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INSTRUÇÕES 
• Verifique se este caderno de prova contém um total de 60 questões, numeradas de 
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• Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 
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• Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS fazendo um traço no quadrinho que 

aparece abaixo dessa letra. 
 

ATENÇÃO  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
• Marque apenas uma letra para cada questão: mais de uma letra assinalada 

implicará na anulação dessa questão. 
• Responda a todas as questões. 
• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos 

eletrônicos. 
• Você terá 5h (cinco horas) para responder a todas as questões e preencher a 

Folha de Respostas e a folha pautada do CASO CLÍNICO. 
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1.  O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços 
de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e 
atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS, 
porém, não é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de 
cidadania, mas insere-se no contexto das políticas sociais. Assinale a alternativa abaixo 
que melhor represente a interface do SUS com as demais Políticas Sociais. 
 
(A) Abrange, além da Saúde, a Educação, a Previdência e a Assistência Social. 
(B) Abrange, além da Saúde, o fundo de garantia e licença maternidade. 
(C) Abrange, hospitais primários, AMA, UBS e CAPS. 
(D) Abrange, além da previdência, planos de capitalização e direitos. 
(E) Abrange, os direitos e deveres da população no âmbito social. 

 
2.  No ano de 2006 os gestores estaduais, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
estabeleceram o Pacto pela Saúde. As três dimensões do Pacto pela Saúde são: 
(A) Pacto pelo Parto Humanizado, Pacto pela Vida e Pacto pela Previdência. 
(B) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. 
(C) Pacto pelo Humaniza SUS, Pacto pela Comunidade e Pacto pelo Ministério Público. 
(D) Pacto em Defesa dos Excluídos, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto 

pela Vida. 
(E) Pacto em Defesa das Crianças, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto pela 

Vida. 

 
3.  A instituição do Pacto pela Vida representa mudanças fundamentais na reforma 
incremental do SUS. O Pacto pela Vida de 2006 definiu seis prioridades. Quais são elas? 
(A) Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da 

mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às 
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. 

(B) Saúde do idoso, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(C) Saúde do idoso, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda curativa da saúde e  do AMA. 

(D) Saúde da criança, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(E) Saúde da criança, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda reabilitadora da saúde e  do 
AMA. 
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4.  Quais as estratégias que constituem a regionalização no Sistema Único de Saúde? 
(A) O direito aos cuidados paliativos, aperfeiçoar as desigualdades sociais e territoriais, 

promover a centralização, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(B) O direito aos cuidados paliativos, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, 
promover a desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(C) O direito à saúde, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, promover a 
desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e potencializar o 
processo de hierarquização. 

(D) O direito da família, otimizar as entregas de medicações, promover a 
desintegralidade,  equidade e centralização da política local,  aperfeiçoar os recursos 
locais e potencializar o processo de hierarquização. 

(E) O direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e 
a integralidade da atenção, racionalizar os gastos e potencializar o processo de 
descentralização. 

 
5.  Segundo a CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, Portaria MS nº 675, 
de 30 de março de 2006, o 1° Princípio diz: Todo cidadão tem direito a ser atendido com 
ordem e organização. Assinale a alternativa que reflete ações baseadas no 1º principio da 
referida portaria. 
(A) Seus parentes também têm o direito de receber informações sobre seu estado. 
(B) Deve haver uma fila organizada por senhas com prioridade de idade e sexo. 
(C) Quem estiver em estado grave e/ou maior sofrimento precisa ser atendido primeiro 
(D) Todos tem direito a um atendimento sem preconceito de raça, cor, idade e sem 

barulho. 
(E) Quem está cuidando de você deve respeitar seu corpo, sua intimidade, sua cultura, 

sua religião e deve organizar os atendimentos por crachás. 

 
6.  De acordo com a OMS (2002) “Cuidado Paliativo é a abordagem que promove a 
qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento...”. Dentro dessa 
perspectiva é correto afirmar que: 
(A) Os cuidados paliativos se resumem apenas aos cuidados dispensados à fase final 

da vida, quando “não há mais nada a fazer”. 
(B) Uma vez que o paciente está “fora de possibilidades terapêuticas” não há a 

necessidade de suporte de uma equipe competente e de conhecimento científico. 
(C) Deve-se retardar ao máximo a abordagem paliativa, pois indica que não há mais 

medicamentos, procedimentos e abordagens indicados para o doente. 
(D) O cuidado paliativo requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável 

da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 
(E) Cuidados paliativos são indicados para pacientes que não se adaptam às mudanças 

de vida impostas pela doença ou para famílias que tem dificuldades no 
enfrentamento desta condição de ameaça à vida. 
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7. Qual das alternativas abaixo contém as diretrizes para a atenção integral e humanizada 
ao recém nascido grave ou potencialmente grave segundo os princípios do SUS? 
(A) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, atenção humanizada, estímulo 

psicomotor com a participação dos familiares e protagonismo da mãe e do pai nos 
cuidados ao recém nascido. 

(B) Promoção de independência funcional, orientação quanto ao aleitamento materno, 
atenção humanizada e estímulo neuropsicomotor com a participação dos familiares. 

(C) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, trabalho multiprofissional, 
atenção humanizada e estímulo psicomotor com a participação dos familiares. 

(D) Promoção da equidade, integralidade da assistência, atenção humanizada; e 
estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém 
nascido. 

(E) Promoção de transparência quanto ao serviço público, programa da saúde da família 
e aleitamento materno, integralidade da assistência e atenção humanizada. 

