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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Quando falamos de Cultura, logo nos remetemos às 

Belas Artes, como se houvesse uma relação umbilical 
entre os dois termos. Realmente há, mas cultura é 
maior que arte. Na verdade, pode-se fazer uma equa-
ção simples: toda arte é cultura, mas nem toda cultura 
é arte.  

Isso significa dizer que construímos Cultura toda vez 
que colocamos significados não apenas utilitários e 
imediatistas para nossas ações e construções. Veja-se 
um exemplo: quando uma senhora separa diversos 
retalhos de panos e com eles constrói _____, mantas, 
centros de mesa e coloca nessa atividade uma inten-
cionalidade não apenas utilitária, mas imagética 
também, que traga lembranças de sua infância ou 
projete uma possibilidade de futuro na “sua arte”, está 
fazendo Cultura. 

E o Serviço Social com isso? Podemos dizer que a 
Cultura é uma _____ do social, tal qual o econômico e 
o político. Logo, todo acontecimento cultural é um 
acontecimento social. Ocorre que assistentes sociais 
que lidam com o social assim o fazem com as demandas 
de vida das diversas pessoas em situações complicadas 
de suas histórias. Como um agente potencializador de 
mudanças na vida das pessoas, aquele profissional que 
_____, no cotidiano da pessoa que atende, da família 
e da comunidade, possibilidades de fortalecimento 
desses indivíduos ou grupos proporciona que expe-
riências com cultura sejam experiências mobilizadoras 
de mudanças significativas na vida das pessoas.  

Um Assistente Social que tenha uma atitude investiga-
tiva apurada pode descobrir potencialidades culturais e 
investir nelas as suas ações. Ainda, pode até requerer 
que mais ações culturais aconteçam, tais como _____, 
rodas, contos, serestas de violas, encenações, hip-hop, 
rap. Também pode potencializar formações para esse 
grupo social.  

Espera. Você está dizendo que um Assistente Social 
é um “agente cultural”? Sim, estou sim. E é extrema-
mente importante que os profissionais tenham essa 
possibilidade de suas ações fortalecidas, que busquem 
estratégias para que ações culturais, inclusive de “belas 
artes”, cheguem às comunidades e grupos com os 
quais atua. Se você conversar com algum assistente 
social, verá que ele ou ela já fez isso inúmeras vezes 
no seu exercício profissional.  

Logo, se alguém pensa que ser assistente social é 
“chato”, sinto informar que não é não. É lidar com 
papéis, relatórios, dificuldades de diversas ordens. Ah, 
isso é sim. Mas sua ação pode trazer uma mudança 
incrível na vida das pessoas. Sabendo valer-se da 
mediação da cultura e potencializando para que essa 
aconteça mais junto à população, o trabalho profissional 
será “o maior espetáculo”. 

 
Adaptado de: Cultura e serviço social: uma relação cotidiana. 
Disponível em: http://hs.toledoprudente.edu.br/blog-de-servico-so-
cial/cultura-e-serviço-social-uma-relação-cotidiana.-você-sabia. 
Acesso em: 30 jul. 2021. 

 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 11, 18, 25 e 33, nesta 
ordem. 
 
(A) fuxicos – dimensão – visualiza – fouguedos  
(B) fuchicos – dimenção – visualisa – folguedos 
(C) fuchicos – dimensão – visualiza – fouguedos 
(D) fuxicos – dimensão – visualiza – folguedos 
(E) fuchicos – dimenção – visualisa – fouguedos 
 

02. Considere as seguintes afirmações acerca do sentido 
global do texto. 
 
I - Trata-se de um texto que estabelece princípios de 

restrição do uso das potencialidades culturais de 
determinadas comunidades no âmbito da atividade 
ligada ao Serviço Social. 

II - Trata-se de um texto que busca exortar o uso da 
Cultura na atividade profissional ligada ao Serviço 
Social. 

III - Trata-se de um texto que hierarquiza as diferentes 
atividades constitutivas da atividade do Assistente 
Social. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 

03. A substituição de falamos (l. 01) por falo acarreta a 
modificação, para fins de concordância, de quantas outras 
palavras no segmento que vai da linha 01 à linha 03? 
 
(A) Duas.  
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Seis. 
 

04. Considere as seguintes afirmações sobre palavras do 
texto. 
 
I - umbilical (l. 02) e mediação (l. 54) são, ambas, 

adjetivos e derivam de substantivos. 

II - utilitária (l. 13) e imagética (l. 13) são, ambas, 
substantivos e derivam de adjetivos. 

III - potencializador (l. 23) e mobilizadoras (l. 28) 
são, ambas, adjetivos e derivam de verbos. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

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. 
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32. 
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34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
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53. 
54. 
55. 
55. 
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05. Considere as seguintes afirmações sobre a pontuação 
utilizada no texto. 

 
I - Acréscimo de vírgula logo após mesa (l. 12). 

II - Inserção de vírgula imediatamente após apenas 
(l. 13). 

III - Substituição do ponto final após Espera (l. 37) por 
ponto de exclamação. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
E se a vida fosse diferente... seríamos melhores, 

mais alegrinhos, mais generosos, menos materialistas, 
menos invejosos, menos rancorosos, menos caluniado-
res, menos ignorantes e menos fingidos... isto é, menos 
infelizes? 

Se a vida fosse diferente, acho que talvez, em parte, 
seríamos iguais. Talvez. Ou: como somos diferentes 
dependendo das diferenças de nossas famílias, educação, 
oportunidades, força de vontade, escolaridade, decência 
nas condições de vida... quem sabe seríamos melhor-
zinhos? 

