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02. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou
F (falso), no que se refere ao significado de vocábulos
e expressões do texto.

Instrução: As questões 01 a 06 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Até 2004, a Inglaterra tinha uma das legislações
antidrogas mais _____ da Europa. Naquele ano, no
entanto, uma decisão do governo teve o efeito de um
sinal _____ para os usuários de maconha: a droga foi
reclassificada pelos órgãos de saúde do país e passou
a ser considerada menos perigosa. Como conseqüência,
a punição para usuários pegos em flagrante praticamente extinguiu-se: hoje, quem é apanhado com
maconha na Inglaterra não está sujeito a mais do que
uma bronca do policial responsável pela ação. A
decisão de afrouxar a vigilância em relação ao uso do
entorpecente foi _____, na ocasião, com o argumento
de que a polícia deveria concentrar-se na repressão a
drogas com maior poder de destruição, como a cocaína
e a heroína. Prova de que o raciocínio estava equivocado é o fato de que o governo inglês planeja voltar
atrás na resolução. O primeiro-ministro Gordon Brown
aguarda apenas a conclusão de um estudo que vem
sendo feito pelo Advisory Council on the Misuse of
Drugs, conselho que avalia os efeitos do uso de drogas, para anunciar que a maconha voltará a pertencer
ao grupo dos entorpecentes sujeitos a repressão severa
(neste caso, com multa e cinco anos de prisão para o
usuário). O estudo, cujos resultados preliminares já
são de conhecimento do governo, mostrará que a
maconha prejudica a saúde mental dos consumidores
mais do que se imaginava.
Ainda que esse estudo não trouxesse nenhuma
novidade a respeito dos danos à saúde causados pela
maconha, a lógica mais trivial já recomendaria apertar
o cerco aos seus usuários – em sintonia com a política
antitabagista da Europa, já que o cigarro está proibido nos pubs ingleses desde julho. E a ciência já
comprovou que a maconha – que também aumenta o
risco de infecções e inflamações nas vias respiratórias,
além de conter substâncias cancerígenas – pode ser
tão ou mais _____ do que o tabaco para os pulmões.

( ) O vocábulo perigosa (l. 06) poderia ser substituído
por danosa sem prejuízo de significado, se considerado o contexto em que está inserido.
( ) O vocábulo raciocínio (l. 15) refere-se ao poder
de destruição da maconha.
( ) As expressões coloquiais não está sujeito a
mais do que uma bronca (l. 09-10) e apertar
o cerco (l. 30-31) estão empregadas em sentidos
opostos, de acordo com a idéia que percorre o
texto.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – V.
V – V – F.
F – F – V.
V – F – F.
V – F – V.

03. Qual das expressões abaixo NÃO substitui adequadamente a expressão no entanto (l. 02-03), considerando as idéias veiculadas pelo texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

porém
contrariamente
todavia
oportunamente
contudo

04. Considere as afirmações abaixo, acerca de idéias
veiculadas pelo texto.
I - Independente do rigor da legislação, o uso da
maconha é reprimido na Inglaterra.

Adaptado de: De volta à realidade. Revista Veja, Edição
2043, ano 41, n. 2, p. 69, 16/01/2008.

II - A maconha pode ser considerada tão prejudicial à
saúde quanto a cocaína e a heroína.
III- As autoridades inglesas entendem que a maconha
deve sofrer mais forte repressão naquele país,
mesmo que os estudos do Advisory Council on the
Misuse of Drugs não apresentem novidades sobre
seus malefícios.

01. Considerando a coerência das idéias veiculadas pelo
texto, assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente suas lacunas, na seqüência em que
elas aparecem nas linhas 02, 04, 12 e 37.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IV - Reprimir o uso da maconha na Inglaterra, em certo
período, significava diminuir esforços na repressão
do uso de cocaína e de heroína.

severas – verde – justificada – benéfica
liberais – verde – justificada – maléfica
severas – verde – justificada – maléfica
liberais – vermelho – injustificada – benéfica
severas – vermelho – injustificada – maléfica
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Quais são verdadeiras?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
I e IV.
II e III.
II e IV.
I, III e IV.
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08. Indique a alternativa com palavras ou expressões que
completam corretamente, na ordem em que aparecem,
as lacunas do texto a seguir, conforme o artigo 1º,
parágrafo 2º, da lei nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990.