 
8.  A Política de Humanização se constrói a partir de Princípios, Métodos, Diretrizes e 
Dispositivos. Como foco de intervenção a PNH engloba duas vertentes: o trabalhador e o 
usuário da saúde. Dessa maneira, as metas de implementação de ações devem ter como 
base as diretrizes da Política que podem ser apontadas, basicamente, como: 
(A) Classificação de Risco, Ambiente Acolhedor, Clínica Hegemônica, Cogestão, Direito 

a Acompanhante com refeição e Visita Aberta. 
(B) Acolhimento, Direito à Acompanhante, Valorização do Trabalho, Clínica Ampliada, 

Ambiência, Visita Aberta e Cogestão. 
(C) Ouvidoria, Valorização do Trabalhador da Saúde, Equipe Multiprofissional, Clínica 

Ampliada, Colegiado Gestor, Acolhimento e Refeição para acompanhante. 
(D) Ambiência, Equipe Posso Ajudar?, Ouvidoria, Acolhimento e Classificação de Risco, 

Grupos de Cogestão, Direito à Acompanhante para incapaz e Clínica Ampliada. 
(E) Direito à Acompanhante, Grupo de Trabalho de Humanização, Clínica Hegemônica, 

Cogestão, Acolhimento, Ambiência e Equipe Interdisciplinar. 

 
9. Os cuidados paliativos baseiam-se em conhecimento científico inerente às várias 
especialidades e possibilidades de intervenção clínica e terapêutica. O trabalho de uma 
equipe de cuidados paliativos é regido pelos princípios de: 

I. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural. 
II. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente 

quanto possível, até a sua morte. 
III. Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e entes queridos a sentirem-

se amparados durante todo o processo da doença. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a alternativa II está correta. 
(B) A alternativa II e III estão corretas. 
(C) Todas as alternativas estão erradas. 
(D) Apenas a alternativa III está correta. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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10.   É um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e 
também à unidade de saúde onde foram realizados: 
 
(A) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
(B) Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
(C) Cartão Nacional de Saúde. 
(D) Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
(E) Sistema de Informações Ambulatoriais. 

 
Todas as questões de Língua Portuguesa abaixo foram elaboradas a partir do texto O que 
devemos aos jovens, da escritora brasileira Lya Luft e publicado na revista VEJA, Edição 
2143 / 16 de dezembro de 2009. 
(Disponível em http://veja.abril.com.br/161209/devemos-jovens-p-026.shtml). 
 

11. Leia o texto e escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em 
branco, de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 
 
Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens 
como arrogantes (...). Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras 
paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação e confusão que causam, como 
nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade. 
Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha __________________amorosa, interesse e atenção. 
 
(A) quanto à autoridade. 
(B) quanto a autoridade. 
(C) quanto há autoridade. 
(D) sobre há autoridade. 
(E) sobre à autoridade. 
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12.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas ortográficas da Língua Portuguesa. 
(...)Tenho refletido muito sobre quanto deve ser difícil para a juventude esta época em que 
nós, adultos e velhos, damos aos jovens tantos maus exemplos, correndo 
desvairadamente atrás de mitos bobos, desperdiçando nosso tempo com coisas 
desimportantes, negligenciando a família, exagerando nos compromissos, sempre caindo 
de cansados e sem vontade ou paciência de escutar ou de falar. Penso, sobretudo no 
desastre da educação: nem mesmo um exame de Enem tranquilo conseguimos lhes 
oferecer. A _________ _________ de jovens inscritos, quase a metade deles, não se 
deve a __________ ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença.(...) 
 

(A) A macissa ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(B) A macissa ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(C) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(D) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(E) A masciça ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

 
13.   Dando continuidade ao texto  “O que devemos aos jovens”  a autora  escreve a frase 
que está contida nas alternativas abaixo. Assinale a alternativa cuja frase está com a 
pontuação correta. 
(A) De modo que: tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(B) De modo que tratando dos jovens e de suas frustrações falo sobre nós adultos, pais, 

professores, autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(C) De modo que: tratando dos jovens, e de suas, frustrações falo sobre nós adultos 

pais professores autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(D) De modo, que, tratando dos jovens e de suas frustrações: falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(E) De modo que, tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 

 
14.   Assinale a alternativa que descreve o significado mais adequado da palavra mazelas  
segundo o sentido pretendido pela autora: 
(...) Então, quando falo em dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, 
melancolicamente, falando. (...). 
 

(A) Tudo que é irresponsável e irreverente. 
(B) Tudo que é proibido e perigoso. 
(C) Tudo que é alegre e recomendável. 
(D) Tudo que aflige ou molesta. 
(E) Tudo que é correto e seguro. 
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15.   A oração contida nas alternativas abaixo é a sequência do texto abaixo. Assinale a 
alternativa que apresenta a pontuação correta após a palavra destacada em negrito.  
 
(...) Quero deixar claro que nem todos estão paralisados, pois muitas famílias saudáveis 
criam em casa um ambiente de confiança e afeto, de alegria. Muitas escolas conseguem 
impor a disciplina essencial para que qualquer organização ou procedimento funcione, e 
nem todos os políticos e governantes são corruptos. Mas quero também declarar que 
aqueles que o são já bastam para tirar o fervor e matar o otimismo de qualquer um. 
 
(A) Assim  não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(B) Assim : não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(C) Assim , não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(D) Assim ; não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(E) Assim  - não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 

 
16.   Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal para a oração 
extraída do texto “O que devemos aos jovens”. 
 
(A) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumula são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(B) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumulão é para deixar 

qualquer jovem desencantado. 
(C) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam é para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(D) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(E) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulão são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 

 
17.   Qual a grafia correta da palavra que preenche o espaço em branco na frase abaixo?  
 
(...) que todos os jovens sejam arrogantes, todas as crianças ______________, todas as 
famílias disfuncionais. Um pouco da doce onipotência da juventude faz parte, pois os 
jovens precisam romper laços, transformar vínculos (não cuspir em cima deles) para se 
tornar adultos lançados a uma vida muito difícil, na qual reinam a competitividade, os 
modelos negativos, os problemas de mercado de trabalho, as universidades decadentes e 
uma sensação de bandalheira geral.(...) 
 
