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006. Prova objetiva

Programa de Residência  
Multiprofissional em Saúde – Serviço Social

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

29.11.2014
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteli-
gente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Uma Odisseia 
no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de 
uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que 
sua missão era mais importante do que os desejos do tripu-
lante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo ter-
mina em tragédia quando, em ato desesperado, o tripulante 
desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se 
infantiliza e morre.

O cientista que ajudou Stanley Kubrick a criar Hal foi  
Irving Good, um matemático que pertencia ao grupo de cien-
tistas arrebanhados por Alan Turing (o pai da computação), 
em Bletchley Park, uma casa no interior da Inglaterra. Foi 
nessa casa que matemáticos, estatísticos e criptógrafos 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando 
mensagens criptografadas dos alemães. Muitos acreditam 
que o sucesso desse time foi uma das razões para que alia-
dos fossem bem-sucedidos na invasão da Europa.

Na última década, a ideia de sistemas de computação 
mais poderosos que o cérebro humano volta à tona: hoje 
existem computadores capazes de vencer os melhores cé-
rebros humanos em jogos de xadrez. É assustador imaginar 
que uma máquina como essa pode ser a derradeira invenção 
do ser humano e que, após sua criação, poderemos passar a 
ser a segunda espécie mais inteligente no planeta. Será que 
nos tornaremos tão dependentes quanto os cachorros hoje 
dependem de nossas vontades e tecnologias? E, tudo isso, 
se essas máquinas acreditarem que vale a pena nos manter 
vivos.

(Fernando Reinach, O Estado de S.Paulo, 04.10.2014. Adaptado)

01. Lendo-se o primeiro parágrafo, conclui-se que

(A) Hal submete o tripulante a situações extremas de 
humilhação e subserviência, o que provoca a des-
truição da nave espacial.

(B) a relação entre Hal e o tripulante foi marcada por al-
tos e baixos, até chegar a um nível de compreensão 
e companheirismo.

(C) Hal disputa com o tripulante o controle da nave, mas 
hesita quando seu intento está prestes a se realizar.

(D) o tripulante assume o controle da situação e, com um 
gesto intempestivo, põe fim ao conflito e valida seu 
poder perante Hal.

(E) Hal não conseguiu esconder os traços de infantilida-
de, e o tripulante começa a descrer de seus superpo-
deres e inteligência.

02. O sucesso obtido pelo grupo de Alan Turing indicia o fato 
de que

(A) a tecnologia tem contribuído para uma cultura que 
opta, antes de tudo, pela busca de soluções de pro-
blemas.

(B) os cientistas estão sempre se empenhando em pes-
quisas voltadas para o aprimoramento da espécie 
humana.

(C) os matemáticos têm-se revelado os verdadeiros 
cientistas, pois, deve-se a eles o patamar tecnológi-
co da modernidade.

(D) a ciência tem suas virtudes, mas nem sempre se 
acredita que os cientistas aplicam-na a fins benéfi-
cos a todos.

(E) o objetivo de toda ciência, como a matemática, é pro-
mover pesquisas que conduzam todas as nações ao 
progresso.

03. Pode-se afirmar que o autor, Fernando Reinach,

(A) põe em xeque o papel da ciência e a capacidade dos 
cientistas em inventar objetos tecnológicos.

(B) expressa inquietação quanto à possibilidade de as 
máquinas questionarem a sobrevivência da espécie 
humana.

(C) lamenta o fato de os cientistas não conseguirem mais 
inventar máquinas tão potentes como o computador.

(D) acredita que os homens farão, em um futuro próxi-
mo, uma autocrítica em relação à dependência que 
têm das máquinas.

(E) alimenta a ideia de que a invenção das máquinas 
possa contribuir para melhores condições de vida no 
planeta.

04. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, os termos des-
tacados em:

… Hal decidiu que sua missão era mais importante do 
que os desejos do tripulante.

O matemático pertencia ao grupo de cientistas arreba-
nhados por Alan Turing.

E, tudo isso, se essas máquinas acreditarem que vale a 
pena nos manter vivos.

(A) superava os desejos…/ instalava-se na equipe…/ 
suporem…

(B) excedia aos desejos…/ agregava-se na equipe…/ 
supõem…

(C) relevava-se nos desejos…/ integrava-se à equipe …/ 
suporão…

(D) prevalecia aos desejos …/ atrelava-se a equipe …/ 
supunham…

(E) suplantava os desejos…/ incorporava-se à equipe…/ 
supuserem…
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06. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas, 
quanto à pontuação.

(A) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano e, hoje, existem computadores 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(B) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano e hoje existem, computadores ca-
pazes de vencer os melhores cérebros.

(C) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens, criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano, e hoje existem computadores, 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(D) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram, mensa-
gens criptografadas, pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano, e, hoje existem computadores 
capazes de vencer, os melhores cérebros.

(E) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação em Bletchley Park decifraram, mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos, que 
o cérebro humano e hoje existem computadores, ca-
pazes de vencer, os melhores cérebros.

05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

(A) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Há computadores capazes de vencer 
os melhores cérebros humanos em jogos de xadrez./ 
Qual dos cientistas acreditaria que sua invenção 
contribuiria com a guerra?

(B) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haverão computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(C) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haviam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(D) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haveriam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(E) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógra-
fos e estatísticos./ Havia computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditaria que sua in-
venção contribuiria com a guerra?
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Leia a charge para responder à questão de número 10.

Australopithecus
robustus

Homo habilis Homo sapiens
neanderthalensis

Homo erectus Homo sapiens
sapiens

10. Assinale a alternativa compatível com os sentidos da fi-
gura.

(A) A espécie humana vem perdendo estatura e habili-
dades corporais.

(B) À medida que o homem evoluiu, o cérebro foi se ex-
pandindo ao longo das eras.

(C) As características físicas humanas não passaram 
por mudanças significativas.

(D) Andar e correr foram habilidades que determinaram 
a evolução do cérebro.