Os grandes milionários, desde os grandes impera-
dores, e, mais atrás, desde Átila, Gengis Khan e outros 
figurões poderosíssimos, que tinham ____ disposição 
toda a riqueza do mundo de então, seriam melhores do 
que seus cidadãos, ou servos, ou adversários? 

Tenho grandes dúvidas. Acho, sim, que no fundo 
somos animais predadores com aquela casquinha de 
civilização, mais ou menos grossa, mais ou menos 
rachada, conforme ____ circunstâncias... mas também 
conforme nossa personalidade inata. Pois acredito que 
nascemos com uma bagagem psíquica que nos definirá 
basicamente para sempre, ainda que, de novo: família, 
educação, condições de vida, desejo de mudar e força 
de vontade tenham sua influência. 

Sei de ótimas famílias que tiveram filhos drogados 
graves ou criminosos, tendo causado grande sofri-
mento ____ si próprios e aos que os amavam, conheço 
famílias humildes cujos filhos acabaram pessoas de 
bem em qualquer profissão, de pedreiro ____ senador. 

Se a vida fosse diferente, talvez todos nós entendês-
semos que ser feliz não é amar-se, curtir-se, ser atlético 
e magro e belo e rico, mas viver conforme um ser 
humano: generoso, cúmplice do bem, atento aos que 
precisam de um empurrãozinho para se arranjar na 
vida e ter emprego, pão para os filhos, algum lazer e 
não ficar em infinitas filas para ganhar uma quentinha, 
uma garrafa de água, uma vacina que seja...  

Não sei como a vida poderia ser diferente, mas com 
certeza o primeiro sonho de cada um não seria o vazio 
“ser feliz”, mas ser bom, ser útil, ser generoso, ser 
parceiro, amar sua gente, sua família, amigos, alunos, 
professores, médicos, policiais, funcionários, vizinhos e 
até adversários políticos, sem fingimento, mas sem 
rancor. 

Se a vida fosse diferente, quem sabe ao menos boa 
parte de nós, pobres humanos, seríamos um pouco 
diferentes: uma gota de otimismo, hoje, é preciso. 

 
Adaptado de: LUFT, Lya. E se a vida fosse diferente. Disponível 
em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/lya-
luft/noticia/2021/05/e-se-a-vida-fosse-diferente-
cko4vjjdn00cf018mv4o3fbfe.html. Acesso em: 30 jul. 2021. 
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06. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as 
lacunas das linhas 14, 20, 28 e 30, nesta ordem. 
 
(A) à – às – a – à 

(B) à – as – à – à 
(C) a – às – à – a  

(D) a – às – a – à 

(E) à – as – a – a  
 

07. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - O uso reiterado da construção se a vida fosse 
diferente (l. 01, 06, 31 e 46) expressa a certeza 
da autora em relação ao tema desenvolvido no 
texto. 

II - O uso de diminutivos como alegrinhos (l. 02), 
melhorzinhos (l. 10-11) e empurrãozinho (l. 35) 
é um recurso estilístico utilizado pela autora do 
texto para enfatizar a sua opinião sobre o tema. 

III - O uso reiterado da palavra talvez (l. 06, 07 e 31) 
é um recurso linguístico utilizado pela autora do 
texto para indicar sua falta de certeza sobre as 
considerações feitas no texto. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

08. Considere as seguintes afirmações sobre palavras do 
texto. 

 
I - que (l. 06) e que (l. 21) têm a mesma função 

sintática. 
II - então (l. 15) e hoje (l. 48) pertencem à mesma 

classe de palavras e expressam a mesma circuns-
tância. 

III - desde (l. 12) e talvez (l. 31) pertencem à mesma 
classe de palavras. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

09. Considere as seguintes afirmações. 
 
I - O sujeito de seriam (l. 15) é Os grandes milio-

nários (l. 12). 

II - O sujeito de nascemos (l. 22) é o mesmo de 
definirá (l. 22). 

III - O sujeito de tiveram (l. 26) é o mesmo de 
precisam (l. 35). 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 

10. A palavra cúmplice (l. 34) poderia ser substituída, sem 
alteração do sentido original veiculado pelo texto, por 

 
(A) societário. 
(B) afiliado. 
(C) adjunto. 
(D) consorciado. 
(E) parceiro. 
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11. Assinale a afirmação correta no que se refere à relação 
entre profissional e instituição empregadora, de acordo 
com o Código de Ética Profissional (CEP) vigente e 
suas versões pregressas. 

 

(A) É possível elencar capítulos, artigos e seções que 
versam sobre a relação do assistente social com as 
instituições empregadoras a partir do CEP de 1986. 

(B) O CEP pauta o dever-ser profissional na sua relação 
com usuários e com as demais profissões, entretanto 
é preciso estabelecer a forma como deve ser 
pautada essa relação no interior do próprio 
segmento profissional e com as instituições 
empregadoras.  

(C) A distinção entre os objetivos profissionais e as 
requisições institucionais, mais bem explicitada no 
CEP de 1993, leva ao risco de incorrer em messia-
nismo ou fatalismo no exercício profissional do 
assistente social. 

(D) O CEP vigente elenca como um dever do profissional 
apoiar os interesses da população usuária, contribu-
indo para a alteração da correlação de forças insti-
tucionais. 

(E) O movimento histórico da profissão, em sua relação 
com as instituições empregadoras, é perpassado pela 
luta por condições de trabalho, apesar destas não 
serem determinantes para o exercício profissional. 