05. Considere as seguintes afirmações acerca da abordagem do tema no texto.
I - O texto trata crucialmente da importância dos estudos científicos para embasar legislações antidrogas.

“O Conselho de Saúde, em caráter _______________
e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, ______________, profissionais
de saúde e _________________, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos _______________________, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo”.

II - No texto são discutidos prós e contras do uso da
maconha, numa perspectiva comparativa com outras drogas.
III- Pode-se depreender do texto um ponto de vista
favorável à repressão do uso da maconha na Inglaterra.
Quais são verdadeiras?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

(A) permanente – prestadores de serviço – usuários –
econômicos e financeiros
(B) provisório – prestadores de serviços – trabalhadores
– sociais e culturais
(C) permanente – sindicatos – trabalhadores – econômicos e financeiros

06. O texto lido tem caráter informativo e crítico.
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
relacionando cada trecho reproduzido a sua correta caracterização.

(D) provisório – prestadores de serviço – usuários –
sociais e culturais
(E) permanente – sindicatos – trabalhadores – sociais
e culturais

(1) Caráter informativo
(2) Caráter crítico
09. Indique a alternativa que menciona uma ação que
NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS).

( ) ...a droga foi reclassificada pelos órgãos de

saúde do país e passou a ser considerada
menos perigosa. (l. 04-06)
( ) Prova de que o raciocínio estava equivocado... (l. 15-16)

(A) a participação na formulação da política e na ação
de saneamento básico

( ) ...a lógica mais trivial já recomendaria apertar o cerco aos seus usuários... (l. 30-31).

(B) a vigilância nutricional e a orientação alimentar
(C) a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice

( ) ...o cigarro está proibido nos pubs ingleses
desde julho. (l. 32-33)

(D) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e
substâncias de interesse para a saúde

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
1
2
1

–
–
–
–
–

2
1
2
2
1

–
–
–
–
–

2
1
1
2
1

–
–
–
–
–

(E) o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico

1.
2.
1.
1.
2.

07. Considerando os princípios do SUS (Lei nº 8080 de
1990), o conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos em cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, é designado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Universalidade de acesso.
Integralidade de assistência.
Preservação da autonomia.
Igualdade da assistência.
Descentralização político-administrativa.
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10. Considerando as reflexões sobre a rede como estratégia metodológica de operacionalização do Sistema
Único de Assistência Social (resolução nº130 /2005),
expostas por KERN (2006), avalie as afirmativas
abaixo.

13. Conforme cita COUTO (2006), a modalidade de atenção
assistencial destinada a indivíduos que se encontram
em situação de alta vulnerabilidade pessoal e social,
bem como a crianças e adolescentes, jovens, idosos,
pessoas com deficiência, nas várias situações caracterizadas de risco pessoal, é chamada

I - A estratégia metodológica é o conjunto de atitudes, entendimentos e procedimentos operacionais
de que o profissional lança mão para efetivar o
seu processo de trabalho.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II - A estratégia metodológica permite a visibilidade
do pressuposto teórico que rege e orienta a ação
do profissional.
III- A estratégia metodológica se dá no plano do
entendimento e da intenção que se materializa
através da intervenção alicerçada num conjunto
de instrumentos e técnicas.

14. Considere os procedimentos abaixo, referentes à integração de pessoas portadoras de deficiência.
I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da
sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no
contexto socioeconômico e cultural

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos
legais e operacionais, que assegurem às pessoas
portadoras de deficiência o pleno exercício de
seus direitos básicos, que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico

11. KERN (2006) defende o trabalho em rede e especifica
importantes princípios a serem seguidos. Indique a
alternativa que apresenta um desses princípios.