(A) mau-educadas 
(B) mal-educadas 
(C) má-educadas 
(D) mau educadas 
(E) más educadas 
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18.  Na frase abaixo, preencha os espaços em branco com as palavras escritas 
corretamente. 
 
(...) estudar para quê? Trabalhar para quê? Pior que isso: ser honesto ______, se 
nossos_______ líderes se portam de maneira tão________ e, ano após ano, a 
impunidade continua reinando neste país que tenta ser ufanista (...)  
 
(A) para que, pretensos, vergonhoza 
(B) para quê, pretensos, vergonhosa 
(C) para quê, pretenços, vergonhoza 
(D) para quê, pretênsos, vergonhosa 
(E) para que, pretenssos, vergonhosa 

 
19.   A palavra ufanista na frase (...) e, ano após ano, a impunidade continua reinando 
neste país que tenta ser ufanista (...) significa:  
 
(A) Ter orgulho exacerbado pelo país em que nasceu; ser patriota. 
(B) Ser honesto e honrado. 
(C) Ter sentimento de vergonha do país em que nasceu. 
(D) Ter satisfação sobre algo que é visto como honrável. 
(E) Ter atitude ou opinião desfavorável sobre o país de origem. 

 
20.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas da língua portuguesa.  
 
(...) Tenho sete netos e netas. A idade deles vai de 6 a 21 anos. Todos são motivo de 
alegria e ___________, todos ____________, com seu ________ particular de ser, 
qualquer dedicação, esforço, parceria e amor da família. Não tenho nenhuma visão 
negativa da juventude, muito menos da infância. Acho, sim, que nós, os adultos, somos 
seus grandes devedores, pelo mundo que lhes estamos legando.  
 
(A) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(B) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compençam , com seu jeito  

particular de ser, 
(C) Todos são motivo de alegria e esperanssa , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(D) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensão , com seu jeito  

particular de ser, 
(E) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu jeito  

particular de ser,  
 



 

UNIFESP – Residência Multiprofissional em Saúde - Serviço Social – 2013  9 
 
 

21.   Considerada como objeto ou matéria prima do trabalho dos/as assistentes sociais 
pois “é ela, em suas múltiplas expressões, que provoca a necessidade da ação 
profissional junto à criança e ao adolescente, ao idoso, às situações de violência contra a 
mulher, à luta pela terra, etc...” Marilda Vilela Iamamoto se refere á: 
 
(A) Ética profissional 
(B) Questão social 
(C) Pratica profissional 
(D) Competência profissional 
(E) Politica Social 

 
22.   “É uma especialização do trabalho na sociedade, inscrita na divisão social e técnica 
do trabalho, o que supõe afirmar o primado do trabalho na constituição dos indivíduos 
sociais”. Essa colocação de Iamamoto aplica-se á definição de: 
 
(A) Movimento neoliberal 
(B) Processo de reprodução das relações sociais 
(C) Serviço Social 
(D) Modo de produção capitalista 
(E) Politicas Sociais 

 
23.   Existem diferentes definições para o “conceito de questão social”, e dependendo do 
referencial teórico utilizado, ele será entendido como sinônimo de “Problemas Sociais”, 
“Disfunções Sociais” e, quando definido à luz da teoria crítica Marxista, poderá ser definido 
como: 
 
(A) A incompetência do capitalismo para lidar com as mazelas sociais geradas pelas 

demandas históricas da sociedade em sua composição populacional. 
(B) O empobrecimento contínuo das populações com necessário avanço do capitalismo 

e da industrialização, na ótica dos meios de produção. 
(C) A abrupta mudança das condições materiais da população em geral, por conta dos 

novos padrões de produção capitalista gerando a necessidade de novas 
organizações sociais. 

(D) A relação entre aqueles que vivem da venda da força de trabalho e aqueles que a 
compram, tratando-se da disputa pelo valor e pelo tempo de trabalho.  

(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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24.   Uma profissão se legitima frente à sociedade a partir de um processo de inserção 
histórica na divisão sóciotécnica do trabalho. É o conjunto de sua produção teórica e de 
seus instrumentos operativos que lhe garantem reconhecimento e um mandato social, 
dessa forma:  
 
(A) O que justifica a existência do Serviço Social como especialidade no mundo do 

trabalho é a questão social. É desse lugar que o/a Assistente Social está legitimado 
frente ao empregador e aos usuários dos serviços. 

(B) A presença e visibilidade da profissão no mundo do trabalho capitalista está 
condicionada ao seu desempenho produtivo e a sua capacidade de articulação com 
as relações de poder. 

(C) A perspectiva profissional reporta-se aos conteúdos teóricos aliados a 
experimentação da prática e de sua liberdade de ação frente ao que pode 
operacionalizar no contexto local. 

(D) A interação da profissão na atualidade está diretamente relacionada à competência 
do profissional para lidar com as contradições e ainda assim compor opções 
institucionais para lidar com as manifestações da questão social. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
25.   “Se organizam em torno de um conjunto de conhecimentos teóricos e de saberes 
interventivos, de valores, princípios e diretrizes éticas e politicas, de orientações sobre o 
perfil profissional que se deseja formar e de diretrizes para tal”. Tal afirmação de Iolanda 
Guerra (Revista Serviço Social e Sociedade, pag. 08, ano 2010), diz respeito: 
 
(A) Diretrizes curriculares do Curso de Serviço Social. 
(B) Código de Ética Profissional de Serviço Social. 
(C) Lei de regulamentação da profissão de Serviço Social. 
(D) Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
(E) Projetos profissionais do Serviço Social. 

