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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Com exceção de algumas sociedades africanas —1

nas quais as mulheres desempenham papéis importantes na
vida ritual e econômica —, a maior parte das sociedades
humanas permite mais ampla participação na vida cultural4

aos elementos do sexo masculino. Grande parte da vida ritual
do Xingu, por exemplo, é interditada às mulheres. Em alguns
segmentos de nossa sociedade, o trabalho fora de casa é7

considerado inconveniente para o sexo feminino.
É óbvio que a participação de um indivíduo em sua

cultura depende de sua idade. Mas é necessário saber que10

essa afirmação permite dois tipos de explicações: uma de
ordem cronológica e outra estritamente cultural.

Existem limitações que são objetivamente13

determinadas pela idade: uma criança não está apta a exercer
certas atividades próprias de adultos, da mesma forma que
um velho já não é capaz de realizar algumas tarefas. Outras16

questões estão relacionadas com a determinação de limite
entre as classes etárias, ou seja, como separar adolescentes
de adultos sem incorrer em algum tipo de arbitrariedade?19

Roque de Barros Laraia. Cultura – um conceito
antropológico, p. 80-1 (com adaptações).

Acerca da organização das idéias e das estruturas lingüísticas do
texto acima, julgue os itens a seguir.

1 Depreende-se da argumentação do primeiro parágrafo do
texto que a condição social das mulheres no Xingu segue
modelos de sociedades africanas.

2 Na linha 3, o emprego da vírgula depois do travessão
justifica-se por separar a expressão de circunstância
deslocada para o início do período, na qual está incluída uma
explicação.

3 Na linha 6, o uso do sinal indicativo de crase em
“às mulheres” deve-se à presença de artigo definido
feminino e à exigência de que o complemento de
“interditada” seja introduzido pela preposição a. 

4 O emprego do pronome “nossa” (R.7) indica que o autor está
se identificando como participante da “vida ritual do Xingu”
(R.5-6).

5 Segundo as regras de ortografia da língua portuguesa, e sem
que se alterem os sentidos do texto, a palavra “segmentos”
(R.7) também poderia ser escrita como seguimentos.

6 Mantém-se a mesma relação de sentidos entre os termos da
oração, bem como a correção gramatical do texto, ao se
substituir o trecho “para o sexo feminino” (R.8) por pelo sexo
feminino. 

7 A expressão “essa afirmação” (R.11) retoma a idéia de que o
trabalho fora de casa pode ser considerado inconveniente
para as mulheres.

8 Na linha 12, a palavra “ordem” tem o mesmo sentido que na
seguinte frase: O indivíduo recebe do meio influências de
várias ordens.

9 No último período do texto, sugere-se que a determinação de
limites entre as classes etárias se apóia em critérios culturais.

Diferentemente dos anos 70 do século passado, hoje1

não existe mais um padrão da mãe trabalhadora. Cada uma

escolhe a melhor maneira de criar os filhos, dependendo das

condições. Umas trabalham o dia inteiro e se sentem4

realizadas na profissão. Outras argumentam que o bom

mesmo seria trabalhar meio período e estar o outro com a

prole. Existem muitas maneiras de demonstrar proximidade7

com o filho, seja por um telefonema no meio da tarde, seja

saindo um dia mais cedo para ir buscá-lo na escola.

O importante é que, nessa independência feminina,10

a criança continue a ser prioridade e que, seja lá qual for a

escolha da mãe, ela possa crescer em um ambiente de

confiança e segurança.13

Istoé, 9/5/2007 (com adaptações).

A partir das idéias desenvolvidas no texto acima e considerando

os aspectos lingüísticos desse texto, julgue os seguintes itens.

10 Depreende-se da argumentação do texto que, nos anos 70 do

século passado, as mulheres deixavam de trabalhar quando

se tornavam mães.