III- respeito às pessoas portadoras de deficiência, que
devem receber igualdade de oportunidades na
sociedade por reconhecimento dos direitos e privilégios que lhes são assegurados, com a garantia
de uma assistência protecionista

(A) existência de uma hierarquia a ser respeitada
(B) práticas dinâmicas por meio da descentralização e
da ação articulada

Quais correspondem a princípios norteadores da Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência (Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989)?

(C) relações pautadas pela independência e pela
verticalidade
(D) tomada de decisões a cargo da instância coordenadora

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) individualismo e espírito de justiça

12. A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93)
estabelece condições objetivas para a criação de um
sistema descentralizado de assistência social, apontando
para a necessidade de que o locus privilegiado da
formulação da política seja a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

15. O Estatuto do Idoso regula os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

esfera estadual.
sociedade civil.
esfera federal.
rede socioassistencial.
esfera municipal.
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Proteção Social Básica.
Controle Social.
Seguridade Social.
Proteção Social Especial.
Cidadania.
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60
65
67
70
75

anos.
anos.
anos.
anos.
anos.
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19. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº
8742/1990), o benefício de prestação continuada
deve ser revisto

16. De acordo com o capítulo IV (Direito à Saúde) do
Estatuto do Idoso (Lei nº 57/2003), é INCORRETO
afirmar que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos gratuitamente, mediante avaliação de suas condições
socioeconômicas e comprovada necessidade, medicamentos, especialmente os de uso continuado.
(B) ao idoso internado ou em observação é assegurado
o direito a acompanhante, devendo o órgão de
saúde proporcionar as condições adequadas para
a sua permanência em tempo integral, segundo
o critério médico.

a
a
a
a
a

cada
cada
cada
cada
cada

um ano.
dois anos.
três anos.
quatro anos.
cinco anos.

20. As ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, com
diferentes atribuições. Uma das competências dos
municípios, segundo a Lei Orgânica da Assistência
Social (nº 8742/1990), é

(C) é vedada a discriminação do idoso nos planos de
saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade.
(D) os casos de suspeita ou confirmação de maustratos contra o idoso devem ser obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde
aos órgãos competentes.

(A) destinar recursos financeiros para o custeio do
pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

(E) ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo
tratamento de saúde que lhe for reputado mais
favorável.

(B) prestar os serviços assistenciais cujos custos ou
ausência de demanda municipal justifiquem uma
regional de serviços, desconcentrada, no âmbito
do respectivo Estado.
(C) destinar recursos financeiros para o pagamento
dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência
Social do Distrito Federal.

17. De acordo com o Sistema Único de Assistência Social
(resolução nº 130/2005), NÃO é princípio da proteção
social de assistência social a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) apoiar técnica e financeiramente os serviços, os
programas e os projetos de enfrentamento da
pobreza em âmbito nacional.

matricialidade sociofamiliar.
proteção pró-ativa.
territorialização.
segurança social de renda.
integração à seguridade social.

(E) responder pela concessão e manutenção dos
benefícios de prestação continuada definidos no
artigo 203 da Constituição Federal.

18. Assinale a alternativa que NÃO menciona princípio
organizativo do Sistema Único de Assistência Social
(resolução nº 130/2005).

21. Considere o trecho a seguir.
Segundo Goldim (2003), _______________________
é a limitação do acesso às informações de uma dada
pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua intimidade,
envolvendo a questão do anonimato, sigilo, afastamento ou solidão. É a liberdade que o paciente tem
de não ser observado sem autorização.

(A) universalidade do sistema
(B) centralização político-administrativa com competências específicas e comando único em cada
esfera do governo
(C) integração dos objetivos, ações, serviços, programas e projetos em rede hierarquizada e
territorializada

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.