 
26.   Conforme José Paulo Neto(1995), “sob sua influência ganha visibilidade um novo 
momento e uma nova qualidade no processo de recriação da profissão na busca de 
ruptura com seu histórico conservadorismo e no avanço da produção de conhecimentos, 
sendo uma das referências básicas para a renovação do Serviço Social”. Estamos falando 
da: 
 
(A) Matriz psicologizante. 
(B) Vertente modernizadora.  
(C) Matriz positivista do pensamento. 
(D) Vertente fenomenológica. 
(E) Tradição marxista. 
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27.   Conforme José Paulo Neto (1995) são características do processo de renovação no 
Serviço Social brasileiro: 
(A) A emergência renovada do serviço social tradicional.  
(B) A ampliação das metodologias de intervenção profissional com a hegemonia das 

práticas voltadas ao caso, grupo e comunidade. 
(C) A reconceituação no continente latino-americano que reforçou as bases do serviço 

social europeu e americano no continente, com a hegemonia do pensamento de 
Mary Richmond. 

(D) A laicização da profissão e a construção do pluralismo profissional. 
(E) A hegemonia de um novo projeto profissional assentado na perpectiva 

conservadora, com o pensamento da fenomenologia que impera na profissão até a 
contemporaneidade.  

 
28.  Segundo José Paulo Netto: “o projeto profissional formula, entre outros componentes, 
um conjunto de referências técnicas, teóricas, éticas e politicas para o exercício 
profissional”. Sendo assim ao Projeto ético político profissional acrescenta-se: 
(A) A prescrição de normas para o comportamento dos profissionais de Serviço Social e 

o estabelecimento das balizas da sua relação com os usuários dos serviços, com as 
outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e públicas. 

(B) O respeito ao tradicionalismo das práticas profissionais, a prática filantrópica, 
assistencialista e voluntarista. 

(C) O ajuste aos movimentos societários neoliberais e capitalistas com a negação de 
estratégias sócio-políticas e profissionais que possam fazer oposição às 
manifestações populares. 

(D) A instrumentalidade profissional voltada ao trabalho com grupos e as vinculadas às 
articulações da categoria profissional.  

(E) A exclusividade do debate pelas instituições de formação acadêmica em Serviço 
Social e pelos intelectuais da categoria profissional buscando apontar estratégias de 
enfrentamento das condições de trabalho e da precarização do ensino. 

 
29.   O projeto ético-político profissional expressa a perspectiva hegemônica impressa ao 
Serviço Social-brasileiro. Dessa forma:  
(A) Tem suas raízes nas forças sociais progressistas e está fundado nas reais 

condições sociais em que se materializa a profissão. 
(B) A operacionalização desse projeto profissional supõe o reconhecimento das 

condições sócio-históricas que circunscrevem o trabalho do/a assistente social na 
atualidade, estabelecendo limites e possibilidades à sua plena realização. 

(C) O Serviço Social, uma profissão regulamentada como profissão liberal, tem seus 
estatutos legais e éticos que lhe atribuem autonomia teórica, técnica e ética na 
condução do exercício. 

(D) O exercício da profissão é tensionado pela compra e venda da força de trabalho 
especializada do/a assistente social enquanto trabalhador assalariado, o que 
representa um determinante fundamental na efetivação da autonomia do 
profissional. 

(E) Todas as alternativas estão corretas 
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30.   “(...) Expressam capacidades para apreciar ou dar resolutividade a determinado 
assunto, não sendo exclusivas de uma única especialidade profissional, pois são a ela 
concernentes em função da capacitação dos sujeitos profissionais (...);  São prerrogativas 
exclusivas ao serem definidas enquanto matéria, área e unidade de Serviço Social. 
Marilda Iamamoto esclarece dois conceitos que são respectivamente nesta ordem: 
 
(A) Competências e Atribuições do/a Assistente social 
(B) Função e competências do/a assistente social 
(C) Função e atribuições do/a Assistente Social  
(D) Atribuições e Competências do/a Assistente social 
(E) Atribuições do/a Assistente Social e Politicas Sociais 

 
31.   Estabelece os parâmetros legais que asseguram a publicização da profissão, os 
requisitos para exercê-la, as competências e atribuições profissionais. Conforme Fraga 
(2010) estamos nos referindo: 
 
(A) A Lei de Regulamentação da profissão. 
(B) Ao Código de ética profissional do/a Assistente Social. 
(C) Às atribuições privativas do/a Assistente Social. 
(D) Aos parâmetros para atuação dos/as Assistentes Sociais na Saúde. 
(E) Aos Fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social. 

 
32.   A análise dos fundamentos, dos princípios e das diretrizes do Código de Ética 
Profissional do/a assistente social revela que ele: 
 
(A) Expressa valores humanos e liberais. 
(B) Embasa-se na ontologia do ser social. 
(C) Separa a moral da ética de maneira mecanicista. 
(D) Oferece uma perspectiva pragmática ao Serviço Social. 
(E) Propõe um Serviço Social revolucionário, voltado para a aliança operário-

camponesa. 

 
33.   Quanto aos princípios do Código de Ética Profissional do/a assistente social, está 
INCORRETO: 
 
(A) Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito. 
(B) Garantia do pluralismo e ecletismo através do respeito às correntes profissionais.  
(C) Defesa intransigente dos direitos humanos. 
(D) Defesa do aprofundamento da democracia. 
(E) Reconhecimento da liberdade como valor ético central. 
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34.   O Código de Ética Profissional do/a assistente social prevê as competências dos 
Conselhos Profissionais. Dentre as competências previstas, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) Compete ao Conselho profissional (regional), funcionar como órgão julgador de 

primeira instância. 
(B) Compete ao Conselho profissional (federal), introduzir alteração no Código de Ética 

Profissional do/a assistente social. 
(C) Compete ao CRAS, dentre de sua área de jurisdição, zelar pela observância dos 

príncipios e diretrizes do Código. 
(D) Compete ao Conselho profissional (federal), firmar jurisprudência na observância do 

Código e nos casos omissos. 
(E) Compete ao Conselho profissional (regional), a fiscalização do exercício profissional 

em sua área de jurisdição. 