11 O uso do plural em “Umas” (R.4) e em “Outras” (R.5) respeita

as regras gramaticais porque esses termos fazem referência

à idéia de cada uma das mães que compõem o “padrão da

mãe trabalhadora” (R.2).

12 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao

se deslocar o pronome átono de “se sentem” (R.4) para

depois do verbo: sentem-se.

13 A supressão da palavra “o” antes de “bom mesmo” (R.5-6)

provocaria incorreção gramatical e prejudicaria a coerência

textual.

14 Na linha 6, o termo “o outro” retoma, por coesão, a idéia

expressa pela palavra “período”.

15 Mantendo-se as relações de sentido originais do texto, seria

correta a inserção de Por isso antes de “Existem” (R.7),

fazendo-se o ajuste na inicial maiúscula.
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O que afasta o brasileiro do trabalho

Em 2006, o governo concedeu 140.000 auxílios-doença acidentários. O benefício é dado a quem precisa se afastar do1

trabalho por, no máximo, quinze dias, em função de problemas de saúde. Uma compilação de estudos da Universidade de Brasília
mostra quais são os males que mais levam os brasileiros a se ausentar do emprego e as ocupações em que esses males são
mais freqüentes.4

dores na região dorsal                             38

A B

INCIDÊNCIA DOS PRINCIPAIS
PROBLEMAS QUE CAUSAM AFASTAMENTO

(a cada 10.000 empregados)

traumatismo do punho ou da mão             28

tendinites                                                        24

traumatismo de joelho ou perna                18

depressão, transtorno bipolar                  15

controladores de vôo

motoristas de caminhão

dentistas

professores

funcionários de hotéis

depressão e estresse

dores musculares

dores nas costas, ombro e braço

problemas de voz

dores nas costas e
problemas nas articulações

Veja, 4/7/2007 (com adaptações).

Com base nas informações do texto e das tabelas acima,

julgue os itens que se seguem. 

16 Está de acordo com as regras gramaticais da língua

e coerente com a argumentação do texto a seguinte

reescrita para o segundo período do texto (R.1-2):

Recebe o benefício quem, por problemas de saúde,

precisa afastar-se do trabalho por, no máximo,

quinze dias.

17 Preservam-se a coerência textual e o respeito às

regras de concordância ao se retirar do texto a

expressão “Uma compilação de” (R.2), usando-se

inicial maiúscula em “estudos” (R.2).

18 A tabela A mostra como foram proporcionalmente

distribuídos, pelos principais problemas que causam

afastamento do trabalho, os auxílios-doença de que

trata o texto inicial. 

19 Os problemas de saúde dos professores registrados

na tabela B correspondem ao terceiro problema

mais freqüente entre os listados na tabela A. 

20 Sendo considerada a afirmação do texto “ocupações

em que esses males são mais freqüentes” (R.3-4), a

tabela B mostra que dentistas e funcionários de

hotéis apresentam problemas de saúde semelhantes

para se afastarem do trabalho.

Um usuário acessou a página web do município de Cariacica, ilustrada na
figura acima, por meio de uma rede ADSL, utilizando o navegador
Internet Explorer, versão 6.0 (IE6), a partir de um microcomputador cujo
sistema operacional é o Windows XP. Com base nessas informações,
julgue os itens a seguir, relativos a Internet, correio eletrônico e
navegadores.

21 Se o referido usuário tiver permissão, ao clicar o link , ele
terá acesso a uma interface da Internet para ler e escrever e-mails

usando o navegador.

22 A figura  indica que o IE6 qualifica a página exibida como
segura. 

23 Se o usuário clicar o botão , a página será recortada e poderá ser
colada em um documento do Word.

24 Utilizando-se o Outlook Express, é possível encaminhar a página do
município de Cariacica anexa a uma mensagem de correio eletrônico.

25 O ADSL é um protocolo que permite a navegação na rede mundial de
forma rápida e totalmente segura.
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Considerando a figura acima, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2003, julgue os itens que se seguem.

