção de saúde por parte dos legisladores, secretários de saúde, conselheiros da 

saúde, gestores dos serviços e trabalhadores da saúde. 
d) a mudança nos modelos de atenção e gestão em saúde, reconhecendo as suas especificidades, tendo como foco de 

atenção os riscos e agravos em saúde decorrentes dos graus de complexidade do sistema e sua abrangência. 
e) a luta por um SUS mais humano, comprometido com a qualidade dos seus serviços e com a eliminação dos riscos e 

agravos em saúde, possibilitando a melhoria da saúde integral. 
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42 - A Política Nacional de Humanização do SUS apresenta alguns parâmetros para a implementação de ações na atenção 
hospitalar. Correspondem a parâmetros para a implementação de ações na atenção hospitalar, EXCETO a 
implantação de: 

 

a) mecanismos de escuta para a população e para os trabalhadores. 
b) Conselho de Gestão Participativa. 
c) mecanismos de desospitalização, visando alternativas às práticas hospitalares como as de cuidados domiciliares. 
►d) plano de carreira e política de educação permanente em serviço para os trabalhadores, proporcionando-lhes maior 

qualificação e condições de trabalho. 
e) Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho definido. 

 
43 - A autora Thaisa Teixeira Closs, em seu artigo “Inserção do Serviço Social nas residências multiprofissionais em 

atenção básica: formação em equipe e integralidade” (2012), ressalta alguns eixos fundamentais com os quais o 
trabalho e a formação do assistente social necessitam estar sintonizados. De acordo com a autora, são eixos 
fundamentais, EXCETO: 

 

►a) a centralidade nos serviços de saúde. 
b) a ampliação da acessibilidade do serviço. 
c) a atenção em saúde longitudinal voltada ao grupo familiar. 
d) a promoção em saúde. 
e) o controle social em saúde. 

 
44 - No artigo “Participação e controle social em saúde”, as autoras Costa e Vieira (2013) apontam que “o processo de 

participação é diverso e nem sempre retilíneo em relação aos avanços esperados dependentes das decisões e atitudes 
das instituições e de uma sociedade ativa e propositiva” (p. 245). Identificam a confluência de dois projetos políticos 
distintos acerca da participação social no país, que têm em comum a expectativa sobre a presença ativa da sociedade. 
Esses projetos são: 

 

a) o projeto biomédico e o projeto sanitarista. 
►b) o projeto neoliberal e o projeto político pela redemocratização do Estado. 
c) o projeto privatista e o projeto territorialista. 
d) o projeto sanitarista e o projeto preventivista. 
e) o projeto neoliberal e o projeto territorialista. 

 
45 - No artigo “As recentes tendências da pesquisa em Serviço Social”, as autoras Mendes e Almeida (2014) buscam traçar 

um panorama das atuais tendências da pesquisa em Serviço Social, materializadas nas propostas investigativas 
submetidas ao CNPQ. Nas considerações finais, apontam a temática predominante. Essa temática está relacionada: 

 

a) à Política de Assistência Social. 
b) à Política de Saúde. 
►c) às Políticas Sociais. 
d) aos Fundamentos do Serviço Social. 
e) aos Fundamentos da sociedade capitalista. 

 
46 - O capítulo 6 do livro “Serviço Social e Saúde: formação e trabalho profissional” (Mota et al.) é intitulado 

“Sistematização, Planejamento e Avaliação das ações dos Assistentes Sociais no campo da saúde”, das autoras Mioto 
e Nogueira (2006). Nele, as autoras afirmam que as ações profissionais do assistente social no campo da saúde, assim 
como em outros, não ocorrem de forma isolada, mas se articulam em eixos/processos. [...] refletem uma visão de 
cidadania estratégica, baseada na organização em torno das necessidades de saúde. Nessa perspectiva, a construção 
da integralidade e da participação social em saúde, pelo Serviço Social, está atrelada a três processos básicos, 
dialeticamente articulados (p. 282-285). Esses processos são: 

 

►a) político-organizativos, de planejamento e gestão e socioassistenciais. 
b) de mobilização popular, de comunicação e de planejamento e gestão. 
c) de mobilização e controle social, socioeducativos e socioassistenciais. 
d) socioeducativos, de participação e controle social e de comunicação. 
e) de participação e controle social, educativos e socioassistenciais. 