 
35.   O/A assistente social, ao desenvolver uma pesquisa, deve partir da compreensão de 
que: 
(A) A pesquisa é uma atitude e prática teórica de busca que define um processo 

acabado e eventual. 
(B) A pesquisa remete ao processo de produção do conhecimento, em que o sujeito 

busca confirmar uma realidade. 
(C) A pesquisa envolve uma abordagem teórica que capta e apreende a complexidade e 

as articulações da realidade de maneira total e completa. 
(D) O objeto da pesquisa são as pessoas, foco da análise que provoca a indagação, 

constituídas como matéria inerte. 
(E) A metodologia inclui concepções teóricas, que se traduz no conjunto de técnicas e 

no potencial criativo do pesquisador. 

 
36.   Ao elaborar um plano de intervenção profissional objetivando construir estratégias 
coletivas para o enfrentamento das diferentes manifestações da questão social, o/a 
assistente social desenvolverá como ação: 

I. Pesquisa de dados de realidade quantitativos para trazer retratos da realidade, 
dimensionar os problemas que se investigam. 

II. Investigação sobre informações qualitativas da realidade para trabalhar com o real 
em movimento, em toda sua plenitude. 

III. Intervenção na realidade social com base na apreensão do movimento aparente. 
Estão corretas:  
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e II. 
(E) I, II e III. 
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37.   A interdisciplinaridade é tida como umas das mais necessárias perspectivas nas 
equipes de saúde. Iamamoto (2002,) afirma que “é necessário desmistificar a idéia de que 
a equipe, ao desenvolver ações coordenadas, cria uma identidade entre seus 
participantes que leva à diluição de suas particularidades profissionais”. Assim, o trabalho 
do Serviço Social, previsto nos Parâmetros de Atuação da profissão na saúde, tem como 
um de seus princípios: 
(A) Realizar comunicado e orientação à família em caso de óbito, esclarecendo a 

respeito dos benefícios e direitos referentes à situação relacionados à previdência 
social, DPVAT, sepultamento gratuito, translado, entre outras garantias de direitos. 

(B) Esclarecer atribuições dos/as Assistentes Sociais, bem como elaborar modelo 
assistencial e da elaboração de normas, rotinas e da oferta de atendimento da 
Unidade, tendo por base os interesses e demandas da população usuária. 

(C) Garantir a inserção do Serviço Social em todos os serviços prestados pela Unidade 
de Saúde (recepção e/ou admissão, tratamento e/ou internação e alta), atendendo 
os usuários desde a entrada por meio de rotinas de atendimento construídas com a 
participação da equipe de saúde. 

(D) Elaborar ações sócio-educativas em programas como saúde da família, saúde 
mental, saúde da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, planejamento 
familiar, DST/AIDS e situações de violência sexual e doméstica. 

(E) Realizar a notificação de uma situação constatada e/ou suspeita de violência aos 
incapazes, às autoridades competentes bem como verificar as providências cabíveis 
para a preservação da integridade do usuário. 

 
38.   No debate sobre as funções privativas do/a Assistente Social, o trabalho em equipes 
interprofissionais merece um especial destaque. Hoje é comum encontrar o/a assistente 
social, partilhando atividades com outros profissionais nas mais diferentes políticas 
sociais.  É correto afirmar que:  

I. É necessário desmistificar a ideia de que a equipe, ao desenvolver ações em 
conjunto, cria uma identidade entre seus participantes que leva à diluição de suas 
particularidades profissionais.  

II. São as diferenças de especializações que permitem atribuir unidade à equipe, 
enriquecendo-a e, ao mesmo tempo, preservando aquelas diferenças.  

III. O trabalho em equipe deve se caracterizar como um espaço onde não se 
identificam as diferentes áreas, com uma identidade de grupo que unifica a equipe, 
diluindo as especificidades.  

IV. A equipe condensa uma unidade de diversidades. 
V. O trabalho coletivo não impõe a diluição de competências e atribuições profis-

sionais. Ao contrário, exige maior clareza no trato das mesmas e o cultivo da 
identidade profissional. 

Estão corretas: 
(A) II, III, IV e V. 
(B) I, III, IV e V. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, II, IV e V. 
(E) Todas estão corretas 
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39.   A Lei de Regulamentação da profissão (Lei 8.662/93) dispoe sobre a profissão de 
assistente social e dá outras providências. É correto afirmar que: 
 
(A) Prevê a ampla e irrestrita autonomia no exercício das funções privativas do/a 

assistente social. 
(B) Enfatiza que é livre o exercício da profissão e somente poderão exercê-la os/as 

graduados em serviço social, mediante a apresentação do diploma aos 
empregadores; 

(C) Prevê a carga horária fixando a duração do trabalho do/a assistente social em 30 
horas semanais. 

(D) Define as atribuições e competências privativas do/a assistente social, sendo que as 
atribuições são aquelas realizadas também por outros profissionais e as 
competências privativas, aquelas que somente o/a assistente social pode realizar. 

(E) Altera as denominações dos Conselhos Federal e Regional, de Conselho Federal de 
Serviço Social para Conselho Federal de Assistentes Sociais e Conselho Regional 
de Assistentes Sociais. 

 
40. A rede social tem sido utilizada pelo Serviço Social como instrumento para 
compreensão e intervenção no trabalho com famílias. Segundo Soares (2002) a rede 
social é definida como: 
 

I. Conjunto de relações a partir das quais a pessoa adquire a própria identidade 
social. 

II. Uma rede de relacionamentos, composta pela família nuclear, parentes, amigos e 
vizinhos. 

III. Um espaço de socialização. 
 

(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e III. 
(D) Todas estão corretas. 
(E) Nenhuma está correta. 
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41.   Todo e qualquer estudo que se propõe a trabalhar em redes pressupõe uma 
dimensão política da prática, na consideração do usuário como sujeito desse processo. O 
trabalho em redes está em função do usuário como um processo democrático de tomada 
de decisões e de implementação de ações, em que são compartilhados valores e 
propostas. Assim, o trabalho em redes: 
(A) Estabelece parcerias em que se pré determina as contribuições de cada 

sujeito/organização para uma ação com partilha de responsabilidades, coerentes 
com as possibilidades já existentes. 