26 O segundo parágrafo pode ter sido feito por meio dos recursos Copiar e Colar do menu .

27 A palavra “impostos”, que está selecionada no texto, está formatada com letra do tipo normal e tamanho 10.

28 O primeiro parágrafo do texto está formatado com alinhamento esquerdo, enquanto o segundo está com alinhamento justificado.

29 Para fazer a correção da grafia somente no primeiro parágrafo, é suficiente selecioná-lo e clicar a ferramenta .

A figura acima apresenta parte do orçamento participativo da cidade de Cariacica, reproduzido do sítio da prefeitura dessa cidade e
editado no Excel 2003. Considerando essas informações e a referida figura, julgue os seguintes itens.

30 As informações mostradas são insuficientes para se afirmar que o nome do arquivo que contém a referida planilha é Pasta 1.

31 As células A2, A3 e A4 podem ter sido mescladas por meio da ferramenta associada ao botão , que, além disso, possibilita a
formatação de fontes.

32 Para centralizar verticalmente o número 1.209.000,00, é suficiente clicar, sucessivamente, a célula C1 e o botão .
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Com relação a procedimentos para a realização de cópias de

segurança e a sistemas de arquivo, julgue os itens a seguir.

33 Para se criar a cópia de um arquivo de determinada planilha

do Excel, é necessário fazer a compactação do arquivo por

meio do ZIPDriver.

34 Pendrive é um dispositivo de armazenamento constituído por

uma memória flash e um adaptador USB para interface com

o computador.

35 Utilizando-se o Windows Explorer, é possível criar, no

máximo, três subpastas em uma pasta já existente.

Existe uma armadilha, no caminho do Brasil, montada

por quem não tem interesse na construção de um modelo

alternativo de geração de energia. E adotada pelos líderes de

países que integram um eixo de esquerda na América Latina, que

segue de La Paz a Havana, com epicentro em Caracas. Esses

líderes não têm perdido oportunidade de combater o programa

brasileiro de produção de etanol, sob o argumento de que as

terras destinadas ao plantio de cana-de-açúcar poderiam ser

utilizadas para a produção de alimentos.

Os produtores brasileiros de cana estão longe de ser os

heróis descritos pelo presidente Lula. Muitas vezes agridem o

meio ambiente, derrubam matas nativas, ocupam áreas antes

usadas em outras culturas e até mesmo, em alguns casos, utilizam

mão-de-obra em regime próximo ao escravo. Nem sempre os que

arremessam pedras contra o Brasil compraram seus estilingues

nas lojas do Greenpeace. Os ataques à produção de etanol

cresceram depois que o Brasil e os Estados Unidos da América

(EUA) firmaram protocolo de entendimento sobre a criação de

um mercado mundial para o álcool, que pode vir a beneficiar os

dois países — mas também o meio ambiente global.

Marcos Magalhães. Armadilha latina. In: Jornal do Brasil, 27/8/2007, p. D2 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas implicações do tema por ele abordado, além do atual

cenário latino-americano, julgue os itens que se seguem.

36 O fato de ser um grande produtor mundial de petróleo pode

explicar a razão pela qual a Venezuela não vê com bons

olhos o programa brasileiro de produção de etanol.

37 O texto sugere que Bolívia e Cuba incentivam o Brasil a

prosseguir e expandir seu programa de produção de

biocombustíveis.

38 A afinidade ideológica — de esquerda — com o atual

governo brasileiro explica o apoio de Fidel Castro, Evo

Morales e Hugo Cháves às pretensões do Brasil de ampliar

sua produção de álcool combustível. 

39 O presidente Lula chegou a elogiar, com eloqüência, o

papel, na economia brasileira, dos produtores de cana-de-

açúcar.

40 Uma das críticas feitas ao programa brasileiro para a

produção de etanol refere-se à expansão da monocultura

açucareira em prejuízo das áreas disponíveis para a produção

de alimentos. 