(E) Do homem primitivo à espécie atual, não se percebe 
sinal de evolução.

PoLítica de saúde

11. Uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição 
Federal do Brasil estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados com a par-
ticipação da comunidade. Esta participação deve ser 
exercida por meio

(A) da Comissão Tripartite Nacional (usuários, funcioná-
rios e profissionais de saúde).

(B) dos Conselhos de Saúde nas esferas municipal,  
estadual e federal de governo.

(C) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nas esfe-
ras municipal e estadual.

(D) da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) formada 
por representantes do governo, dos trabalhadores e 
das comunidades municipais.

(E) dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais 
de Saúde (CRESEMS).

Leia o trecho para responder às questões de números 07 a 09.

Com as tecnologias computadorizadas, o homem está 
se entregando cada vez mais à capacidade das máquinas 
de modificar seu pensamento. Identidades são vividas a par-
tir de máquinas. O humano se reafirma, pois, atrás de mou-
ses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos, há sempre um 
homem, com a sua energia natural, que se funde à energia 
das máquinas. O sangue tem o mesmo valor que a corrente 
elétrica.

(www.google.com.br)

07. Assinale a alternativa que completa, corretamente, quan-
to ao sentido do trecho e ao uso do acento indicativo da 
crase, o segmento frasal: Homens e máquinas …

(A) complementam-se e, afeitos à uma boa convivência, 
formam um conjunto inquestionável.

(B) interdependem-se, já que eles as criaram e, com fre-
quência, é à elas que eles recorrem sempre.

(C) convivem, desde longa data, razão pela qual elas 
prestarão serviços à todas as gerações futuras.

(D) encontram-se no aparato tecnológico, à saber: mou-
ses, teclados, cabos elétricos e fios.

(E) relacionam-se de tal forma que a energia vital huma-
na mescla-se à força da maquinaria elétrica.

08. As expressões destacadas no trecho estão, correta e res-
pectivamente, substituídas, sem prejuízo do sentido, em

(A) está se submetendo/ resistente

(B) está se subtraindo / atrelado

(C) está se sujeitando/ incorporado

(D) está se furtando/ imune

(E) está se voltando/ refratário

09. A conjunção pois, na quarta linha, pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por

(A) no entanto.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) ainda assim.

(E) entretanto.
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14. Sobre a Atenção Básica no Brasil, pode-se afirmar que

(A) é um componente com função complementar no 
sistema de saúde, desenvolvendo a atividade de 
“triagem”, destinado ao atendimento curativo/assis-
tencial simples, de menor complexidade tecnológica.

(B) é um conjunto de ações destinadas a populações 
que não têm acesso à medicina de mercado, ofere-
cendo as ações clínicas mínimas e necessárias que 
permitem resolver de imediato a maioria dos proble-
mas de saúde.

(C) sua dinâmica e efetividade está centrada na atuação 
harmônica de uma equipe que se reveza, cada qual 
envolvido com a prática de sua especialidade, aten-
dendo a uma demanda identificada com as patologias 
de maior prevalência na região, previamente definida 
por um sistema centralizado.

(D) tem sua função básica centrada na facilitação do 
acesso a especialistas e hospitais públicos com 
vistas a atribuir maior qualidade no atendimento e, 
com isso, dar maior resolutividade ao sistema.

(E) deve ser entendida como um componente estratégi-
co na organização do SUS, um espaço de produção 
de mudanças de sistemas de saúde, e atua como 
elemento organizador e articulador do cuidado em 
saúde.

15. Entre as atribuições dos membros das equipes de Saúde 
da Família, podem-se citar:

1.   a participação no processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe;

2.   a manutenção atualizada do cadastramento de famí-
lias e dos indivíduos no sistema;

3.   a realização de busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona-se 
com essas atribuições.

(A) São todas restritas ao agente comunitário de saúde.

(B) Duas delas cabem exclusivamente ao profissional de 
enfermagem.

(C) São atribuições específicas, seguindo a ordem, 
respectivamente, do agente comunitário de saúde, 
do profissional de enfermagem e do médico.

(D) São comuns a todos os membros da equipe.

(E) O médico não participa de nenhuma dessas atri-
buições.

12. Segundo a Lei número 8.080/90, estão entre as competên-
cias das direções estadual e municipal do SUS – Sistema 
Único de Saúde, respectivamente, coordenar e executar 
ações e serviços de saúde. Dessa forma, cabe à direção 
municipal, entre outros, executar serviços de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. Desses 
serviços citados, o único que não é coordenado pela dire-
ção estadual do SUS é

(A) a vigilância epidemiológica.

(B) a vigilância sanitária.

(C) o saneamento básico.

(D) a saúde do trabalhador.

(E) a alimentação e nutrição.

13. Considere as cinco diretrizes centrais para orientar a 
ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde:

1.   Acolhimento,que inaugura e sustenta processos de 
cuidar.

2.   Gestão Democrática das organizações de saúde, 
dos processos de trabalho e de formação, da clínica 
e da saúde coletiva.

3.   Clínica Ampliada, com ampliação de suas bases 
conceituais, para além da alopatia, incluindo práticas 
complementares; para além do biológico, incluindo 
as dimensões social e subjetiva; e para a ação inter-
disciplinar, com aposta no trabalho em equipe.

4.   Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde, 
sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 
sanitária de nosso país.

5.   Garantir os direitos dos usuários, na justa medida 
da produção corresponsabilizada do cuidado, que 
significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, 
trabalhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-
-familiar.

Essas diretrizes foram formuladas

(A) pela Política Nacional de Humanização (Humaniza 
– SUS).

(B) para melhorar em número e em qualidade os profis-
sionais que compõem as equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF), em todo o território nacional.

(C) para avaliar, quantitativamente, a eficácia do pro-
grama QualiSUS – Rede.