(B) Fortalece a ação que se tem em comum, profissional, usuário e instituição; o que é 
fundamental é que se construa um trabalho com e para o usuário como uma 
aprendizagem em que todos possam se capacitar. 

(C) Articula relações formais e informais, garantindo as contribuições de cada segmento 
em suas possibilidades e objetivos institucionais, oferecendo aos usuários os 
serviços que estão estruturados, permitindo ao usuário o trânsito entre os parceiros 
para atendimento de toda sua demanda. 

(D) Permite compartilhar as demandas institucionais, garantido a cada sujeito/instituição 
sua esfera de comando e potencial de ação, numa correlação de forças em que os 
possuidores dos maiores recursos tomem as decisões em função do coletivo. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
42.   A família é um dos principais objetos de intervenção do Serviço Social.  De acordo 
com vários estudiosos sobre família na sociedade contemporânea é correto afirmar que:  
(A) O modelo ideal de família é baseado no estável exercício da autoridade do chefe 

sobre toda a família. 
(B) A família nuclear urbana constitui a forma mais adequada às exigências da 

sociedade moderna. 
(C) Não se fala de família, mas de famílias, dada a grande diversidade de relações que 

convivem na sociedade. 
(D) Apesar do processo de fragmentação da cultura moderna, a sociedade busca um 

modelo de família para responder às pressões impostas pelas circunstâncias 
adversas vividas por cada membro familiar. 

(E) A família pode ser definida meramente como espaço de estabelecimento de vínculos 
afetivos. 

 
43.   Uma das grandes críticas às políticas sociais voltadas à família é a fragmentação 
dos indivíduos na forma de atenção pública. Carvalho (2004) refere que “o trabalho com 
famílias foi considerado na maioria das vezes como uma prática _________ e _________ 
sob o rótulo do planejamento familiar”. Preencha as lacunas com a resposta correta. 
 
(A) Conservadora e disciplinadora. 
(B) Educativa e emancipadora. 
(C) Protecionista e assistencialista.  
(D) De cuidado e de direito. 
(E) Psicologizada e educativa. 



 

UNIFESP – Residência Multiprofissional em Saúde - Serviço Social – 2013  17 
 
 

44.   O artigo 13 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) estabelece que serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar  da respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providencias legais, os casos contra criança e adolescente de: 
(A) violência física, violência psicológica e violência sexual. 
(B) prostituição ou exploração sexual. 
(C) violência doméstica fatal. 
(D) agressão física ou verbal. 
(E) Suspeita ou confirmação de maus-tratos. 

 
45.   A Lei n° 8.842/94- Política Nacional do Idoso, no inciso II do artigo 10, estabelece 
entre as competências dos órgãos e entidades públicas “na área da saúde”: 
(A) Incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos 

federais, estaduais, do Distrito Federal e municípios. 
(B) Incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos 

federais, estaduais, do Distrito Federal apenas em municípios que estejam 
habilitados pelo Conselho Nacional de Saúde. 

(C) Criar serviços alternativos de saúde para o idoso. 
(D) Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do 

sistema único de saúde. 
(E) Elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares. 

 
46.   De acordo com a Lei Federal n°8.742/1993- Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS, a assistência social realiza-se de forma integrada às _________________, visando 
ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e à _________________ dos direitos 
sociais. As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente por: 
 
(A) demandas governamentais/ execução 
(B) políticas setoriais/ universalização. 
(C) iniciativas da sociedade/ adaptação contínua 
(D) diretrizes do poder executivo/ garantia 
(E) propostas legislativas/ afirmação 

 
47.   O Sistema Único de Assistência Social - SUAS é um sistema público que organiza 
de forma descentralizada os serviços socioassistencias no Brasil. Aponte um dos eixos 
estruturantes e que também é um subsistema do SUAS: 
 
(A) Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil. 
(B) Proteção social de alta complexidade. 
(C) Atendimento integral institucional. 
(D) Assistência social exclusiva aos serviços de proteção básica. 
(E) Atendimento integral aos quadros de extrema vulnerabilidade social.  
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48.   “Tem a finalidade de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, bem como visa o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários”. Refere-se á: 
(A) Proteção Social Básica 
(B) Lei Orgânica da Assistência Social 
(C) Fórum Nacional da Assistência Social 
(D) Política Nacional de Assistência Social 
(E) Sistema Único de Assistência Social 

 
49.   Como sujeitos de direitos, os usuários dos serviços devem participar dos processos 
decisórios que envolvem o atendimento nos equipamentos socioassistenciais. Assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A postura de submissão é a característica dos usuários nas relações com a 

instituição e com os profissionais, atribuindo a estes a responsabilidade por sua 
condição social. 

(B) Inexiste ações de resistências por parte dos usuários nas relações com a instituição 
e equipe de profissionais. 

(C) Apesar da intencionalidade do/a assistente social, muitas vezes, os usuários não 
participam destes processos pelo histórico autoritarismo presente nas instituições, 
com normas disciplinadoras que dificultam maior participação nos processos 
decisórios.   

(D) As decisões não cabem aos usuários e sim à capacidade de atendimento das 
demandas da instituição. 

(E) Poder decisório por parte dos usuários demonstra a democracia nos espaços 
institucionais, está presente, construído e consolidado historicamente na sociedade 
brasileira, com isto, os usuários só não o exercem pela histórica submissão que se 
colocam nas relações institucionais.  

 
50.   Como nos prova a história, as sucessivas reformas psiquiátricas, sempre estiveram 
associadas a exigências societárias, numa nítida articulação com o embate entre os 
interesses das duas classes fundamentais da sociedade.  
 