41 A tradicional preocupação com o meio ambiente é

característica marcante da agroindústria açucareira

brasileira.

42 Nos últimos anos, o poder público tem desenvolvido

programa de combate a toda e qualquer forma de trabalho

escravo no Brasil.

43 Mencionado no texto, o Greenpeace é uma das mais

conhecidas organizações não-governamentais voltadas para

a defesa do meio ambiente em escala mundial.

44 Infere-se do texto que, na atualidade, nem vantagens

econômicas recíprocas conseguem aproximar Brasil e EUA.

45 Em sua recente viagem ao México e a países da América

Central, o presidente Lula procurou destacar as vantagens da

tecnologia brasileira para a produção de biocombustíveis.

46 Comparado aos combustíveis derivados de petróleo, o etanol

produzido a partir da cana-de-açúcar é menos poluente.

47 Uma forma de atenuar o aquecimento global é a redução do

volume de gases ampliadores do efeito estufa emitidos na

atmosfera.

48 O Brasil é, hoje, o único país a produzir uma fonte de

energia alternativa ao petróleo.

49 Fator de degradação ambiental, as queimadas provocadas

pelo homem foram abolidas no Brasil graças à rígida

legislação adotada pelo país há alguns anos.

50 Por causa de seus efeitos nocivos ao meio ambiente, o

petróleo está deixando rapidamente de ser utilizado no

sistema produtivo mundial.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Constituição Federal de 1988 inaugurou um modelo de
proteção social embasado na ampliação de direitos sociais.
Acerca da regulamentação e da implementação dessas conquistas,
julgue os itens a seguir.

51 A concepção de seguridade social adotada no país é uma
inovação do ponto de vista conceitual. A principal referência
dessa nova concepção para os parlamentares constituintes foi
a experiência desenvolvida na Espanha. 

52 A principal política que dá estruturação à concepção de
seguridade social é a política de educação básica.

53 Um dos direitos assegurados no âmbito da assistência social
é o beneficio de prestação continuada, que está dirigido à
população idosa e às pessoas com deficiência, incapacitadas
para o trabalho, com renda familiar per capita inferior a um
quarto do salário mínimo.

54 Um dos objetivos da seguridade social consiste na
irredutibilidade do valor dos benefícios, que não pode ser
inferior a um salário mínimo. 

55 Diferentemente da assistência social, o acesso à política de
previdência social requer contribuição anterior e filiação
obrigatória. 

56 Para a unificação dos regimes de previdência social, levou-se
em consideração a participação do empregador e do
empregado, de forma a assegurar a gestão participativa e a
distribuição eqüitativa dos benefícios.

57 O servidor público federal que tem neoplasia maligna tem
direito à aposentadoria integral.

O início dos anos 80 do século passado foi marcado pelo
processo da redemocratização política, incluindo-se alterações
nas relações entre Estado e sociedade e nos meios de tomada de
decisão. Considerando a organização das políticas sociais no
Brasil, julgue os itens subseqüentes.

58 A organização das políticas sociais deve ser descentralizada
e participativa, mediante gestão tripartite, com participação
dos trabalhadores, dos aposentados e do governo nos órgãos
colegiados.

59 A concepção de descentralização prevista na Constituição
Federal apóia-se na transferência de responsabilidade para os
municípios quanto ao financiamento dos serviços.

60 No âmbito da política de assistência social, a participação
social ocorre tanto na formulação como no controle das
ações.

61 O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento
é responsabilidade da União, dos estados, dos municípios e
do Distrito Federal.

62 A gestão participativa das políticas sociais pode ocorrer por
meio da participação da sociedade nos órgãos colegiados e,
também, nas respectivas conferências e fóruns, nas três
esferas de governo.

63 As entidades beneficentes de assistência social são isentas de
contribuição para a seguridade social a partir do momento
em que obtêm o certificado de entidade beneficente de
assistência social.