(D) visando ampliar a participação da comunidade na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(E) pela Política Nacional de Saúde e Segurança do  
Trabalhador, com o objetivo de humanizar as suas 
condições de trabalho.
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18. Os coeficientes de morbidade têm muita importância em 
vigilância de saúde e, sobre eles, pode-se afirmar que

(A) medem o percentual de pessoas portadoras de  
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 
uma população de doentes por várias causas.

(B) não se prestam para análises de frequências de  
doenças.

(C) utilizam como denominador, para estimar a força  
de uma doença, o número de óbitos, pela mesma 
doença, ocorridos no período de estudo.

(D) analisam o comportamento das doenças e dos agra-
vos à saúde em uma população exposta.

(E) embora úteis para estudos populacionais em geral, 
não são adequados para análises comparativas  
entre dois extratos de população.

19. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com 
a Portaria número 1.271/2014, que define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória.

(A) A vigilância sentinela é o modelo de vigilância restri-
ta aos serviços de atendimento de urgência e emer-
gência, incluindo os privados, a partir da suspeita de 
casos de doença infectocontagiosa.

(B) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória 
e sempre imediata à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsá-
veis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de doença que tenha o 
diagnóstico confirmado.

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser rea-
lizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento.

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realiza-
da pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendi-
mento ao paciente, em até 8 (oito) horas desse aten-
dimento, pelo meio mais rápido disponível.

(E) A notificação compulsória deverá ser feita obrigato-
riamente ao Ministério da Saúde e, para não con-
gestionar o sistema, exclusivamente pelos meios 
eletrônicos disponíveis nas secretarias estaduais de 
saúde.

20. A vacina é aplicada em dose única, mas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) recomenda-se uma se-
gunda dose quando, após 6 meses, não se observar 
cicatriz no local da aplicação. Essa vacina é

(A)  contra a influenza.

(B) a tríplice viral.

(C) contra a hepatite B.

(D) a pneumocócica 23-valente.

(E) a BCG.

16. Em estudo desenvolvido em uma comunidade, obteve-
-se, entre outras informações relevantes, um valor de 80% 
para o índice de Swaroop-Uemura.

Sobre esse resultado, pode-se dizer que ele

(A) retrata uma comunidade com boas condições econô-
micas, sociais e de saúde.

(B) retrata uma comunidade com baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

(C) tem relação apenas com a situação de saúde que, 
no caso, revela-se precária.

(D) só terá validade quando analisado em associação 
com a taxa de mortalidade proporcional.

(E) apenas indica a boa situação da rede de saneamento 
básico que, nesse caso, atende quase a totalidade das 
residências.

17. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços  
alcançados pelo SUS nos últimos anos, ainda é evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no 
contexto atual. Como estratégia para superar a fragmen-
tação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, 
com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e 
serviços que necessita com efetividade e eficiência,  
estruturou-se um conjunto de serviços e equipamentos de 
saúde, num determinado território geográfico, responsá-
vel não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 
também de como estes estão se relacionando, asseguran-
do dessa forma que a ampliação da cobertu ra em saúde  
seja acompanhada de uma ampliação da comunicação 
entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 
atenção.

(Portaria número 4.279/2010. Adaptado)

Essa organização, utilizada como estratégia para o 
cuidado integral, tornou-se realidade com o nome de

(A) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

(B) Redes de Atenção à Saúde (RAS).

(C) e-SUS Atenção Básica (AB).

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

(E) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB).
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24. Na análise marxiana da formação das classes sociais no 
modo de produção capitalista, observa-se uma tendência 
à polarização em duas classes, a burguesia e o proleta-
riado. Essa tendência, discutida e reatualizada, foi e é 
centro de polêmicas, e pareceria não ter verificação his-
tórica a partir do século XX. O que ocorre hoje? É correto 
afirmar que na atualidade ocorre a convivência dessas 
classes fundamentais

(A) com outra diversidade de classes.

(B) mantendo-se a estrita bipolarização.

(C) com uma relativa homogeneidade.

(D) que rompem com a interdependência.

(E) criando consensos reais.

25. As contradições da sociedade capitalista, explicitadas 
na produção coletiva de riquezas e na sua apropriação 
privada, estão na base da questão social e do surgimen-
to das políticas sociais ou dos sistemas de proteção so-
cial no mundo inteiro. Do ponto de vista dos liberais, tais  
políticas se destinam a corrigir os efeitos malignos pro-
duzidos pelo crescimento capitalista. As políticas sociais 
teriam finalidade redistributiva e como objetivo

(A) alavancar forças vitais de diferentes territórios e  
comunidades.

(B) reunir programas de atendimento em uma única 
esfera gestora.

(C) valorizar iniciativas protagônicas da sociedade civil 
organizada.

(D) reduzir as desigualdades geradas na esfera da pro-
dução.

(E) fortalecer estruturas de classe determinantes de  
desigualdades.

26. O surgimento e o desenvolvimento da política social no 
Brasil, país da periferia do mundo capitalista, constituiu-
-se com as marcas das condições brasileiras e de suas 
particularidades históricas. No período da ditadura mili-
tar, contexto de perdas das liberdades democráticas, de 
censura, prisão e tortura para vozes dissonantes, o bloco 
militar-tecnocrático-empresarial buscou adesão e sua 
legitimidade por meio da expansão e modernização das 
políticas sociais. Ocorre nesse período a unificação, uni-
formização e centralização da

(A) educação profissional.

(B) saúde setorial.

(C) assistência social.

(D) justiça igualitária.

(E) previdência social.

ConheCimentos esPeCÍFiCos

21. O positivismo foi, no limiar da contemporaneidade, o 
maior obstáculo à interdisciplinaridade, marcando profun-
damente as feições da cultura contemporânea, de modo 
particular no aspecto epistemológico. Se não chegou 
a comprometer o esforço de unificação no âmbito das  
Ciências Naturais, comprometeu-o, de forma inevitável, 
no âmbito das Ciências Humanas, ao consagrar a pro-
posta das

(A) generalizações.

(B) complementaridades.