(D) sistema de gestão de pessoas por meio, entre outros, da contínua capacitação de gestores e dos
agentes operadores das ações de assistência social

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) presença de espaços institucionais de defesa
socioassistencial para acolhida de manifestação
de interesses dos usuários
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confidencialidade
privacidade
segredo
resguardo
discrição
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22. Segundo Veloso (2004), no trabalho junto a usuários
de drogas, a proposta de redução de danos consiste em

24. Considere as afirmações abaixo sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/ 1990).

(A) proibir a venda de drogas lícitas a menores de
idade, a fim de diminuir o consumo de drogas
desde cedo.

I - Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou
abuso sexual impostos pelos pais ou responsável,
a autoridade judiciária poderá determinar o afastamento do agressor da moradia em comum.

(B) retirar o usuário de drogas de casa para tratamento específico em regime fechado, a fim de
preservar a família.
(C) trabalhar o assunto drogadição nas escolas, informando os prejuízos sociais, psicológicos e legais do
uso e abuso de drogas ilícitas.

II - Constitui-se em uma das atribuições do Conselho
Tutelar assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e
programas de atendimento dos direitos da criança
e do adolescente.

(D) tratar da drogadição não impondo a abstinência,
porém tê-la como meta, intensificando a punição
legal aos traficantes de drogas.

III- Compete ao Ministério Público conhecer de casos
encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando
as medidas cabíveis.

(E) tratar da drogadição não impondo a abstinência,
apostar na autonomia do sujeito e na flexibilidade
de alternativas para trabalhar com os usuários de
drogas.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
nº 8069/ 1990), a política de atendimento aos direitos
da criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

25. Segundo Szymanski (2002), numa família, a linguagem
e o modo de compreensão das experiências vividas,
bem como as disposições afetivas, orientam um ser
na relação com o outro, e isso poderá se configurar
como deficiente ou autêntico. Como é denominado
esse modo de proceder entre os membros da família?

Entre as alternativas abaixo, indique a que apresenta
uma diretriz dessa política de atendimento.
(A) primazia nos serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e psicossocial às vítimas de
negligência, maus tratos, exploração, abusos,
crueldade e opressão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem
(C) mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da
sociedade

Práticas contínuas e habituais.
Dependência.
Trocas educativas na família.
Dominação.
Solicitude.

26. Todos as assertivas abaixo se referem ao grupo operativo de Pichon-Rivière, EXCETO uma. Assinale-a.

(D) proteção jurídico-social por entidade de defesa
dos direitos da criança e do adolescente

(A) Os principais conceitos utilizados na perspectiva dos
grupos operativos são pré-tarefa, tarefa, projeto,
enquadre, comunicação e aprendizagem.

(E) articulação dos serviços de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos

(B) A técnica do grupo operativo é centrada na
aprendizagem.
(C) A pré-tarefa é um momento confuso do grupo,
onde os integrantes estão centrados em si mesmos.
(D) Dentro do grupo operativo, o momento de mudança e de transformação é denominado projeto.
(E) Enquadre é um dos instrumentos técnicos utilizados
como organizador do grupo operativo.
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30. Indique a alternativa que NÃO apresenta um dever
do assistente social para com o usuário, conforme o
Código de Ética, artigo 5º, capítulo I, título III.

27. A Lei 11340/06, conhecida como Lei Maria da Penha,
é uma lei para ser aplicada em caso de violência doméstica e garante mecanismos especiais às mulheres
vítimas de agressão pelo marido ou parceiro. Atualmente a pena para o agressor é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
3
6
6
6

meses
meses
meses
meses
meses

a
a
a
a
a

(A) Esclarecer os usuários, ao iniciar o trabalho,
sobre os objetivos e a amplitude da atuação profissional do assistente social.

três anos.
cinco anos.
um ano.
três anos.
cinco anos.

(B) Fornecer à população usuária, quando solicitadas,
informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e às suas conclusões,
resguardado o sigilo profissional.
(C) Devolver as informações colhidas nos estudos e
pesquisas aos usuários, no sentido de que estes
possam usá-las para o fortalecimento dos seus
interesses.