Os últimos vinte anos têm sido marcados por profundas

transformações societárias que trazem inúmeros desafios à

sociedade. Com relação a esse tema, julgue os itens seguintes.

64 A reestruturação produtiva, como uma das referidas

transformações, significa mudança na organização dos

processos de trabalho, cuja base é a flexibilização das

relações trabalhistas.

65 A realização do trabalho operário em equipe é uma

característica fundamental do processo de organização

fordista.

66 O avanço da tecnologia possibilitou a qualificação em massa

de trabalhadores e a redução da intensificação do trabalho.

67 A intensificação do trabalho feminino e a precarização das

relações de trabalho são características da era da

flexibilização da acumulação capitalista.

68 O contexto neoliberal causa impactos nas relações entre

Estado e sociedade civil, sendo a ação do Estado restringida

e influenciada pelo capital financeiro.

A questão social, entendida como expressão das desigualdades

sociais e espaço privilegiado de atuação do assistente social, não

é um fenômeno recente, mas vem assumindo novas roupagens, de

forma a exigir novas estratégias da sociedade para o seu

enfrentamento. Quanto aos desafios da atuação do assistente

social nesse contexto, julgue os próximos itens.

69 A fragmentação das questões sociais responsabiliza os

indivíduos por suas dificuldades, ao mesmo tempo em que

desresponsabiliza o Estado de suas obrigações na garantia de

direitos sociais. Tal contradição exige do assistente social

constante articulação com a sociedade civil na definição de

estratégias comuns ao campo democrático. 

70 A ampliação e a diversidade dos espaços ocupacionais têm

garantido vínculos formais de trabalho em instituições do

terceiro setor cuja atuação é fundamental para a garantia de

direitos. 

71 A reestruturação das formas de gestão tem requisitado do

assistente social a atuação no âmbito do planejamento e da

avaliação de políticas, deixando de ser sua atribuição a

execução dessas políticas.

72 A estratégia de enfrentamento da pobreza embasada em

políticas universais vem se firmando em todo o Brasil, o que

exige cada vez mais qualificação técnica dos profissionais de

serviço social.

73 A pesquisa no âmbito da assistência social é um requisito

fundamental para o exercício profissional, pois possibilita o

conhecimento da realidade e a proposição de alternativas de

intervenção a partir dos interesses dos usuários.
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Estudos revelam que, no Brasil, o destino do lixo, o esgotamento

sanitário e a qualidade da água são inadequados, afetando

diretamente a saúde dos brasileiros. A respeito das concepções e

estratégias de planejamento de ações que possam alterar tal

realidade, julgue os itens a seguir.

74 O planejamento na área de saneamento básico, habitação e

meio ambiente deve levar em consideração aspectos

técnicos, em detrimento do aspecto político.

75 O tipo de planejamento mais adequado à elaboração de

projetos para as referidas áreas, que contemple a articulação

de políticas e atores sociais, é o planejamento normativo,

pois permite o envolvimento de todos de forma participativa.

76 O objeto do planejamento da intervenção profissional é a

demanda da realidade realçada como desafio sobre o qual

serão desenvolvidas reflexões e proposições.

77 Entre os elementos essenciais ao planejamento, incluem-se

os objetivos e as metas. O primeiro é mensurável, e o

segundo corresponde ao resultado que se quer alcançar

na realidade. 

78 Nos processos de elaboração e de avaliação do

planejamento, a coleta de dados deve considerar informações

qualitativas e quantitativas.

Para se avaliar um projeto social, independentemente do espaço

institucional, faz-se necessária a utilização de métodos e técnicas

para a obtenção das informações. Quanto aos tipos de abordagem

e métodos de coleta de dados, julgue os itens seguintes.

79 As abordagens utilizadas na coleta de informações podem

ser tanto qualitativas como quantitativas, estando sua

definição condicionada à disponibilidade de recursos

financeiros e à aprovação da comunidade local.