(C) especializações.

(D) condicionalidades.

(E) subalternidades.

22. A política social, tal como é possível concebê-la hoje, 
não foi tema dos tempos de Marx. No entanto, podem-se  
encontrar em Marx e no desenvolvimento da tradição 
marxista valiosas indicações para sua abordagem. A 
questão da política social é sempre um resultado que  
envolve mediações complexas e, nessa perspectiva, esta 
tradição oferece uma leitura da dinâmica da sociedade 
burguesa, de como ela produz e reproduz suas relações 
sociais. Assim, no conjunto de hipóteses oferecidas pela 
tradição marxista para pensar a política social, seu signi-
ficado, suas possibilidades e limites na contemporanei-
dade, a hipótese central é a que considera

(A) a resolutividade social promovida pelo acesso e  
usufruto.

(B) a incompatibilidade estrutural entre acumulação e 
equidade.

(C) o acirramento político explicitado pelo binômio desi-
gualdade e inclusão.

(D) a conquista política minimizada pela consciência e 
pela participação.

(E) o embate público entre forças privadas do capital.

23. Qual a importância em se discutir a ontologia do ser  
social para o Serviço Social? É este um tema relevante? 
O pressuposto principal é o entendimento de que há uma 
forma originária do agir humano pela qual se dá a exis-
tência social. Assim, todas as práxis sociais entendidas 
como atividades, práticas e ações dos sujeitos têm um 
nexo, em seu sentido ontológico. Deve-se considerar  
essas práxis não no sentido singular, realizado individual-
mente pelos sujeitos, mas em sua totalidade, na síntese 
das singularidades que produz e reproduz socialmente. 
Esse nexo encontra sua causa e fundamento

(A) na ideologia.

(B) na sociedade.

(C) nos valores.

(D) no trabalho.

(E) na deontologia.
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29. O processo de envelhecimento não se resume apenas 
a aspectos demográficos, é condicionado pela classe  
social, gênero, etnia, raça e implica a garantia de melhores 
condições sociais que justifiquem a ampliação dos anos 
de vida. Assim, envelhecer com dignidade não é uma 
responsabilidade individual, mas coletiva. Implica não só 
a criação de políticas públicas como também a garantia 
de acesso dos idosos a essas políticas. Em sintonia com 
essa realidade, o artigo 3o da Lei no 10.741/2003 – Esta-
tuto do Idoso, ao assegurar a efetivação de seus direitos, 
prevê no inciso V a priorização do atendimento do idoso 
por sua própria família, em detrimento do atendimento 
asilar, exceto

(A) daqueles com mobilidade reduzia por doença inca-
pacitante.

(B) dos que não a possuam ou careçam de condições de 
manutenção da própria sobrevivência.

(C) dos excluídos dos critérios de acesso ao benefício 
socioassistencial de prestação continuada.

(D) daqueles com redução efetiva e acentuada da capa-
cidade de integração social.

(E) dos portadores de doenças infectocontagiosas.

30. Em instituições de saúde articuladas com o Movimento 
de Reforma Psiquiátrica, o Serviço Social atua no sen-
tido de contribuir para o melhor tratamento psiquiátrico, 
na perspectiva de incluir as questões resultantes de  
rupturas do usuário com o meio social. O melhor trata-
mento psiquiátrico também é o melhor tratamento social, 
assim, são objetivos da reabilitação psicossocial. Sem-
pre que houver ruptura por parte do paciente, tanto em 
relação à sua integração institucional quanto à sua inte-
gração social, o Serviço Social é demandado a intervir 
juntamente com

(A) a autoridade local de saúde.

(B) seus responsáveis legais.

(C) a direção da instituição prestadora de serviços.

(D) os demais pacientes da instituição.

(E) outros profissionais.

27. O único filho do Sr. AJG, de 78 anos, alega não ter con-
dições de permanecer com o pai residindo em sua casa. 
Nenhum dos membros da família permanece durante o 
dia na casa, portanto, sem condições de promover os cui-
dados necessários ao Sr. AJG, que está doente. Assim, 
procura uma instituição de longa permanência e, após 
triagem, com visita domiciliar, constatou-se que a família 
cumpria os critérios de elegibilidade para o acesso do Sr. 
AJG ao serviço e havia uma vaga. Conforme define a Lei 
Federal no 10.741, a assistência social aos idosos será 
prestada, de forma articulada, conforme os princípios e 
as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência  
Social – LOAS, na Política Nacional do Idoso, no Sistema 
Único de Saúde e demais normas pertinentes. De acordo 
com o artigo 35 do Estatuto do Idoso, todas as entidades 
de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a

(A) firmar contrato de prestação de serviços com a  
pessoa abrigada.

(B) oferecer assistência gratuita ao idoso com pendên-
cias judiciais.

(C) reservar pelo menos 20% (vinte por cento) das  
vagas a pessoa idosa incapaz.

(D) manter plano coletivo de saúde privado para os  
idosos abrigados.

(E) garantir quadro de cuidadores na proporção de 1 
profissional para cada 3 idosos.

28. A criança LFS, de 10 anos, comparece a uma Unidade de 
Pronto Atendimento do SUS – Sistema Único de Saúde, 
de seu bairro, acompanhada pela mãe. Apresenta uma 
série de sintomas que exigem do médico atendente o 
encaminhamento de LFS para exames no Hospital local. 
Com o devido diagnóstico, o médico prescreve repouso 
e alguns medicamentos, os quais a mãe informa não  
ter meios para adquiri-los. Ora, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente assegura atendimento integral a esse 
segmento da população, por intermédio do SUS, garan-
tido o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim 
sendo, a demanda de LFS deverá ser tratada de acordo 
com o artigo 11 (§ 2o) do ECA, que incumbe ao poder  
público fornecer medicamentos, próteses e outros recur-
sos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação,

(A) genericamente, à parte das crianças.

(B) estritamente àqueles em tratamento de alto custo.