 

12. Assinale as afirmações abaixo, sobre o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Ao servidor público cabe ter respeito à hierarquia, 

porém sem nenhum temor de representar contra 
qualquer comprometimento indevido da estrutura 
em que se baseia o Poder Estatal. 

(  ) Cabe à Comissão de Ética aplicar pena de censura 
ao servidor público, e sua fundamentação constará 
em parecer assinado por todos os seus integrantes 
e com ciência dos integrantes faltosos.  

(  ) A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e integra-se na vida particular de cada 
servidor público. Os fatos e atos verificados na 
conduta do dia a dia em sua vida privada não 
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito 
na vida funcional.  

(  ) É permitido ao servidor  retirar da repartição docu-
mentos, livros ou bens pertencentes  ao patrimônio 
público, mesmo sem estar legalmente autorizado, 
para beneficiar aos usuários dos serviços públicos.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – V – V – F. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – F – F. 
(E) F – V – F – V. 
 

13. Assinale a afirmação INCORRETA em relação à 
formação profissional, segundo Ferri (2020). 

 
(A) Teoria e prática são indissociáveis, e o profissional 

que não tem uma postura investigativa em seu 
cotidiano corre o risco de reproduzir ações prag-
máticas, já que, na própria trajetória da profissão, 
a mesma se especializa em responder a demandas 
que exigem solução imediata de problemas que 
tensionam e ameaçam o ordenamento social. 

(B) A prática e a competência teórica, indispensáveis à 
formação profissional, estão circunscritas à divisão 
social e técnica do trabalho de modo que sua ação 
seja transformadora, logo, seu nível de interven-
ção é o rompimento com a ordem social vigente na 
sociedade capitalista, que gera desigualdade e exclu-
são social. 

(C) Consolidar uma formação profissional de qualidade 
com base na teoria social crítica pode contribuir 
para que se superem e/ou diminuam os equívocos 
em relação à suposta dicotomia entre teoria e 
prática que interfere na atuação profissional e na 
formação do estagiário.  

(D) Para garantir uma formação e um exercício profis-
sional que não reproduzam equívocos e posturas 
fatalistas ou messiânicas quanto às possibilidades de 
materialização do projeto ético político no cotidiano, 
é fundamental compreender o significado da 
profissão na sociedade capitalista e a relação entre 
teoria e prática. 

(E) O estágio supervisionado é componente central no 
processo de formação profissional, é o locus privi-
legiado do conhecimento da realidade, do desen-
volvimento do perfil crítico do estagiário e propicia 
a vivência de situações profissionais que desafiam 
o estudante em seus valores e desvalores (precon-
ceitos). 
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14. Segundo Horst e Mioto (2018), a relação entre política 
social e famílias, dependendo da compreensão que se 
tem de ambas as instituições, constitui uma confluência 
perversa, porque 

 
(A) há um reordenamento das políticas sociais na 

atual fase do capitalismo, com um forte retorno 
do conservadorismo, fato que vai na contramão da 
posição adotada pela profissão no movimento de 
reconceituação.  

(B) a família é considerada, historicamente, uma instân-
cia de provisão de bem-estar, e cabe aos profis-
sionais assistentes sociais o fortalecimento deste 
papel, com ações voltadas aos problemas que 
elas apresentam em seu cotidiano. 

(C) se estabelece uma relação na qual a política social 
tenderá sempre a jogar para cima das famílias 
responsabilidades que elas, dadas as suas condições 
objetivas de vida, não são capazes de assumir. 

(D) a atuação profissional tem uma intencionalidade e 
utiliza-se de metodologias de trabalho socioassis-
tencial com ações orientadas pelas necessidades e 
problemas apresentados pelas famílias. 

(E) trabalhar com famílias é um desafio cotidiano que 
exige cada vez mais a realização de um exercício 
profissional comprometido com os direitos e a 
concretização da cidadania através das políticas 
sociais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Assinale as afirmações abaixo, tendo como base as 
ideias de Souza, Alcântara e Acquaviva (2021) sobre as 
famílias na política de saúde, com V (verdadeiro) ou F 
(falso). 

 
(  ) A política de saúde brasileira privilegia a participação 

do Estado, da comunidade e das famílias para sua 
execução e manutenção, parceria que pode ser 
observada nos diversos documentos confeccionados 
pelo Ministério da Saúde. 

(  ) O Programa Melhor em Casa explicita, oficial-
mente, a incorporação das famílias na gestão do 
cuidado em saúde, que se caracteriza como uma 
atribuição fundante dos serviços de saúde. 

(  ) Ao se observar o processo de universalização da 
política de saúde no Brasil, vislumbra-se o recorrente 
uso de estratégias de participação da família e o 
engajamento das comunidades em iniciativas de 
promoção e saúde preventiva. 

(  ) Nos serviços de saúde, o protagonismo das famílias 
no cuidado e na otimização de recursos sociais 
expressa-se em ações protetivas com ênfase na 
autonomia familiar como possibilidade de enfren-
tamento das necessidades em saúde. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V. 
(B) F – F – V – F. 
(C) V – V – F – F. 
(D) F – V – V – F. 
(E) F – F – V – V. 
 

16. A pesquisa e o _________________________ foram 
fundamentais para que o Serviço Social se consolidasse 
como ______________ e como uma nova competência 
sociopolítica e ____________________, no sentido de 
apreender o movimento da realidade. (SILVA; MATIAS; 
NÓBREGA, 2018) 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) projeto ético-político – saber – teórico-metodoló-

gica 
(B) conhecimento da realidade – área de conheci-

mento – teórico-instrumental 

(C) rigor metodológico – profissão – técnico-operativa 
(D) exercício profissional – disciplina – ético-crítica 

(E) saber profissional – intervenção – técnico-metodo-
lógica 
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17. Segundo Salazar (2020), qual categoria do método 
dialético-crítico é central para a apreensão da unidade 
teoria/prática? 