80 A abordagem quantitativa expressa as informações em

números e a qualitativa expressa valores e referências

subjetivas.

81 A observação, a entrevista e o estudo de documento são

instrumentos comumente usados na coleta qualitativa e

quantitativa de informações.

82 As perguntas utilizadas em entrevistas podem ser abertas e

fechadas. As perguntas abertas possibilitam a elaboração de

questões de múltipla escolha e as fechadas são aquelas que

se restringem a um número limitado de respostas. 

83 Grupo focal é uma técnica de entrevista realizada com

pequenos grupos para obtenção de informações relativas a

aspectos específicos de uma dada realidade ou situação.

A avaliação é a fase que possibilita a reorientação e a mudança de
rumo quando há imprevistos no projeto social e(ou) quando esse
projeto não alcança os resultados esperados. Considerando-se a
análise e a interpretação dos dados realizadas durante o processo
de avaliação, julgue os itens que se seguem.

84 A tabulação de dados consiste na sistematização de
informações para gráficos, quadros ou tabelas.

85 A interpretação de dados qualitativos deve ser realizada
apenas após a finalização do projeto.

86 Os indicadores são elementos preestabelecidos que
quantificam a medida de sucesso ou fracasso em relação aos
resultados esperados.

87 O estudo de caso é uma das maneiras de se analisarem e se
interpretarem os dados quantitativos do objeto em questão.

Considerando que, nas últimas décadas e, sobretudo, a partir
dos anos 80, a práxis profissional do serviço social ganhou
qualificação teórica, política e ética, julgue os próximos itens.

88 A Lei Orgânica da Assistência Social estabelece os
princípios éticos fundamentais para o exercício profissional.

89 Fornecer ao chefe imediato as informações colhidas nos
estudos e pesquisas com os usuários é um dever do
assistente social.

90 O projeto ético e político do serviço social é uma projeção
coletiva que envolve sujeitos individuais e coletivos,
vinculada a um projeto societário transformador. 

91 A dimensão da produção de conhecimentos no âmbito do
serviço social é um dos elementos que dão materialidade ao
projeto profissional.

92 No trabalho em equipe interdisciplinar, cabe ao assistente
social apresentar, discutir e elaborar o parecer social
conjuntamente com o psicólogo dessa equipe.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se
na participação comunitária e no controle social, na perspectiva
de romper com a tradição autoritária do modo de pensar e
executar a política de saúde. Com relação a formas de
participação e controle social no SUS, julgue os itens a seguir.

93  A participação popular tem como objetivo a democratização
da saúde e o acesso universal aos serviços. 

94 Os conselhos de saúde são órgãos deliberativos compostos
por representantes do governo e da sociedade civil, sendo a
representação da sociedade paritária entre usuários dos SUS
e prestadores de serviços privados.

95 Os conselhos gestores de unidades de saúde, apesar de não
terem poder deliberativo, contribuem para o planejamento
participativo das ações de saúde. 

96 As conferências de saúde, convocadas a cada dois anos,
destinam-se a analisar avanços e dificuldades do SUS e a
propor diretrizes para formulação das políticas de saúde.

97 Os usuários do SUS devem participar dos processos de
indicação de seus representantes nas conferências e nos
conselhos de saúde.
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Pesquisas revelam que crianças, adolescentes, pessoas idosas,

pessoas portadoras de necessidades especiais e mulheres são

vítimas de maus-tratos, agressões, entre outras formas de

violência, incluindo-se o desrespeito em unidades de acesso a

serviços públicos. Acerca da relação entre violência e saúde,

julgue os itens subseqüentes.

98 As unidades de saúde são instituições essenciais na

identificação de situações de violência física e sexual.

99 A exposição a longas filas, a comunicação confusa e a

ausência de qualidade nos serviços são exemplos de

violência institucional.