(C) gratuitamente àqueles que necessitarem.

(D) isoladamente àqueles com doenças infectoconta-
giosas.

(E) especificamente aos portadores de deficiência.
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34. O SUAS – Sistema Único da Assistência Social se fun-
damenta na cooperação entre a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios e estabelece as res-
pectivas competências e responsabilidades, pautadas 
pela ampliação da proteção socioassistencial em todos 
os seus níveis, contribuindo para a erradicação do tra-
balho infantil, o enfrentamento da pobreza, da extrema 
pobreza e das desigualdades sociais, e para a garantia 
dos direitos, conforme disposto na Constituição Federal 
e na legislação relativa à assistência social. A LOAS – Lei 
Orgânica da Assistência Social, em seu artigo 6o (§ 2o), 
define que o SUAS é integrado pelos entes federativos, 
pelos respectivos conselhos de assistência social e

(A) pelo sistema nacional de planejamento e avaliação.

(B) pelas unidades de serviços suplementares.

(C) pelas entidades e organizações de assistência  
social.

(D) pelas comissões intergestoras locais.

(E) pelos comitês gestores solidários.

35. Conforme determina a Lei no 8.080/1990, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participa-
ção complementar da iniciativa privada, serão organiza-
dos de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. A referida Lei prevê a criação 
de comissões intersetoriais com a finalidade de articu-
lar políticas e programas de interesse para a saúde, cuja 
execução envolva áreas não compreendidas no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme seu artigo 
13, a articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as ati-
vidades de alimentação e nutrição, saneamento e meio 
ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologica, 
recursos humanos, ciência e tecnologia e

(A) deficiência e reabilitação.

(B) saúde do trabalhador.

(C) drogadicção de crianças.

(D) mobilidade e acessibilidade.

(E) violência e agravos à saúde.

31. O artigo 6o da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 
trata da gestão do Sistema Único da Assistência Social, 
e expressa no parágrafo primeiro que as ações ofertadas 
no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, 
à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, 
como base de organização, o território. Quando se pensa 
a gestão a partir do território onde se atua, uma das pri-
meiras preocupações recai na forma como esse território 
deva ser dividido e reconhecido. É correto afirmar que a 
lógica dos territórios de gestão caminha para um deslo-
camento em relação às heranças de operar a política de 
assistência social sob a lógica da

(A) alteridade, totalização e padronização.

(B) solidariedade, universalização e generalização.

(C) singularidade, privação e otimização.

(D) homogeneidade, segmentação e individualização.

(E) heterogeneidade, consolidação e sintetização.

32. Conforme define o artigo 23 da Lei no 8.742/1993 – 
LOAS, entendem-se por serviços socioassistenciais as 
atividades continuadas que visem à melhoria de vida da  
população e cujas ações, voltadas para as necessidades 
básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes 
estabelecidos nesta Lei. Em cumprimento à outros dis-
positivos legais, o § 2o do referido artigo estabelece que, 
na organização dos serviços da assistência social, serão 
criados programas de amparo às crianças e adolescen-
tes em situação de risco pessoal e social e

(A) às pessoas que vivem em situação de rua.

(B) aos portadores de HIV e seus familiares.

(C) aos idosos em situação de convalescência.

(D) às pessoas com deficiências, incapacitadas para o 
trabalho.

(E) ao trabalhador precarizado e/ou em situação de  
desemprego.

33. A LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social (Lei  
no 8.742/1993 atualizada pela Lei no 12.435/2011) 
estabe lece em seu artigo 2o como objetivos da assistên-
cia social a proteção social, a vigilância socioassistencial 
e a defesa de direitos. De acordo com o inciso I do refe-
rido artigo, a proteção social visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, 
especialmente a

(A) igualdade de direitos no acesso ao atendimento.

(B) universalização dos direitos sociais.

(C) promoção da integração ao mercado de trabalho.

(D) primazia da responsabilidade do Estado.

(E) oferta de ações intersetoriais qualificadas.
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36. As bases do pensamento crítico dialético no Serviço  
Social permitiram compreender que as ações profissio-
nais estão profundamente condicionadas pelas relações 
entre as classes na sociedade capitalista e que elas inter-
ferem na reprodução material e social da força de traba-
lho, tanto por meio das ações materiais como das ações 
de cunho sociopolítico e ideocultural. Ou seja, participam 
da reprodução das relações sociais que se faz por meio 
da reprodução de valores, de modos de vida e de práti-
cas culturais e políticas. Nesse sentido, é correto afirmar 
que as ações profissionais, mediatizadas pelas políticas  
sociais, são dotadas de

(A) perspectiva humanitária.

(B) senso comum.

(C) ideais conservadores.

(D) caráter educativo.

(E) objetivos setoriais.

37. O Serviço Social se inscreve de forma contraditória nas 
particularidades das relações sociais capitalistas, susten-
tando, ao mesmo tempo, as necessidades imediatas de 
reprodução da força de trabalho e, principalmente, das 
camadas excluídas da população. No seu cotidiano de 
assalariado na esfera estatal, nas empresas ou nas ins-
tituições, os profissionais de Serviço Social participam, 
como aqueles a quem atendem, do mundo do trabalho. 
Seu trabalhado, assim como o próprio sistema capitalista, 
é marcado

(A) pelas contradições e pelas relações nele presentes.

(B) pela unidade de atenção e cobertura de serviços em 
caráter universal.

(C) pela consolidação de um modelo padronizado e  
solidário.

(D) pela manutenção de desequilíbrios e desajustes  
funcionais.

(E) pela apropriação de conteúdos adequados aos obje-
tivos profissionais.

38. Um dos fatores que reproduzem, mesmo que de forma 
diferenciada, a lógica da gênese do Serviço Social é o 
seu caráter de subordinação. A profissão do assistente 
social encontra-se ancorada em diversos aspectos que a 
colocam em posições de limitada liberdade e autonomia 
para romper com a lógica do seu passado, lógica que 
caracteriza o Serviço Social como uma profissão vincu-
lada à

(A) caracterização das desigualdades sociais.