28. Constatada a prática da violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos da Lei 11340/06 (Lei Maria
da Penha), o juiz poderá de imediato proibir determinadas condutas ao agressor:

(D) Contribuir para a viabilização da participação efetiva
dos usuários nas decisões institucionais.

I - aproximação da ofendida, de seus familiares e
das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre eles e o agressor

(E) Depor como testemunha – quando autorizado –
sobre situação sigilosa do usuário, da qual tenha
tido conhecimento no exercício profissional.

II - contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
31. Para Iamamoto (2000), vive-se hoje uma terceira
revolução industrial, que se faz acompanhar de profundas transformações mundiais, tais como

III- freqüentação de determinados lugares, a fim de
preservar a integridade física e psicológica da
ofendida
Quais estão corretas?

(A) a crescente qualificação da mão-de-obra dos trabalhadores.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) a vinculação da necessidade de acumulação capitalista à preocupação com os aspectos demográficos.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

(C) o aumento de esperanças de vida para os nascidos entre as populações mais pobres.
(D) a ampliação, cada vez maior, de um segmento da
população que se torna desnecessário.
(E) o crescimento da taxa de emprego, o que facilita
a defesa do trabalho no atual quadro de produção
econômica.

29. De acordo com as alterações introduzidas pelas resoluções CFESS Nº290 e 293/94 ao atual código de Ética
Profissional dos Assistentes Sociais, aprovado em 15
de março de 1993, cabe pensar a ética como um
pressuposto
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

teórico e metodológico.
ético-metodológico.
político e profissional.
ético-político.
político e democrático.
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34. Na avaliação em saúde, a tônica é dada para a efetividade das ações. Considere as afirmações abaixo
sobre efetividade.

32. Quincas Borba, personagem de um romance de
Machado de Assis, afirmava que há um caráter conservador e benéfico na guerra. Na sua argumentação,
usava a seguinte parábola:

I - É o impacto que o resultado das ações e dos
serviços está produzindo.

Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma
das tribos, que assim adquire forças para transpor a
montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em
abundância; mas, se as duas tribos dividirem em paz
as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a
destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos
extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria
da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas
e todos os demais efeitos das ações bélicas.(...) O
homem só comemora e ama o que lhe é aprazível e
vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma
pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói.
Ao vencido, o ódio ou compaixão; ao vencedor, as
batatas.

II - É voltada para aspectos econômicos.
III - Resulta na mudança de uma determinada realidade.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35. Considere as afirmações abaixo sobre epidemiologia.
I - Preocupa-se com a ocorrência de doenças, mortes,
quaisquer outros agravos ou situações de risco à
saúde na comunidade ou em grupos dessa comunidade.

Esta narrativa, tendo como referência o pensamento
de Iamamoto (2000), pode ser entendida como uma
expressão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de
de
da
de
de

II - Estuda o processo saúde–doença em indivíduos e
tem como objetivo propor-lhes ações terapêuticas.

justiça social.
reconhecimento de cidadania.
questão social.
iniqüidade.
respeito às diferenças.

III- Busca propor estratégias que melhorem o nível de
saúde das pessoas que compõem determinada
comunidade.
Quais estão corretas, conforme Gil et alii, in Andrade
(2001)?

33. Identifique, na coluna da direita, enumerando de forma
correspondente, os conceitos relacionados à Avaliação
em Saúde, com base na palavra-chave da coluna da
esquerda.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) escolha do melhor caminho
para atingir os objetivos

(1) eficiência
(2) avaliação

( ) realização de mais com
menos recursos

(3) planejamento
(4) uso de indicadores

( ) medição de uma mesma
situação em diferentes
momentos
( ) medição de
específicas

1
3
3
2
5

–
–
–
–
–

2
1
5
1
4

–
–
–
–
–

3
2
1
3
1

–
–
–
–
–

5
5
4
5
3
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–
–
–
–
–

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

(A) Constituem ação social que resulta da interação
democrática entre os atores.

situações

(B) São práticas de cuidado de saúde, nos diferentes
níveis de atenção do sistema de saúde.
(C) São práticas do cotidiano institucional que se
constituem espaço de verificação de idéias.