 
47 - Ainda no texto “Sistematização, Planejamento e Avaliação das ações dos assistentes sociais no campo da saúde”, de 

Mioto e Nogueira (2006), as autoras sinalizam que “o planejamento situa-se como um processo de compreensão da 
realidade e opções estratégicas, que têm tempo e espaço bem definidos, consubstanciados em ações encadeadas e 
tendo em vista determinados objetivos” (p. 289). A definição do instrumento mais utilizado pelos assistentes sociais, 
segundo as autoras, é: 

 

a) o Plano, como instrumento normativo que expressa as intenções mais amplas, as diretrizes e as perspectivas gerais da 
mudança pretendida. 

b) o Programa, que se caracteriza pela agregação de atividades ou parcialização do plano em relação ao tempo, espaço e 
natureza do objeto. 

c) o Programa, como instrumento normativo que expressa as intenções mais amplas, as diretrizes e as perspectivas gerais 
da mudança pretendida. 

d) o Projeto, que se caracteriza pela agregação de atividades ou parcialização do plano em relação ao tempo, espaço e 
natureza do objeto. 

►e) o Projeto, que concretiza as decisões e sinaliza para ações que operacionalizam as intenções e objetivos contidos nos 
planos e programas. 
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48 - O artigo “Educação na saúde: considerações sobre a inserção do Serviço Social nos programas de Residência 
Multiprofissional em Saúde”, de Vargas e Bellini (2012), cita a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS) do Ministério da Saúde. Segundo as autoras, a educação permanente em saúde: 

 

a) aprimora as habilidades e competências técnicas dos profissionais em saúde, proporcionando a utilização dos 
instrumentais técnico-operativos e o acúmulo de saberes. 

►b) reconhece a vivência como significativamente importante para a possibilidade de aprender, partindo do pressuposto da 
aprendizagem significativa e considerando que o fato de dialogar com conhecimentos prévios permite que as pessoas 
desempenhem papel ativo e apropriem-se de novos elementos. 

c) Possibilita a capacitação continuada das competências e requisições profissionais, através do exercício cotidiano das 
habilidades instrumentais em face das necessidades de saúde dos usuários. 

d) Viabiliza a identificação das demandas e necessidades dos usuários da saúde, como também aprimora as habilidades e 
competências técnicas dos profissionais em saúde. 

e) Possibilita a capacitação continuada das competências e requisições profissionais, através do exercício cotidiano da 
reflexão crítica ante as condições objetivas de vida e de saúde dos usuários. 

 
49 - No artigo “Educação na saúde: considerações sobre a inserção do Serviço Social nos programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde”, Vargas e Bellini (2012) citam Fernandes (2008), quando afirmam que a proposta de 
educação permanente tem uma relação próxima com o Serviço Social. Segundo as autoras, a educação permanente 
possibilita ao assistente social identificar: 

 

a) as condições sociossanitárias da população usuária dos serviços de saúde e suas demandas de saúde. 
b) as condições de trabalho e de acesso à estrutura sanitária do seu território, que são condicionantes para o processo saúde-

doença. 
►c) as expressões da questão social e a intencionalidade do fazer profissional, dando direcionamento e sentido às práticas. 
d) as condições objetivas e subjetivas de vida, o que determina o processo saúde-doença da população usuária. 
e) a incidência das determinações macrossocietárias da política neoliberal vigente, que minimiza o papel do Estado na gestão 

da política de saúde. 
 
50 - O artigo “Privatização da gestão e organizações sociais na atenção à saúde” procura mapear os avanços recentes da 

contrarreforma do Estado na saúde. Segundo as autoras: “A implementação da contrarreforma neoliberal do Estado 
se propõe efetivar a execução das políticas públicas por uma ampla gama de instituições ‘não governamentais’, ‘não 
lucrativas’ e voltadas ao desenvolvimento social – especialmente em setores não considerados ‘atividades exclusivas 
de Estado’ ou ‘competitivos’, em que a prestação de serviços de saúde está classificada no Plano Diretor da Reforma 
do Estado proposta por Bresser Pereira (1996)” (Andreazzi e Bravo, 2014). As organizações mencionadas são: 

 

a) os planos de saúde e as cooperativas médicas. 
b) a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e as seguradoras de saúde. 
c) as autogestoras de saúde e as organizações sociais (OS). 
►d) as fundações estatais de direito privado, as organizações sociais (OS) e as organizações da sociedade civil de direito 

público (OSCIP). 
e) as seguradoras de saúde e as organizações da sociedade civil de direito público (OSCIP). 