(B) radicalização da exclusão socioeconômica.

(C) superação de antagonismos presentes no território.

(D) execução terminal das políticas sociais.

(E) legitimação da ordem capitalista.

39. Pensar o exercício profissional a partir das dimensões 
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 
coloca a possibilidade de compreender o significado  
social da ação profissional. Pensá-las de modo articulado 
e orgânico, mas reconhecendo a particularidade de cada 
dimensão, permite entender o papel da teoria como  
possibilidade, uma vez que leva ao conhecimento da rea-
lidade, indica caminhos, estratégias, bem como o instru-
mental técnico-operativo que deve ser utilizado e como 
deve ser manuseado. Implica, portanto, pensar a relação 
que se estabelece entre teoria e prática, por meio da  
intervenção, com as mediações necessárias para que a 
finalidade ideal seja também

(A) flexível e profunda.

(B) sensível e sustentável.

(C) qualificada e firme.

(D) harmônica e imediata.

(E) real e objetiva.

40. Para concretizar os princípios da universalidade de  
acesso e equidade em relação aos direitos sociais, a 
ação cotidiana dos assistentes sociais tem papel funda-
mental na construção da integralidade em saúde. Uma 
integralidade compreendida como princípio dotado de 
vários sentidos, que consistem tanto na abordagem do 
indivíduo na sua totalidade, como parte de um contexto 
social, econômico, histórico e político, quanto na organi-
zação de práticas de saúde que

(A) socializem os saberes tradicionais voltados à promo-
ção do bem-estar da pessoa.

(B) agreguem ações de promoção, prevenção, cura e 
reabilitação.

(C) incorporem conhecimentos próprios de atendimento 
específico.

(D) ofereçam respostas focalizadas a determinadas  
necessidades curativas.

(E) garantam resultados satisfatórios que atendam à  
superação de endemias.

41. Nos serviços de saúde, a inserção dos assistentes  
sociais no conjunto dos processos de trabalho destina-
dos a produzir serviços para a população é mediatizada 
por um conjunto de necessidades que se definem e  
redefinem a partir das condições históricas sob as quais 
a saúde pública se desenvolveu no Brasil, e mediatizada 
também

(A) pelo avanço metodológico da área.

(B) pelo reconhecimento social da profissão.

(C) pelo processo de reconceituação do Serviço Social.

(D) pelo prestígio de seus teóricos.

(E) pela dicotomia teórico-prática do seu trabalho.
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45. Nos serviços sociais, especialmente na área da assistên-
cia social, a atribuição profissional voltada à identificação/
classificação de necessidades e à triagem/seleção para o 
repasse de recursos materiais adquire grande importân-
cia. A inclusão/exclusão dos usuários nos critérios para 
recebimento de serviços e/ou bens assistenciais depende 
da definição de um grau de necessidades/carências a ser 
verificado por meio do levantamento das condições de 
renda e de vida, sendo essa tarefa desempenhada pelo 
assistente social. Na efetivação dessa atribuição, o assis-
tente social analisa as condições socioeconômicas do 
usuário e atesta perante a instituição quais aqueles com 
prioridade para acesso aos recursos. É fundamental que 
o resultado dessa análise fique registrado na forma de

(A) registro eventual.

(B) documento espontâneo.

(C) levantamento informacional.

(D) anotação específica.

(E) parecer social.

46. Um código de ética representa uma exigência legal de 
regulamentação formal de uma profissão e, como tal, é 
um instrumento específico de explicitação de deveres e 
direitos profissionais, ou seja, refere-se a uma necessi-
dade formal de legislar sobre o comportamento dos pro-
fissionais. Dentre os princípios fundamentais previstos no 
código de ética dos assistentes sociais, destaca(m)-se

(A) garantia e defesa das atribuições e prerrogativas 
profissionais em consonância com o referido Código.

(B) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos  
arquivos e documentação, preservando o sigilo pro-
fissional.

(C) liberdade na realização de estudos e pesquisas pro-
fissionais, assegurado o direito de participação dos 
envolvidos nos trabalhos.

(D) participação em movimentos sociais vinculados à 
luta pela consolidação e ampliação da democracia.

(E) defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza  
socialmente produzida.

42. O trabalho do assistente social na área da saúde deve 
ter como eixo central a busca criativa e incessante da 
incorporação dos conhecimentos e das novas requisi-
ções à profissão, articulados aos princípios dos projetos 
de reforma sanitária e ético político do Serviço Social. É 
sempre na referência a estes dois projetos que se po-
derá compreender se o profissional está de fato dando 
respostas

(A) imediatas às indicações institucionais presentes no 
seu cotidiano.

(B) representativas dos desejos e possibilidades da  
política pública.

(C) qualificadas às necessidades apresentadas pelos 
usuários.

(D) significativas para melhoria dos índices da saúde 
produtiva.

(E) suficientes para a superação da desigualdade social.

43. Em se tratando da atuação profissional na saúde, as  
demandas atendidas pelo assistente social, em sua 
maioria, recebidas por meio de encaminhamentos, rela-
cionam-se não só ao funcionamento dos serviços presta-
dos pelas respectivas unidades, à sua própria dinâmica, 
como também à doença em si. Tal fato, independente-
mente da unidade de saúde, conforma o trabalho dos 
assistentes sociais ao seu movimento interno. Nessa 
perspectiva, as ações do assistente social em relação às 
ações dos demais profissionais e em relação ao sistema 
social vigente tornam-se

(A) similares e necessárias.

(B) exequíveis e metódicas.

(C) hegemônicas e fundamentais.

(D) análogas e equilibradas.

(E) complementares e funcionais.