 
(A) Mediação. 
(B) Totalidade. 
(C) Contradição. 
(D) Historicidade. 
(E) Práxis. 

 

18. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as dimensões da Segurança Nutricional e 
Alimentar às repercussões da pandemia de Covid-19. 

 
(1) Disponibilidade de alimentos 
(2) Acesso aos alimentos 
(3) Consumo de alimentos 

 
(  ) Redução de cobertura do Bolsa Família 
(  ) Paralisação do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar 
(  ) Aumento do ganho de peso e/ou transtornos 

alimentares 
(  ) Fechamento de feiras livres e restaurantes 
(  ) Redução ou suspensão de renda para os mais 

vulneráveis 
 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 2 – 1. 
(B) 2 – 1 – 3 – 1 – 2. 
(C) 2 – 2 – 1 – 3 – 3. 
(D) 3 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(E) 3 – 2 – 1 – 3 – 1. 

 

19. Sobre a pandemia de Covid-19 e seus impactos no 
mundo do trabalho, segundo Santos et al. (2020), 
é correto afirmar que 

 
(A) o distanciamento social, apesar de obrigatório para 

a maioria das atividades essenciais, apresenta-se 
restrito a grupos em situação de trabalho menos 
estável. 

(B) a pandemia de Covid-19 vem atingindo trabalha-
dores de ocupações diversas, embora acometa, 
predominantemente, pessoas brancas e nativas de 
cada país. 

(C) a ampliação das jornadas de trabalho é uma medida 
eficaz de prevenção à Covid-19, pois permite que, 
divididos em grupos, os profissionais estejam mais 
ausentes dos serviços de saúde, evitando aglome-
rações. 

(D) os casos de contaminação por Covid-19 de traba-
lhadores da saúde, a priori, são considerados como 
ocupacionais pela Medida Provisória 297/2020. 

(E) os dados disponíveis no Brasil quanto à notificação 
dos casos entre grupos de trabalhadores ainda são 
incipientes e apresentam subnotificação expressiva. 

 

20. Sobre a pandemia de Covid-19 e distanciamento social, 
segundo Santos et al. (2020), considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Com o isolamento social e a maior presença das 

pessoas em casa, aumentou a demanda pela 
prestação de serviços domésticos. 

II - As responsabilidades pelas tarefas domésticas e 
aquelas vinculadas aos cuidados têm sido igual-
mente divididas por homens e mulheres devido ao 
isolamento social. 

III - Pessoas fisicamente ativas, mas que deixaram de 
trabalhar em decorrência do distanciamento social, 
apresentam piores condições de saúde física e 
mental. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

21. Cuidados paliativos consistem na assistência promovida 
por uma equipe multidisciplinar, que objetiva _______, 
diante de uma doença que ameace a vida. O foco da 
atenção é o __________, preconizando uma atenção 
individualizada e a comunicação franca com o paciente 
e sua família. A avaliação dos sintomas baseia-se no 
conjunto dos diversos aspectos que Cicely Saunders, 
precursora do moderno movimento hospice, definiu 
como “dor total” no qual relaciona a natureza ________ 
da experiência da dor, percebida subjetivamente por 
cada paciente, incluindo fatores físicos, psicológicos, 
sociais e espirituais nos seus domínios. (Adaptado de 
FROSSARD e SOUZA, 2016).  

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) o controle da dor – cuidado domiciliar – orgânica 
(B) a qualidade de vida – paciente – multidimensional 

(C) a cura – controle da dor – clínica 
(D) o controle da dor – paciente – orgânica 

(E) a qualidade de vida – controle da dor – multidi-
mensional 
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22. Sobre a atenção em cuidados paliativos, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - A centralização dos serviços nos grandes centros 

urbanos, os conflitos de natureza ética, a pequena 
ampliação da cobertura domiciliar e a qualificação 
multiprofissional na área são considerados limites 
à expansão do Programa Nacional de Assistência a 
Dor e Cuidados Paliativos, instituído através da 
Portaria GM/MS n. 1.319/2002. 

II - A inclusão da família no processo assistencial em 
curso, bem como a adequada avaliação socioeco-
nômica e habitacional dos pacientes se faz neces-
sária, uma vez que a inclusão de uma série de 
condições objetivas inerentes ao paciente e sua 
família poderá determinar ou não sua inserção na 
modalidade de assistência domiciliar. 

III - A natureza complexa e as múltiplas necessidades 
do indivíduo em cuidados paliativos afirmam a 
importância do desenvolvimento de um trabalho 
convergente, em equipe interprofissional, que 
tenha início no processo de terminalidade da vida 
e perpasse os períodos da morte e de luto. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

23. Sobre o contexto de judicialização na saúde (INCA, 
2018), assinale a alternativa correta. 

 
(A) Um mandado de segurança, ao promover acesso a 

um indivíduo, beneficia o coletivo na medida em 
que impõe ao gestor mudanças estruturais e 
necessárias nos serviços de saúde. 

(B) O SUS (Sistema Único de Saúde) é fruto do reco-
nhecimento da saúde como direito no Brasil, e atuar 
para a promoção, prevenção, recuperação e reabili-
tação da saúde, preservando a  autonomia de cada 
esfera de governo, é uma atribuição do Poder 
Judiciário.  

