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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir 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 objetivas.

PROVA OBJETIVA
No que se refere ao processo de renovação do serviço social
ocorrido no Brasil no período pós-1964, julgue os itens a seguir.

Acerca da conduta a ser adotada pelo assistente social, julgue os
próximos itens.

1

11

Indígena que resida na cidade e que necessite de assistência à
saúde deve ser orientado pelo assistente social a buscar
atendimento em unidades do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, uma forma de gestão da saúde paralela ao SUS que
oferece serviços diferenciados à população indígena.

12

O assistente social deve orientar a mulher, em caso de falha do
método contraceptivo e de possível gravidez indesejada, a
procurar uma unidade básica de saúde para que adquira o
medicamento de anticoncepção hormonal de emergência,
conforme o protocolo de atendimento.

13

Idoso com mais de sessenta anos de idade que precise de
determinado medicamento oferecido pelo Programa Farmácia
Popular do Brasil e que não possa retirá-lo pessoalmente deve
ser orientado a solicitar a um amigo ou familiar que retire esse
medicamento em uma das farmácias credenciadas, bastando,
para isso, que esse amigo ou familiar leve o documento de
identidade, o CPF e a receita médica da rede pública do
paciente.

14

Pessoa com sequelas irreversíveis de tratamento oncológico e
cuja renda familiar seja inferior a um quarto de salário mínimo
deve ser orientado pelo assistente social a requerer o benefício
assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência.

15

O assistente social deve orientar o trabalhador acometido por
doença relacionada a acidente de trabalho a solicitar à empresa
empregadora o registro do caso no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação.

16

O assistente social deve encaminhar o trabalhador que sofreu
seu primeiro surto psicótico durante horário de trabalho à
unidade do serviço residencial terapêutico mais próxima, para
a realização de investigação clínica.

2

A escola de serviço social da Universidade Católica de Minas
Gerais, apesar de ter avançado teoricamente em relação às
anteriores, no início da década de 70 do século passado,
incorporando os interesses das classes subalternas às
preocupações do serviço social, não desenvolveu uma projeto
profissional com base em metodologia e proposta de
intervenção voltadas à ruptura com paradigmas então
dominantes.
Os processos de emergência e renovação da profissão de
assistente social no Brasil relacionam-se pelo desenvolvimento
das relações capitalistas posto pela modernização conservadora
promovida pelo regime autocrático burguês.

3

No Documento de Araxá, evidenciam-se os impasses presentes
na prática profissional do assistente social quanto ao uso de
processos tradicionais e modernos, salientando-se a
necessidade de revisão desses processos.

4

O desenvolvimento de comunidade, que significou uma ruptura
com os pressupostos gerais da visão tradicional,
fundamentou-se em leituras críticas sobre preocupações
microssociais.

Com base no projeto ético-político do Serviço Social, julgue os
itens que se seguem.
5

Entre os objetivos desse projeto inclui-se a luta por direitos
sociais amplos e irrestritos para a classe trabalhadora e pela
emancipação humana.

6

Um dos princípios desse projeto é a igualdade, considerada um
valor ético central.

Com relação aos instrumentos e às técnicas de intervenção
utilizadas pelo assistente social, julgue os itens seguintes.
7

8

9

10

Os estudos socioeconômicos são importantes mediações para
a efetivação, garantia e ampliação de direitos fundamentais e
para o enfrentamento das expressões da questão social.

Com relação à política de saúde no Brasil, julgue os itens que se
seguem.
17

A visita domiciliar é um instrumento importante para o
conhecimento da realidade do usuário fora do ambiente
institucional, sua situação de moradia, suas relações familiares
e comunitárias e suas possibilidades de acesso a bens e
serviços.

As bases originárias do pensamento sanitarista do movimento
sanitário brasileiro reforçam a prática médica voltada ao
fortalecimento do complexo médico industrial,
hospitalocêntrico e biomédico.

18

Ao realizar uma entrevista que subsidiará a elaboração de um
parecer social, o assistente social deve explicitar para o usuário
o objetivo da entrevista e informá-lo quanto aos procedimentos
que serão adotados para a realização do estudo que embasará
o parecer.

Na década de 30 do século passado, a política de saúde do
então Ministério da Educação e Saúde Pública, fundamentada
em um modelo assistencial, integra as ações de caráter coletivo
às ações curativas e individuais dos institutos de
aposentadorias e pensões (IAPs).

19

De acordo com o sanitário desenvolvimentista, a saúde de uma
população depende primeiramente do grau de desenvolvimento
econômico, sem o qual a assistência médico-sanitária é inócua
quando não integra esse processo.

20

No período da ditadura militar, ocorreu um declínio em relação
à medicina previdenciária, individual e curativa e uma
significativa expansão quanto à saúde pública.

A realização de coleta de dados, uma das etapas de elaboração
do parecer social, é fundamental para a comprovação das
informações fornecidas pelo usuário e para a formulação de
opinião pelo assistente social.
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Com base no Decreto n.º 7.508/2011, que regulamenta a
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Lei n.º 8.080/1990 e que dispõe sobre a organização do SUS, o

No que se refere às concepções de saúde e doença, julgue os itens
que se seguem.