(A) Tais evidências comprovam que o campo que vem sendo identificado como atenção 

psicossocial constitui-se em espaço sócio ocupacional do/a Assistente Social, posto 
que ali se expressa a questão social. 

(B) O campo da atenção psicossocial é entendido como plano que envolve as questões 
de assistência, moradia, trabalho, cidadania, entre outras relativas aos usuários de 
saúde mental; 

(C) O paradigma de desisntitucionalização prevê a substituição dos hospitais 
psiquiátricos por serviços de base comunitária, mas articula dialeticamente tais 
mudanças às transformações macrossocietárias. 

(D) A tecnologia do cuidado passa a centrar-se nos profissionais, destacando-se que um 
modelo como este só pode emergir em contextos de redemocratização. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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51.   O trabalho do/a assistente social junto a pacientes terminais, pelas habilidades que 
desenvolve ao longo de sua formação e vida profissional, possibilita: 
(A) Contribuir para aprimorar a qualidade de vida dos mesmos, pois detém um saber 

que é imprescindível na atenção ao paciente e sua família, com capacidade de 
escuta e intervenção na realidade social. 

(B) Executar o trabalho médico e encaminhar o paciente nas suas demandas de 
cuidados intensivos constantes. 

(C) Focar seu atendimento nas necessidades básicas apresentadas pelo paciente, 
contando com os recursos institucionais e responsabilizando a família em suas 
obrigações.  

(D) Dar suporte aos cuidados físicos e mentais que o paciente precisa, trabalha as 
demandas familiares em função da doença, sanando as questões financeiras 
através da utilização dos recursos institucionais.  

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
52.   A perspectiva da busca da transformação das práticas das equipes de saúde, a partir 
da análise coletiva dos problemas reais e da construção de estratégias de enfrentamento 
a estes problemas é ponto comum e elo entre todos os profissionais que compõem uma 
equipe multiprofissional. Nesta perspectiva, escolha dentre as alternativas abaixo um 
conceito de saúde que melhor corresponda ao papel do/a Assistente Social em uma 
equipe multiprofissional.  
(A) A saúde é ausência de doença. 
(B) A saúde é produto das condições de vida e de trabalho da população.  
(C) A saúde depende das condições econômicas. 
(D) A saúde depende da existência de tecnologias sofisticadas e equipamentos de 

última geração. 
(E) A saúde depende de ações sincronizadas entre os vários níveis do governo. 

 
53.   Segundo Ana Maria de Vasconcelos, “(...) as políticas focalistas do Estado neoliberal 
não só excluem a maioria do acesso aos benefícios, mas rompem com o que está 
garantido na Constituição Federal, principalmente no que se refere à saúde, assistência e 
previdência, constantes em lei como direitos do cidadão e dever do Estado, dificultando a 
universalização dos direitos e, principalmente o controle social (...)”, gerando entraves e 
complicadores à articulação do trabalho profissional com os interesses e necessidades 
dos cidadãos.  Entre as dificuldades apontadas abaixo, escolha a que melhor representa 
as dificuldades do/a Assistente Social para trabalhar em cuidados paliativos. 
 
(A) O momento de refluxo dos movimentos sociais na área da saúde. 
(B) O/a Assistente Social pouco tem a fazer quando trabalha com cuidados paliativos 
(C) A incompatibilidade entre direitos sociais e o sofrimento humano. 
(D) A dificuldade do usuário em enfrentar este tipo de experiência. 
(E) Trabalhar com o sofrimento, o choro, a perda, (de vidas, de saúde, de bens 

materiais, de pessoas queridas) e a perspectiva da morte.  
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54.   No livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, Iamamoto e Carvalho (1983) 
interpretam a profissão como: 
 
(A) Como produto do desenvolvimento capitalista na sociedade brasileira no sentido da 

conciliação das classes. 
(B) Como resultado das ações das senhoras católicas que exerciam a filantropia 

privada. 
(C) Atividade de caráter contraditório, que só pode ser compreendida na trama das 

relações sociais. 
(D) Como necessidade de atendimento às demandas da classe trabalhadora organizada 

em sindicatos. 
(E) Como ação social desenvolvida a partir das posições liberais defendidas pela 

Doutrina Social da Igreja Católica. 

 
55.   Segundo José Paulo Neto (2001), a emergência das políticas sociais públicas como 
resposta à questão social foi o fator determinante, 
 
(A) Da doutrina Social da Igreja Católica 
(B) Das propostas dos socialistas utópicos e dos reformadores católicos em face da 

questão social. 
(C) Da resposta da burguesia às demandas da classe operária 
(D) Da institucionalização do Serviço Social como profissão. 
(E) Da constituição do movimento de reconceituação do Serviço Social.  

 
56.  De acordo com a análise desenvolvida por Yolanda Guerra (1995), a 
instrumentalidade do Serviço Social pode ser vista como: 
 
(A) Metodologias de intervenção individuais, as ações profissionais e as relações de 

poder institucionais.  
(B) Técnicas disponíveis para a intervenção profissional. 
(C) A racionalidade subjacente ao Serviço Social. 
(D) Conjunto das metodologias de intervenção profissional. 
(E) O projeto profissional que direciona a intervenção profissional a um projeto de 

sociedade.  
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57.   Sobre o ser social, de acordo com Marilda, Iamamoto (2001), pode-se afirmar que: 
 

I. O ser social é construído por projetos que os homens buscam coletivamente 
implementar na vida social. 

II. A dimensão genérica do ser social é dada pelo trabalho, só possível como 
atividade coletiva. 

III. O homem é apenas um ser natural que vive o seu cotidiano em sociedade. 
IV. O trabalho, a sociabilidade, a liberdade, a universalidade e a autoconsciência são 

componentes da essência humana. 
 