(C) A judicialização na saúde é um fenômeno que vai 
muito além da questão jurídica e da gestão das 
políticas públicas, envolvendo também aspectos 
políticos, técnicos, éticos e sanitários, decorrentes 
das atitudes dos cidadãos que procuram garantir o 
seu direito à saúde.  

(D) As discussões teóricas sobre a judicialização indicam 
que os direitos estabelecidos na Constituição 
devam ser analisados de forma parcial e democrá-
tica, de acordo com os princípios constitucionais.  

(E) A transferência da decisão de questões de larga 
repercussão política e social para os órgãos do 
Poder Judiciário implica em alterações significativas 
de linguagem e argumentação, sem que isto altere 
as formas de participação da sociedade. 

 

24. A Portaria nº 2.836/2011 institui a Política Nacional de 
Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais (LGBT) no âmbito do SUS, com o obje-
tivo geral de 

 
(A) atuar na eliminação do preconceito e da discri-

minação contra a população LGBT nos serviços 
de saúde. 

(B) ampliar o acesso da população LGBT aos serviços 
de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito 
e a prestação de serviços de saúde com qualidade 
e resolução de suas demandas e necessidades. 

(C) promover a saúde integral da população LGBT, 
eliminando a discriminação e o preconceito institu-
cional e contribuindo para a redução das desigual-
dades e para consolidação do SUS como sistema 
universal, integral e equitativo. 

(D) qualificar a rede de serviços do SUS para a atenção 
e o cuidado integral à saúde da população LGBT. 

(E) instituir mecanismos de gestão para atingir maior 
equidade no SUS, com especial atenção às 
demandas e necessidades em saúde da população 
LGBT, incluídas as especificidades de raça, cor, 
etnia, território e outras congêneres. 

 

25. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à 
internação hospitalar das mulheres usuárias de crack e 
de seus filhos recém-nascidos na Maternidade (Dalpiaz 
e Oliveira, 2020). 

 
(A) Foram realizados mais partos cesarianos do que 

normais. 
(B) A maioria dos recém-nascidos foi internada na Uni-

dade de Neonatologia para tratamento de saúde. 

(C) A maior parte das mulheres permaneceu desacom-
panhada na hora do parto. 

(D) A contraindicação da amamentação do recém-nas-
cido é uma prática comum quando há a suspeita 
de uso recente, ou não, de crack pela mulher. 

(E) O planejamento reprodutivo dessas mulheres está 
reduzido à indicação da contracepção. 
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26. Segundo Pessini (2017), solidariedade, vulnerabilidade 
social e precaução são elementos para uma bioética 
global. Sobre esses conceitos, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A vulnerabilidade como condição humana universal 

é a perspectiva mais importante na discussão do 
conceito de vulnerabilidade social no âmbito da 
bioética. 

(B) A solidariedade é um conceito relacional associado 
com a intersubjetividade, ações individuais e obriga-
ções coletivas. 

(C) O conceito/referencial da precaução prevê que, 
quando determinadas atividades humanas são 
cientificamente plausíveis e interessantes, mas 
podem provocar danos moralmente inaceitáveis, 
deve-se agir para evitar ou diminuir tais danos. 

(D) O conceito de vulnerabilidade é antigo no contexto 
da bioética e refere-se à fragilidade do ser humano. 
Ser vulnerável é ser frágil e suscetível a ser ferido 
e sofrer. 

(E) A bioética identifica a solidariedade como a ajuda 
prestada a alguém em situação de vulnerabilidade 
social. 

 

27. Mata (2019) traz à tona importantes elementos ao 
debate da negligência familiar na infância. Segundo 
Mata, esse tipo de negligência 

 
(A) é relativamente fácil de ser identificada e mensu-

rada, tendo em vista que é atravessada por questões 
socioeconômicas, estruturais e culturais.  

(B) pode se manifestar como falta ou omissão de cuida-
dos, entendidas como uma violência e /ou violação 
de direitos.  

(C) é um tema pouco presente nas áreas de saúde e 
de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. 

(D) diz respeito a situações diversas e sujeitas a dife-
rentes caracterizações, por vezes controversas, por 
se basearem em juízos objetivos. 

(E) acomete diversas crianças no Brasil, embora seja 
considerada um dos tipos de violência menos 
recorrentes no mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Em relação à feminização da negligência na infância, 
assinale a alternativa correta, segundo Mata (2019). 

 
(A) Refletir sobre negligência na infância como uma 

forma de violência e violação de direitos requer 
também problematizar esses parâmetros social-
mente construídos de família como provedora do 
cuidado. 

(B) A caracterização da negligência na infância, em 
grande parte, responsabiliza a família, e tal direci-
onamento ocorre de forma generalizada, incluindo 
todos os membros do grupo familiar. 

(C) As muitas mães-chefes de família que possuem a 
responsabilidade do cuidado com os filhos, com a 
casa e com o próprio sustento material da família, 
têm recebido do Estado o apoio necessário para 
melhor cuidar de si e dos seus filhos. 

(D) No que se refere à figura paterna, há uma expec-
tativa em relação ao suporte financeiro e, também, 
aos demais cuidados das crianças, como, vesti-
menta, higiene, alimentação, entre outros. 

(E) As conquistas do público feminino permitiram o 
avanço rumo à independência e à igualdade entre 
homens e mulheres, as quais passaram a ter maiores 
responsabilidades e têm recebido o devido suporte 
e reconhecimento. 

 

29. De acordo com Rezende, Moraes e Castro (2016), a 
educação em saúde crítica caracteriza-se como: 

 
(A) um complexo de ações que problematizam as 

condições de saúde da população e tratam 
cidadãos como sujeitos em sua singularidade, que 
merecem ser atendidos por um sistema integral 
que trabalhe com prevenção e recuperação à 
saúde. 