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação

31

De acordo com a concepção monocausal, fundamentada no
desenvolvimento da microbiologia e nas descobertas dos
germes, os problemas de saúde são explicados por uma relação
entre agente e hospedeiro.

32

A concepção ecológica possui uma visão clínica, centrada no
indivíduo e, segundo essa concepção, a saúde é compreendida
como ausência de doença.

33

Segundo a concepção da produção social da saúde, o estado de
saúde consiste em um processo histórico, em permanente
transformação, no qual uma sociedade poderá, pela sua
produção social, acumular saúde ou produzir socialmente
enfermidades.

interfederativa, julgue os próximos itens.
21

Os conselhos de saúde são responsáveis por promover a
conformidade das regras de continuidade do acesso às ações e
aos serviços de saúde, em todas as suas modalidades, em cada
área de atuação.

22

As comissões intergestores, órgãos paritários compostos por
representantes da sociedade civil, trabalhadores da área,
gestores e prestadores de serviço, são a instância máxima de
deliberação da política de saúde.

23

A Rede de Atenção à Saúde, um conjunto de ações e serviços
de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, tem
a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Com base no Código de Ética Profissional do Assistente Social e
suas alterações, julgue os itens seguintes.
34

O compromisso com a qualidade dos serviços prestados à
população, que é um princípio fundamental do Código de Ética
Profissional do Assistente Social, justifica a dispensa de
autorização do usuário para o uso de materiais de registro
audiovisual.

35

Ao profissional de serviço social é vedado integrar comissões
interdisciplinares de ética no seu local de trabalho, se estas
comissões referirem-se à avaliação de conduta de profissional
da sua categoria.

36

Constitui-se dever do assistente social ser solidário com outros
profissionais, sem, contudo, eximir-se de denunciar atos que
contrariem os postulados éticos contidos no Código de Ética
do Assistente Social.

37

Ao assistente social que causar deliberadamente prejuízo para
o trabalho e a reputação de outro profissional poderá ser
imputada apenas a pena de multa, visto que essa situação
caracteriza violação de menor gravidade.

No que diz respeito ao exercício profissional do assistente social na
área de saúde, julgue os itens seguintes.
24

No processo inicial de organização do pensamento sanitarista
brasileiro, base originária do movimento sanitário, foi
expressiva a presença da categoria profissional dos assistentes
sociais.

25

A atuação do assistente social na saúde deve fundamentar-se na
compreensão da história natural da doença, bem como deve
favorecer a escolha de alternativas de intervenção eficazes e
duradouras.

26

A inserção do serviço social nos serviços de saúde ocorreu em
uma perspectiva profissional fundamentada no modelo médico
clínico, com ênfase no aperfeiçoamento do trabalho do médico.

27

A prática educativa voltada à intervenção normativa no modo

Com base na Lei n.º 8.662/1993, que dispõe acerca da profissão de
assistente social, julgue os itens que se seguem.
38

Constituem atribuições privativas do assistente social o
encaminhamento de providências e orientação social a
indivíduos e grupos e a realização de estudos socioeconômicos
com os usuários para fins de benefícios sociais.

39

Podem exercer a profissão de assistente social os indivíduos
com diploma de curso superior em serviço social, em nível de
graduação ou equivalente, expedido em países estrangeiros,
conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que
devidamente revalidado e registrado em órgão competente no
Brasil.

de vida dos pacientes no que diz respeito aos hábitos de
higiene e saúde constituía uma das ações prioritárias do
assistente social na área de saúde na década de 40 do século
XX.
Acerca da seguridade social, julgue os itens a seguir.
28

No âmbito da seguridade social, a defesa do direito à
assistência social pela categoria profissional dos assistentes
sociais refere-se à luta social em prol do bem-estar e da
satisfação das necessidades sociais criadas pelo capitalismo.

29

Nos países capitalistas da Europa Ocidental e da América

A respeito dos fundamentos éticos do serviço social, julgue os
próximos itens.
40

Embora limitada, a ética é feita cotidianamente por meio de
atos morais singulares, parcialmente conscientes e livres, e
pode se objetivar mediante ações motivadas por valores e
teleologias direcionadas à realização de direitos e conquistas
coletivas.

41

A materialidade e a organicidade da consciência ética dos
profissionais advêm do seu pertencimento a um projeto
profissional que corresponda aos seus ideais de cidadãos e de
categoria profissional organizada.

Latina, a seguridade social estrutura-se com base na
organização social do trabalho.
30

No sistema de seguridade social com base no modelo
beveridgiano, os benefícios assegurados destinam-se à
manutenção da renda dos trabalhadores em momentos de risco
social decorrentes da ausência de trabalho.
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Com relação à intervenção profissional de assistentes sociais
voltada às famílias, julgue os itens subsequentes.
42

As alterações que a estrutura da família vem sofrendo são
superficiais e de baixo alcance, não atingindo a rede social.

43

Os três indicadores considerados importantes para definir
família ) domicilio, parentesco e afetos ) possuem sentidos
diversos de acordo com a classe social, cultura e forma de
organização e de convivência das famílias.