Estão corretas, as afirmativas: 
 
(A) I, II e IV. 
(B) I, III e IV 
(C) II, III e IV 
(D) Todas estão corretas 
(E) Todas estão incorretas 

 
58.   Reconheça nas afirmativas abaixo aquelas que são verdadeiras (V) ou falsas (F) 
levando em consideração as políticas sociais no neoliberalismo e a intervenção do/a 
assistente social. 

 
I.  A proposta do Estado neoliberal na área da saúde busca realizar um amplo 

programa de abertura, liberalização e internacionalização da economia, pautando-
se por privatização e redução da presença do Estado na economia. 

II. O/a Assistente social na saúde é um dos principais articuladores de equipe 
multiprofissional sendo aquele que poderá propiciar uma visão do conjunto destas 
práticas. 

III. A política social do Estado neoliberal tem buscado ampliar direitos e intensificar a 
criação de redes públicas de atendimento às demandas da população.  

IV. As políticas econômicas de caráter neoliberal estão à serviço das políticas sociais. 
 
Assinale a alternativa correta 
 
(A) F, F, V, F. 
(B) V, F, V, F. 
(C) V, F, F, F. 
(D) V, V, V, F. 
(E) F, F, V, V. 
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59.  Os “Conselhos gestores de políticas” são instrumentos importantes na gestão das 
políticas públicas garantidoras de direitos sociais e tem as seguintes características: 
 

I. Constituem-se enquanto espaços públicos de composição plural e paritária do 
Estado e da sociedade civil, e são de natureza deliberativa e paritária. 

II. São sempre executivos e independem do Poder público para sua estruturação. 
III. Congregam diferentes entidades e associações da sociedade civil e do terceiro 

setor tendo como função quebrar o monopólio estatal. 
IV. São criados por lei e seu funcionamento é regulamentado através de regimento 

interno definido pelos conselheiros eleitos, com exceção dos Conselhos Tutelares 
que seguem lei própria. 

 
Assinale as alternativas corretas: 
 
(A) I e III 
(B) I e IV 
(C) II e III 
(D) II e IV 
(E) III e IV 

 
60.   As “ações afirmativas” levam em consideração a dívida social gerada pela formação 
socioeconômica do Brasil e dirigem-se a grupos específicos. Entre as alternativas abaixo 
assinale a que corresponde aos pressupostos básicos destas ações: 
 
(A) Tratar de maneira igual os desiguais. 
(B) Garantir a adaptação de todos os grupos humanos à sociedade burguesa como 

política pública de ascensão social. 
(C) Formação de núcleos de proteção que inviabilize o convívio social dos 

marginalizados para que os mesmos ocupem seu devido lugar na estrutura social. 
(D) Discriminar positivamente os grupos sociais que historicamente sempre foram 

privilegiados por sua posição na hierarquia de classes. 
(E) Criação de meios para que segmentos sociais possam afirmar a sua diferença e 

reivindicar o respeito à diversidade. 
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edudata  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
INSTRUÇÕES 

• Verifique se este caderno de prova contém um CASO CLÍNICO. 
Se o caderno estiver incompleto, solicite outro ao fiscal da sala. 
Não serão aceitas reclamações posteriores. 

VOCÊ DEVE 
• Responder o CASO CLÍNICO na folha pautada e personalizada que receber. 

Atenção: o verso dessa folha poderá ser utilizado como rascunho e não será 
considerado na correção. 

ATENÇÃO  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos 

eletrônicos. 
• Você terá 5h (cinco horas) para responder a todas as questões e preencher a 

Folha de Respostas e a folha pautada do CASO CLÍNICO. 
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Caso Clínico 
 
Sr. A., 57 anos, trabalha como professor universitário, divorciado há 10 anos, tem quatro 
filhos adultos, porém três deles residem fora do estado de SP. Apenas um filho de 23 
anos, J., mora com o pai, está cursando o último ano da faculdade no período noturno e 
trabalha durante o dia. A. e J. cuidam sozinhos do sobrado onde moram, fazem as 
compras e o preparo da alimentação. Sr A. tem uma presença carismática e ativa, com 
papel centralizador e provedor em seu ambiente profissional e familiar. Em seus 
momentos de lazer joga futebol aos finais de semana no clube, gosta muito de ir ao 
cinema e a shows. É tabagista, hipertenso, com sobrepeso e diabetes e está em uso de 
enalapril 20 mg 1x/dia, furosemida 40 mg 1x/dia e glibenclamida 5mg 1x/dia. 
 
Em 15/11/12 Sr. A foi encontrado pelo filho caído na sala, confuso e sem conseguir se 
comunicar. Foi levado pelo SAMU a um Hospital público, onde foi diagnosticado um 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, e encaminhado para UTI, apresentando quadro de 
paralisia do lado esquerdo do corpo, confusão mental, dificuldade para se expressar (falar) 
e para deglutir, sem controle para urinar. Permaneceu na UTI por uma semana e, durante 
este período, manteve-se dependente para todas as atividades básicas de vida diária. 
 
Após a internação na UTI foi transferido para a enfermaria de Neurologia, onde 
permaneceu até, a alta que ocorreu duas semanas depois. No momento da alta hospitalar, 
foi prescrito ao sr. A. varfarina 2,5 mg 1x/dia até a próxima consulta no Ambulatório de 
Coagulação, que foi agendada para a semana seguinte. Atualmente ele se mantem 
sentado sem apoio, mas precisa de ajuda para trocar de posição, não consegue andar 
sem ajuda e tem dificuldade de comunicação, o que o deixa muito ansioso e irritado. 
Consegue ingerir alimentos sem auxílio somente na consistência pastosa, em pequenos 
volumes e levando mais de uma hora para comer. O Sr. A. é cooperativo com todas as 
intervenções porque acredita na sua recuperação plena. Durante o período de internação 
os filhos que moram fora de SP não visitaram o pai, quem o acompanhou neste período 
foi J.  
 
Faça uma breve reflexão sobre as ações pertinentes a serem abordadas na situação 
apresentada. 
 
 