(B) uma perspectiva da educação em saúde que 
possibilita qualificar o modelo de educação em 
saúde tradicional, baseado na perspectiva biologi-
cista, que foi fortemente defendida pelo movi-
mento de reforma sanitária. 

(C) uma rede de ações que buscam a autonomia do 
indivíduo em seu processo contemporâneo e a 
recuperação da saúde, reforçando a ideia de troca 
e diálogo horizontalizado. 

(D) uma ação eminentemente política, que aprimora a 
concepção da educação em saúde tradicional que, 
marcada originalmente pelas doutrinas higienistas, 
propunha a saúde como questão de bons hábitos, 
perdendo-se de vista seus determinantes sociais, 
políticos e econômicos. 

(E) um conjunto de ações que visam a autonomia do 
indivíduo em seu processo histórico e, assim, na 
promoção da saúde, implicando diretamente na 
qualidade de vida da população usuária. 
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30. Sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, considere as 
afirmações abaxo. 

 
I - Em relação à divisão técnica e social do trabalho 

dos profissionais da área da saúde mental, perce-
beu-se uma tendência histórica de queda do 
número de atendimentos do profissional médico-
psiquiatra, o que indica a descentralização do 
trabalho na figura deste profissional, represen-
tando um gradual processo de cuidado em saúde 
mental na perspectiva psicossocial.  

II - A Lei da Reforma Psiquiátrica é a regulamentação 
de um modelo de atenção em saúde mental, que 
visa, prioritariamente, um cuidado integral aos 
pacientes em internações psiquiátricas de longa 
duração. 

III - A Reforma Psiquiátrica arrasta incompletudes 
desde suas pautas originais, como a conformação 
das esquerdas progressistas diante da questão 
social e um enclausuramento em níveis secundários 
da saúde, não reconhecendo a Atenção Primária 
como um lócus fundamental. 

 
Quais estão corretas, segundo Alves (2020)? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Assinale as afirmações abaixo, sobre a Portaria nº 
3.088/2011, que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Uma das diretrizes da portaria é o desenvolvimento 

de atividades no território, que favoreçam a inclusão 
social com vistas à promoção da autonomia e ao 
exercício da cidadania. 

(  ) Um dos objetivos gerais da portaria é desenvolver 
ações intersetoriais de prevenção e redução de 
danos em parceria com organizações governa-
mentais e da sociedade civil. 

(  ) O Centro de Convivência, onde são oferecidos à 
população em geral espaços de sociabilidade, 
produção e intervenção na cultura e na cidade, 
constitui um dos pontos de atenção da Rede de 
Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde. 

(  ) É um dos objetivos específicos da portaria possibilitar 
que as pessoas com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas, assim como suas famílias, tenham 
acesso aos pontos de atenção. 

(  ) O acesso aos leitos na enfermaria especializada em 
Hospital Geral deve ser regulado com base em 
critérios clínicos e de gestão, por intermédio do 
Centro de Atenção Psicossocial de referência.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
(A) F – V – F – V – F. 
(B) V – F – V – F – V. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) V – V – F – V – F. 
(E) V – F – V – V – F. 

 

32. Segundo Santos e Nascimento (2020), vivemos numa 
sociedade que valoriza o _______________, gerando 
uma falsa valorização dos que possuem renda, mesmo 
mínima, como os idosos aposentados, os que recebem 
pensões ou benefícios. Entretanto, tal valorização não 
consegue esconder as desigualdades e ____________ 
das velhices, haja vista que esta etapa da vida humana 
é considerada como individual e _____________. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) consumo – necessidades – heterogênea 
(B) trabalho – necessidades – singular 
(C) consumo – diversidades – heterogênea 
(D) trabalho – possibilidades – singular 
(E) mercado – necessidades – homogênea 
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33. Sobre envelhecimento, considere as afirmações abaixo. 
 

I - Os discursos da velhice como uma etapa em declínio, 
de degeneração física, de improdutividade e de 
falta de recursos foram fundamentados nas teorias 
do envelhecimento biológico que fortaleceram as 
lutas pela proteção social desse grupo. 

II - O envelhecimento humano é um processo que é 
resultado da vida individual e social, profunda-
mente marcado pelas desigualdades sociais (de 
classe, de gênero, de raça, de etnia, regionais, 
entre outras). 

III - O fenômeno da longevidade e os discursos da 
terceira idade como sinônimo de melhor idade 
remetem a uma desresponsabilização do indivíduo 
pelas condições com as quais ele envelhece, 
consolidando o papel do Estado na proteção social 
dos idosos. 

 
De acordo com Teixeira (2018), quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

34. Sobre Residência Multiprofissional em Saúde, assinale 
a alternativa correta, segundo Kuss e Lewgoy (2019). 

 
(A) O projeto pedagógico de Preceptoria de Núcleo de 

Serviço Social, nos programas de residência multi-
profissional, deve ser autônomo e orientado pelas 
particularidades da prática profissional no campo. 

(B) A função do preceptor caracteriza-se por ser uma 
supervisão direta das atividades práticas, exercida 
por profissional vinculado à instituição formadora 
ou executora, que deve ter uma expertise na área, 
sem a necessidade de formação de especialista. 

(C) O preceptor não precisa pertencer à mesma área 
profissional do residente sob sua supervisão, 
entendendo a residência como um espaço de for-
mação multiprofissional.   