100 Os profissionais de saúde devem, obrigatoriamente,

considerar a decisão das mulheres quanto à interrupção de

gravidez decorrente de violência sexual.

101 Para ser atendida no serviço de saúde, a mulher vítima de

violência sexual deve apresentar o boletim de ocorrência

policial.

102 Em caso de suspeita ou confirmação de abuso sexual contra

crianças e adolescentes, os profissionais de saúde devem

tomar medidas necessárias à comunicação do fato ao

conselho tutelar ou à vara da infância e da juventude. 

103 O acolhimento realizado pela equipe de saúde à pessoa

vítima de violência deve ser estendido à família,

independentemente da vontade da vítima.

104 A violência é um problema social e afeta a saúde por

provocar mortes, traumas físicos e agravos mentais e

emocionais. 

Levando em consideração a evolução da política de saúde no

Brasil, bem com os princípios e a organização dessa política na

atualidade, julgue os itens seguintes.

105 A saúde pública no Brasil, nos anos 20 do século passado,

foi marcada pela reforma Carlos Chagas e pela criação das

caixas de aposentadorias e pensões, ambas reconhecidas pelo

Estado como conseqüência da agudização da questão social.

106 A política nacional de saúde, no período de 1964 a 1974,

caracterizou-se pela organização da prática médica

preventiva. 

107 A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em março

de 1986, em Brasília, foi um marco no debate da saúde no

Brasil, por ultrapassar a análise setorial, referindo-se também

à sociedade. 

108 Um dos princípios do SUS é o acesso às informações de

saúde por parte do cidadão.

109 A iniciativa privada não pode integrar o SUS.

110 A execução de ações relacionadas à saúde do trabalhador

encontra-se sob responsabilidade do Ministério do Trabalho

e Emprego.

Conforme divulgado na Folha de S. Paulo, em 27/5/2007,

existem 77 mil estabelecimentos de saúde no Brasil, que

empregam 1,6 milhão de pessoas, mais da metade com nível

superior e alta qualificação. No que se refere ao trabalho na saúde

pública, julgue os itens a seguir.

111 O trabalho em equipe de saúde deve se pautar na abordagem

interdisciplinar e multiprofissional, de modo a evitar ação

isolada e sobreposição de ações.

112 Uma equipe interdisciplinar é aquela composta por mais de

um profissional de serviço social.

113 A intervenção dos profissionais da área de saúde deve ser

orientada em favor da progressiva desospitalização e

desinstitucionalização.

114 A educação dos profissionais de saúde constitui um processo

permanente na vida profissional e deve ser de sua inteira

responsabilidade.

A atuação do assistente social, fundamentada em sua capacidade

teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, está

articulada à defesa do projeto da reforma sanitária e à

implementação do SUS. Considerando essa perspectiva e as

abordagens de trabalho, julgue os seguintes itens.

115 Nas unidades de atenção básica à saúde, o serviço social

deve priorizar ações educativas e preventivas, a atenção

coletiva e o trabalho em equipe, em detrimento da

centralidade da demanda espontânea.

116 A abordagem grupal em centros de convivência possibilita

a integração de usuários, familiares e comunidade. 

117 Os processos de atenção à família em situação de

vulnerabilidade devem ser tratados na sua particularidade, ou

seja, com o atendimento às necessidades emergenciais de

seus integrantes.

118 É vedado ao assistente social, quando estiver no exercício de

funções públicas, participar de movimentos sociais e(ou)

assessorá-los, mesmo que sejam aqueles vinculados à luta

por direitos específicos de usuários dos serviços de sua

instituição empregadora.

119 Os instrumentos a serem utilizados em estudo social devem

ser aqueles que permitam comprovar informações prestadas

pelo usuário.

120 A intersetorialidade objetiva superar a fragmentação dos

conhecimentos e das estruturas institucionais para fazer que

o processo de saúde da população avance.