44

45

46

A revisão de literatura se diferencia da pesquisa bibliográfica
pelo fato de a primeira ser um pré-requisito para a realização
de toda e qualquer pesquisa, ao passo que a segunda implica
um conjunto ordenado de procedimentos de busca por
soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode
ser aleatório.
Nem todos os trabalhos interdisciplinares produzem sozinhos
as transformações na relação entre produção do conhecimento
e objetos de intervenção, fato que exige um profissional
informado, crítico e propositivo capaz de articular a dimensão
investigativa com as práticas interventivas.
De acordo com as atuais análises críticas sobre pesquisa em
saúde, o conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se
opõe, pois a realidade abrangida por eles interage
dinamicamente, excluindo-se a possibilidade de dicotomia.
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No que concerne a políticas e programas sociais dirigidas a
segmentos específicos, julgue os itens a seguir.
47

Conforme a Lei Maria da Penha, constatada a prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz só
poderá determinar o afastamento do agressor do lar após
realização da audiência das partes.

48

A Política Nacional do Idoso estabelece que, nos casos de
idosos com diagnóstico de câncer e com incapacidade para
gerir seus bens, dispensa-se a nomeação de um curador
especial em juízo, sendo a administração de seus bens feita por
um membro da sua família.

49

De acordo com o Estatuto do Idoso, constitui crime passível de
detenção de dois a quatro anos, recusar, retardar ou dificultar
a assistência à saúde do idoso, sem justa causa, ou não pedir,
nesses casos, o socorro de autoridade pública.

50

Segundo a Política Nacional para a Prevenção e Controle do
Câncer, cabe ao Centro de Alta Complexidade em Oncologia
(CACON), oferecer, obrigatoriamente diagnóstico e tratamento
de cirurgia dos cânceres raros e infantis, dentro de sua estrutura
hospitalar.
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PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva
os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS, nos locais
apropriados, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também
desconsiderado o texto que não for escrito na(s) folha(s) de texto definitivo correspondente(s).
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 5,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito
capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.

•
•
•

QUESTÃO 1

Discorra sobre os procedimentos a serem tomados pelos profissionais de saúde na rede de proteção à criança e ao adolescente, em especial
com o conselho tutelar, em situações de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos. [valor: 4,50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 1
1
2
3
4
5
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QUESTÃO 2

Discorra sobre o projeto ético-político-profissional no âmbito da ação profissional. [valor: 4,50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 2
1
2
3
4
5

QUESTÃO 3

Discorra sobre as principais características do tratamento fora de domicílio (TFD), instituído pela Portaria n.º 55/1999 da Secretaria de
Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. [valor: 4,50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 3
1
2
3
4
5
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QUESTÃO 4

É recorrente o debate sobre os desafios de efetivação, na área da saúde, da integração multiprofissional e interdisciplinar.
Considerando esse assunto, conceitue trabalho multiprofissional [valor: 2,00 pontos] e trabalho interdisciplinar [valor: 2,50 pontos] na
área da saúde.

RASCUNHO – QUESTÃO 4
1
2
3
4
5
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QUESTÃO 5

De acordo com o disposto no Decreto n.º 7.508/2011, art. 8º, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se
inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, conforme a
complexidade do serviço. Considerando esse assunto, identifique os serviços que são reconhecidos como Porta de Entrada às ações e aos
serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, conforme estipulado pelo Decreto n.º 7.508/2011. [valor: 4,50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 5
1
2
3
4
5

QUESTÃO 6

A compreensão crítica dos determinantes sociais em saúde incide sobre as ações profissionais do assistente social. Considerando esse
assunto, discorra a respeito do conceito de determinantes sociais em saúde (DSS). [valor: 4, 50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 6
1
2
3
4
5
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QUESTÃO 7

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a função da assistência social estabelecida é garantir proteção
social básica e especial e, para tal, é necessário definir claramente a diferenciação entre quais ações ou serviços socioassistenciais são
de caráter básico e quais são de caráter especial, pois este é um requisito imprescindível para estruturação do trabalho dos profissionais
que atuam nessa política social. Considerando esse assunto, discorra, brevemente, sobre as características da proteção social básica.
[valor: 4,50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 7
1
2
3
4
5
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QUESTÃO 8

Considerando que os estudos socioeconômicos são parte intrínseca das ações profissionais do assistente social, discorra sobre o uso desses
estudos na intervenção profissional do serviço social, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

concepção de estudos socioeconômicos; [valor: 2,50 pontos]

<

instrumentos utilizados. [valor: 2,00 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 8
1
2
3
4
5
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QUESTÃO 9

Discorra sobre a residência como formação continuada em saúde para os assistentes sociais [valor: 1,50 ponto], destacando sua relação
com o enfrentamento da questão social. [valor: 3,00 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 9
1
2
3
4
5
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QUESTÃO 10

Discorra sobre o eixo investigação, planejamento e gestão, considerando que este é um dos quatro grandes eixos de atuação profissional
do assistente social na saúde. [valor: 4,50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 10
1
2
3
4
5
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