(D) A preceptoria deve ser alicerçada na dimensão da 
competência profissional técnico-operativa, por ser 
entendida como supervisão profissional, viabilizando 
o fortalecimento da prática, com ênfase na análise 
dos casos e na organização das demandas.  

(E) O assistente social, ao ser Preceptor de Núcleo em 
Serviço Social, soma nas suas atividades assistenciais 
diárias o ensino e a pesquisa, pois não se distancia 
da prática com o ingresso do assistente social 
residente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

35. Sobre preceptoria, considere as afirmações abaixo. 
 

I - A Preceptoria de Núcleo é um dispositivo de media-
ção da especificidade dos fundamentos do Serviço 
Social e do trabalho multiprofissional. 

II - Ao se buscar conhecer como constitui-se o Processo 
Pedagógico da Preceptoria de Núcleo, foi possível 
compreender a necessidade de considerá-la como 
concepção assentada na docência, denominando-a 
como uma Supervisão Profissional. 

III - Evidencia-se a preceptoria no campo da saúde 
como uma das dimensões do trabalho profissional 
do assistente social, na relação com os seus pares e 
na percepção da profissão junto a outras categorias. 

 
Quais estão corretas, de acordo com Kuss e Lewgoy 
(2019)? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

36. Em relação à Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das 

mãos, mostrando-se inclusive mais efetivo. 
(B) O Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

deve ser reavaliado uma vez no semestre. 
(C) O afastamento do trabalhador por acidente de 

trabalho é o que torna obrigatória a emissão de 
Comunicação de Acidente de Trabalho.   

(D) Em caso de exposição acidental ou incidental, 
medidas de proteção devem ser adotadas imedia-
tamente, desde que previstas no PPRA.  

(E) A capacitação deve ser assegurada aos trabalhadores 
pelo empregador antes do início das atividades e de 
forma continuada, devendo ser ministrada durante 
a jornada de trabalho. 
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37. As alternativas abaixo apresentam avanços nas múltiplas 
normativas referentes ao Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC), que, efetivamente, resultaram em melho-
rias para os indivíduos que requerem ou que já são 
beneficiários, EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) A instituição do INSS digital, possibilitando o agen-

damento de serviços e a inclusão de documentos 
pelo portal do INSS ou pelo teleatendimento. 

(B) A exclusão do BPC de uma pessoa idosa no cálculo 
de renda para concessão do benefício a outra pessoa 
idosa. 

(C) A inclusão da avaliação da deficiência baseada na 
Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde.  

(D) O recebimento do BPC para a pessoa com deficiência 
concomitantemente à remuneração na condição de 
aprendiz. 

(E) A suspensão do benefício em caso de trabalho ao 
invés do seu cancelamento. 

 

38. Considere as afirmações abaixo sobre a proteção social 
das pessoas com deficiência, materializada na política 
previdenciária pública, através da aposentadoria para 
trabalhadores com deficiência, e assinale-as com V 
(verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) A avaliação médica e funcional é realizada pela 

perícia própria do INSS, a qual engloba a Perícia 
Médica e o Serviço Social, integrantes do seu quadro 
de servidores públicos. 

(  ) Ao ter seu direito reconhecido, o sujeito com 
deficiência pode continuar exercendo a atividade 
laborativa habitual sem que o benefício seja 
cancelado, como seria o caso da aposentadoria por 
invalidez ou do auxílio-doença. 

(  ) Os instrumentais utilizados na avaliação pautam, 
objetivamente, os aspectos sociais dos trabalhadores 
com deficiência, considerando sua história de vida, 
os produtos e tecnologias disponíveis na socie-
dade, as condições de moradia e habitação, acesso 
ao local de trabalho, relacionamentos e apoio nas 
esferas familiar e comunitária.  

(  ) A coexistência, tanto no Serviço Social como na 
Perícia Médica, de concepções que transitam na 
perspectiva biomédica ou na direção da tese social 
podem explicar as diferentes taxas de conces-
são/indeferimento dos benefícios quando utilizado 
um mesmo instrumental.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
(A) F – V – V – F. 
(B) F – F – F – V. 
(C) V – F – V – V. 
(D) V – V – F – V. 
(E) V – F – F – F. 

 

39. Por decorrência de programas de benefícios que operam 
por _______________ e não por ________________, 
o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) ficou 
impregnado do uso de uma _____________________ 
para os interesses do mercado de consumo, chamada 
renda per capita (SPOSATI, 2021). 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) desigualdades – potencialidades – expressão 
(B) condicionalidades – direitos – lógica seletiva 
(C) necessidades – direitos – perspectiva 
(D) desigualdades – necessidades – seletividade 
(E) condicionalidades – necessidades – arma seletiva 

 

40. As afirmativas abaixo apresentam aspectos importantes 
na Política de Assistência Social, segundo Silveira (2017), 
EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) A política de assistência social possui um histórico 

de funcionalidade à reprodução da desigualdade, 
associando-se aos mecanismos e dispositivos de 
controle dos indivíduos e famílias. 

(B) A criação de instâncias, a elevada produção de 
normativas, a nacionalização do direito à assistência 
social foram processos indiferentes na construção 
de um novo modelo de gestão do conteúdo espe-
cífico dessa política na proteção social brasileira.  

(C) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
representa um projeto de implantação de uma 
rede de proteção estatal, continuada, que contraria 
a programática neoliberal. 

(D) Coube à Norma Operacional Básica do SUAS a 
regulação e organização do sistema público estadual, 
visando sua unificação e integração em todo o 
território nacional. 