44. Em um hospital-dia, MSO, 45 anos, solteiro, recebe orien-
tação médica para um tratamento em que ele deverá 
ir todos os dias ao centro de atenção psicossocial para 
atendimento e sessões psicoterapêuticas. Como MSO 
não tem recursos financeiros para assumir despesas 
com transporte, é encaminhado ao Serviço Social, com 
o objetivo de o usuário se encaixar no planejado. Nesta 
situação, a intervenção do Assistente Social corresponde 
a um dos núcleos de objetivação do trabalho profissional 
em saúde, qual seja:

(A) sistematização de demandas reprimidas.

(B) interpretações de normas e rotinas institucionais.

(C) desenvolvimento de atividades de apoio pedagógico 
e técnico-político.

(D) agenciamento de medidas e iniciativas de caráter 
emergencial.

(E) procedimentos de natureza socioeducativa.
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50. Pensando a intervenção profissional do assistente social, 
sendo os instrumentos utilizados como meio de efetivar 
uma finalidade, a sua escolha não é, de maneira alguma, 
neutra, ou seja, não se trata apenas de um aspecto téc-
nico, uma vez que ela visa a um fim que não é somente 
atingir uma eficiência e produtividade, mas uma determi-
nada eficiência e produtividade, inserida nas condições 
da ordem capitalista. Isso significa que a escolha do ins-
trumento cumpre, além de uma função técnica e opera-
cional, uma função

(A) estratégica e funcional.

(B) competente e mensurável.

(C) responsável e qualificada.

(D) política e ideológica.

(E) operativa e objetiva.

51. Na literatura atual do Serviço Social, a entrevista é um 
instrumento tido como um espaço que possibilita não 
só o conhecimento mútuo, a ampliação de consciência, 
tanto dos usuários quanto dos assistentes sociais, como 
também o contato com as questões do cotidiano trazi-
das pelos que buscam os serviços sociais. A entrevista 
oferece condições para o profissional compreender as 
demandas colocadas, possibilitando, assim, trabalhar 
os diferentes aspectos postos durante o seu desenvolvi-
mento. O momento da entrevista deve criar oportunida-
des à população para

(A) refletir sobre sua inserção na realidade.

(B) adequar o atendimento às diretrizes estabelecidas 
institucionalmente.

(C) dar significado ao rol de serviços a serem oferecidos.

(D) apropriar-se de um aconselhamento de nível profis-
sional.

(E) qualificar e avaliar o atendimento e as ofertas do tra-
balho social.

52. A documentação cumpre significativo papel como instru-
mental técnico no trabalho profissional. Nesse sentido, 
documentar não significa um roteiro de papéis a serem 
preenchidos e organizados; não é simplesmente o ato de 
obter, passar e registrar informações. É mais que isso, é 
relacionar e interpretar diversos dados e fatos, é refletir 
para agir, é relacionar-se com o conhecimento, é parte 
da produção do conhecimento. Quando a documentação, 
mesmo aquela aparentemente mais rotineira, tiver um 
tratamento técnico, documentar torna-se um exercício

(A) obrigatório e regularmente extraordinário.

(B) mecânico e tradicionalmente aleatório.

(C) reflexivo e interpretativo sistemático importante.

(D) valorizado e altamente natural.

(E) devido e reconhecidamente regular.

47. O Serviço Social surge e se desenvolve nos marcos do 
pensamento conservador, como um estilo de pensar e 
agir na sociedade capitalista. A profissão nasce inclusive 
no contexto de um movimento social de cunho reformista 
conservador. A herança intelectual do Serviço Social foi 
marcada pela doutrina social da Igreja e pelo moderno 
conservadorismo europeu nas suas origens, incorporando 
mais tarde a sociologia funcionalista norte-americana, de 
raiz empiricista. Esse arranjo teórico-doutrinário foi o fio 
que percorreu o tradicionalismo profissional, com coesão 
tanto das interpretações da sociedade como do campo

(A) dos conteúdos naturalistas específicos.

(B) dos valores norteadores da ação.

(C) dos saberes empiricamente produzidos.

(D) da conformação social própria do capitalismo.

(E) dos conhecimentos sistematizados da humanidade.

48.  Trabalhar com as famílias das crianças e dos adoles-
centes acolhidos em abrigos ou nas famílias acolhedo-
ras implica compreender sua configuração, buscar suas 
competências e entender sua inserção na comunidade. 
O trabalho com essas famílias precisa favorecer a supe-
ração das questões, por vezes bastante complexas, que 
contribuíram para o afastamento da criança ou adoles-
cente do convívio familiar. É importante compreender 
como as famílias estão vivenciando a situação de afasta-
mento de seus filhos e potencializá-las para

(A) a retomada do convívio e exercício de seu papel de 
proteção e cuidados.

(B) a devida leitura da realidade para a compreensão 
dos limites institucionais.

(C) a redefinição dos papéis individuais em sua configu-
ração.

(D) o exercício da atividade laboral que assegure o seu 
sustento.

(E) a inserção qualificada em atividades ocupacionais e 
comunitárias.

49. Todos nós temos uma definição de família. Mas podemos 
dizer que essa definição pode ser universal? É correto 
afirmar que os modelos familiares não são estáticos; eles 
se transformam e convivem com uma pluralidade de pos-
sibilidades. Uma preocupação metodológica fundamental 
é reconhecer o outro como sujeito, daí a necessidade de 
que os assistentes sociais, ao trabalharem com famílias, 
nesse reconhecimento do outro em sua subjetividade  
única, ainda que partilhem a mesma cultura, estabeleçam

(A) uma conduta passiva.

(B) uma postura coerente.

(C) a escuta ativa.

(D) a opinião conclusiva.

(E) a estratégia avaliativa.
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56. O Serviço Social atua em uma correlação particular de 
forças sob a forma institucionalizada, na mediação fragi-
lização/fortalecimento, vinculada ao processo global de 
re-produzir-se e re-presentar dos sujeitos em suas tra-
jetórias/estratégias. A institucionalização do atendimento 
traz a possibilidade de reprodução de encaminhamento 
para outras situações similares, podendo-se fazer a  
articulação entre as ações de rotina, o envolvimento e a 
participação da população e sua

(A) submissão aos comandos e definições de represen-
tantes institucionais.