A ordem numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

36. No pensamento de Mattos (2001), “a construção de
práticas eficazes em saúde encontra no agir cotidiano
das instituições o espaço para as ações de integralidade”.
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a
opinião do autor sobre essas práticas.

( ) processo contínuo de sucessivas aproximações
de conhecimento da realidade

(5) comparação

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

(D) São novas formas de agir social, que se materializam como princípio, direito e serviço na atenção e
no cuidado em saúde.

4.
4.
2.
4.
2.

(E) São práticas terapêuticas prestadas aos indivíduos,
bem como práticas de saúde difundidas na coletividade.
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39. Bravo e Matos (2004), refletindo sobre os desafios
para o serviço social na saúde, afirmam que “pensar
hoje uma atuação competente nesta área” exige

37. Vasconcelos (2006) refere-se à prática dos assistentes
sociais no plantão como uma prática que prioriza respostas a demandas por informações e orientações
pontuais, e não uma prática que vise à capacitação, à
organização ou que tenha uma preocupação coletiva.
Sendo assim, a autora considera o plantão uma prática
burocrática
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos
serviços de saúde da Instituição, seguindo, na
operacionalização do trabalho, as diretrizes
definidas pelos governos, conforme o entendimento que estes têm da proposta original do SUS.

resolutiva.
assistencial.
planejada.
transformadora.
não-assistencial.

II - tentar construir ou efetivar, conjuntamente com
outros profissionais, espaços nas unidades de
saúde que garantam a participação popular nas
decisões a serem tomadas, que possibilitem a
participação crítica dos funcionários e propiciem a
discussão.

38. Vasconcelos et alii (2004), analisando os códigos de
ética dos profissionais de saúde e sua relação com os
desafios decorrentes da legislação de saúde (Constituição de 1988 e suas leis complementares), concluem
que

III- estar sempre disposto a procurar reciclagem, a
buscar assessoria técnica e a sistematizar o trabalho
desenvolvido, bem como estar atento à possibilidade de investigação sobre temáticas relacionadas
à saúde.

(A) todos os códigos de ética obtiveram avanços
por intermédio de debates sobre o direcionamento ético-político de cada categoria.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) todos os códigos de ética se mantiveram contraditórios e conservadores, descolados da realidade
brasileira e do interesse dos usuários de seus
serviços.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(C) os assistentes sociais avançaram por meio do debate ético-político, ao invés dos demais profissionais
de saúde, que ainda mantêm códigos de ética
contraditórios e conservadores.
(D) os assistentes sociais mantêm ainda um código de
ética contraditório e conservador, ao invés dos
demais profissionais de saúde, que avançaram
por meio de um debate sobre o direcionamento
ético-político de cada categoria.
(E) os profissionais de saúde avançaram por meio de
um debate sobre o direcionamento ético-político de
cada categoria, com exceção dos médicos, que
mantêm ainda um código de ética contraditório e
conservador.
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40. Numere a coluna da direita de acordo com a da
esquerda, tendo como referência o texto de Prates
(2003) sobre Planejamento da Pesquisa Social.
(1) referencial dialético-crítico
(2) pesquisa científica
(3) perspectiva teleológica do método
dialético-crítico na
pesquisa
(4) critérios internos
de cientificidade
(5) critério externo de
cientificidade

( ) argumentação com
capacidade de resistir
a
contraargumentações
( ) uso de critérios de
cientificidade, apropriação e utilização
do método científico
( ) possibilidade de diálogo entre discursos
não-dogmáticos
( ) finalidade de transformar o real
( ) contemplação
do
movimento contraditório de constituição dos fenômenos
sociais contextualizados e interconectados à luz da totalidade

A ordem numérica correta de preenchimento dos
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
3
3
4
4

–
–
–
–
–

2
4
1
5
2

–
–
–
–
–

3
1
2
1
5

–
–
–
–
–

5
5
4
2
1
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–

4.
2.
5.
3.
3.
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