(B) capacidade de manifestação em desacordo a tais 
encaminhamentos.

(C) adequada subordinação à diretrizes de ordem  
externa.

(D) absoluta desarticulação social impeditiva de qual-
quer reação.

(E) organização estratégica perante a instituição e na 
própria sociedade.

57. A dimensão técnico-operativa no Serviço Social não pode 
ser reduzida à questão dos instrumentos e técnicas. Ela 
mobiliza a dimensão teórico-metodológica, para analisar 
o real e investigar novas demandas, e mobiliza também a 
dimensão ético-política permitindo definir prioridades, as 
alternativas viáveis para a realização da ação, bem como 
projetá-la em função dos valores e finalidades e avaliar 
as consequências da ação, além das condições objetivas 
do trabalho e das condições

(A) norteadoras dos usuários de serviços.

(B) avançadas que caracterizam uma dada realidade 
social.

(C) subjetivas dos agentes profissionais.

(D) naturais da instituição empregadora.

(E) próprias de politicas sociais fragmentadas.

58. Do ponto de vista do Serviço Social, as bases teórico-
-metodológicas são instrumentais técnicos essenciais, as 
quais, diferentemente dos recursos financeiros e físicos 
– que são das instituições empregadoras – pertencem 
ao profissional e contribuem para iluminar a leitura da  
realidade e imprimir rumos à ação, ao mesmo tempo em 
que a

(A) desvalorizam.

(B) negam.

(C) moldam.

(D) ignoram.

(E) socializam.

53. O conhecimento da documentação necessária ao traba-
lho profissional, seja para a intervenção em uma reali-
dade determinada ou em pesquisas sobre fenômenos  
diversos, é parte dos instrumentos de trabalho do Serviço 
Social. O documento que registra a ação cotidiana indi-
vidual do profissional, como um recurso técnico pouco 
utilizado na prática profissional, mas que possibilita uma 
riqueza muito grande de informações, é

(A) o Relatório de Caso.

(B) a Agenda Mensal.

(C) o Prontuário Individual.

(D) Cadastro Técnico.

(E) o Diário de Campo.

54. Operacionalmente, os estudos socioeconômicos/estudo 
social podem ser definidos como o processo de conhe-
cimento, análise e interpretação de uma determinada  
situação social. Sua finalidade imediata é a emissão de 
um parecer sobre tal situação, do qual o sujeito deman-
dante da ação depende para acessar benefícios. Essa 
finalidade é ampliada quando se incluem a obtenção  
e a análise de dados sobre as condições econômicas, 
politicas, sociais e culturais da população atendida, para 
subsidiar o planejamento e a gestão de serviços e pro-
gramas, bem como a reformulação ou

(A) a criação de projetos supranacionais.

(B) a formulação de políticas sociais.

(C) a implantação de funções complementares ao Ser-
viço Social.

(D) o monitoramento de programas possíveis.

(E) a avaliação de ações consensuais.

55. Os assistentes sociais defrontam-se, cotidianamente, 
com as mais variadas expressões da questão social, 
como a violência, a pobreza, o desemprego, a falta de 
acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à habitação, 
entre outras. Esses profissionais intervêm em situações 
em que os idosos, as crianças, os adolescentes, as  
mulheres estão expostos a diferentes modos de violação 
de direitos e violência, enfim, essas são algumas das  
expressões da questão social evidenciadas nos pro-
cessos de trabalho, nos quais os assistentes sociais se  
inserem. A apreensão dessas situações, como expres-
sões do conflito entre capital e trabalho, demarca a espe-
cificidade do Serviço Social no espaço sócio-ocupacional, 
constituindo-se como um modo de desvendar a realidade 
a partir das categorias centrais do método dialético-crítico, 
que são a

(A) historicidade, a totalidade e a contradição.

(B) segmentação, a especialidade e a articulação.

(C) atemporalidade, a particularidade e a uniformização.

(D) criticidade, a fragmentação e a unificação.

(E) alteridade, a especificidade e a organização.
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59. Debates em torno de pesquisa e intervenção são conhe-
cidos no Serviço Social. A compreensão dos problemas 
sociais, as repercussões dos rearranjos políticos, econô-
micos e sociais, o objetivo de cooptar os trabalhadores 
sociais como parceiros do grande capital e os desafios 
do universo da produção e reprodução da vida social vão  
incidir diretamente na concepção e na prática profissio-
nal. No atual cenário nacional e em relação ao processo 
de formação profissional, a pesquisa, ao mesmo tempo 
em que se coloca como uma possibilidade de objetiva-
ção da prática profissional, representa um desafio perma-
nente para os profissionais que pretendem ser

(A) críticos e propositivos.

(B) pragmáticos e experientes.

(C) teóricos e cultos.

(D) cientistas e doutrinadores.

(E) práticos e sensíveis.

60. No seu cotidiano profissional, o assistente social é cha-
mado a intervir no âmbito das políticas sociais. No campo 
da saúde não é diferente. Trabalhando em um hospital, 
faz parte da atuação do assistente social participar da 
Passagem de Plantão juntamente com outros profissio-
nais que integram a equipe multiprofissional. Conside-
rando as particularidades institucionais, a atuação do 
assistente social na Unidade de Emergência pauta-se no 
desenvolvimento de ações no âmbito dos processos  
socioassistenciais, com ênfase naquelas socioeducati-
vas e socioemergenciais. No que concerne às ações que 
se desencadeiam, cabe sinalizar que aquelas caracteri-
zadas como socioemergenciais têm por objetivo atender 
as demandas relacionadas

(A) à gravidade da situação de saúde do paciente.

(B) às necessidades básicas dos usuários e suas famílias.

(C) à localização do responsável legal pelo doente.

(D) às informações sociais para subsidiar o atendimento 
médico.

(E) à situação convenial e/ou de segurado da previdên-
cia social.