(E) O II Plano Decenal de Assistência Social 
(2016/2026) direciona para a plena universalização 
do direito à assistência social, visando alcançar todos 
aqueles que dela necessitarem.  
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41. Machado, Lima e Baptista (2017) analisam a trajetória 
nacional de condução da política de saúde no Brasil. 
Com base nisso, numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira, associando os governos a seus respec-
tivos programas e/ou serviços públicos na área da saúde. 

 
(1) Itamar Franco. 
(2) Fernando Henrique Cardoso. 
(3) Luiz Inácio Lula da Silva. 
(4) Dilma Rousseff. 
 
(  ) Criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) e da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS).  

(  ) Adoção do Programa Brasil Sorridente e Farmácia 
Popular, como marcos de governo.  

(  ) Institucionalização do Programa Agentes Comuni-
tários da Saúde (PACS) e do Programa Saúde da 
Família (PSF). 

(  ) Expansão expressiva das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) e o lançamento do Programa 
Mais Médicos. 

 
A sequência numérica correta do preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 3 – 1 – 4. 
(B) 1 – 3 – 2 – 4. 
(C) 2 – 4 – 1 – 3. 
(D) 3 – 2 – 1 – 4. 
(E) 1 – 2 – 4 – 3. 

 

42. Sobre as demandas e os atendimentos cotidianos dos 
assistentes sociais, conforme Bisco e Sarreta (2019), 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) É preciso dar visibilidade ao trabalho desenvolvido 

e estratégias construídas, como forma de demonstrar 
a importância da atuação profissional. 

(B) O fortalecimento da categoria profissional é uma 
possibilidade de enfrentamento dos limites cotidia-
nos. 

(C) O exercício profissional independe das condições 
objetivas da instituição em que o profissional 
atua, mas está ligado ao desenvolvimento das 
políticas públicas. 

(D) É importante problematizar as demandas com a 
população para o reconhecimento da saúde como 
direito. 

(E) O trabalho do assistente social é interventivo, atua 
diretamente na realidade cotidiana da população e 
necessita de subsídios teóricos e metodológicos 
para mediar a intervenção. 

 
 
 
 
 
 

43. De acordo com Rezende, Moraes e Castro (2016), no 
âmbito hospitalar, o assistente social atua a partir do 
reconhecimento social da profissão e intervém junta-
mente aos usuários e seus familiares, numa perspec-
tiva 

 
(A) que não se limita exclusivamente às questões 

objetivas vividas pelo usuário nem pela defesa de 
uma suposta particularidade entre o trabalho 
desenvolvido por eles nas especialidades da 
medicina. 

(B) socioeducativa de cunho humanizador, incenti-
vando-os a participarem do processo de recuperação 
da saúde na condição de cidadãos, através da 
democratização das informações e de atendimentos 
pautados na lógica do direito. 

(C) que deve fortalecer e aprimorar a prática do 
cuidado integral, a partir de espaços grupais e 
individuais que problematizem os determinantes 
sociais, culturais, políticos e econômicos que 
envolvem o processo saúde-doença. 

(D) em favor de seu acesso às políticas públicas, em 
especial à política de saúde e aos benefícios previ-
denciários, que a sociedade oferece para a resolu-
tividade das situações sociais que interferem no 
processo saúde-doença. 

(E) embasada na lógica do direito e da meritocracia, 
baseada na organização em torno das necessidades 
de saúde, que não estão reduzidas unicamente à 
atenção médica – paradigma que dominou muito 
tempo o setor. 
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44. Ao investigar a rotina de trabalho e as ações profissionais 
do assistente social na área da saúde, Moraes (2020) 
constata que: 

 
(A) o atendimento individual, principal metodologia de 

trabalho dos assistentes sociais, concretiza-se 
como espaço para motivar o usuário no enfrenta-
mento das dificuldades decorrentes da situação de 
adoecimento. 

(B) a rotina de trabalho dos assistentes sociais na 
Vigilância Epidemiológica indica a centralidade da 
abordagem da subjetividade do usuário no processo 
de tratamento e enfrentamento da situação de 
adoecimento. 

(C) nos plantões nas secretarias de saúde e nos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), as ações moldadas 
pelo discurso da defesa de direitos dos usuários 
desenvolvem-se por meio do trabalho burocrático 
revestido de tom humanitário, que também desem-
penha o papel de controle, ordenamento e harmonia 
institucional. 

(D) há pouco espaço para a sistematização das infor-
mações processadas no trabalho empreendido pelo 
Serviço Social nos serviços especializados (CAPS e 
Vigilância Epidemiológica), nos Hospitais e nas 
Secretarias de Saúde. 

(E) as ações nos hospitais são: abordagem nas enferma-
rias; liberação de refeição para os acompanhantes; 
atendimento de reclamações quanto aos serviços 
prestados pela equipe; organização da documen-
tação para abertura de processos de medicamentos. 

 

45. De acordo com Raichelis e Arregui (2021), o capital 
incorpora as inovações e os avanços tecnológicos e 
científicos, especialmente as tecnologias de base digital 
com o objetivo de aumentar a produtividade e com 
consequências para a classe trabalhadora. É correto 
afirmar que essa dinâmica aprofunda as taxas de 
desemprego e 

 
(A) aumenta o lucro da produção. 
(B) enfraquece o papel do Estado.  
(C) precariza o trabalho. 
(D) aumenta a concentração de renda. 
(E) aumenta a disputa pelos recursos públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Considere as assertivas abaixo sobre atribuições, 
competências, demandas e requisições profissionais.  

 
I - Competência se refere a pôr em prática as teorias 

e conceitos que foram adquiridos na formação.  
II - No que se refere à natureza da demanda, na área 

da saúde, esses aspectos voltam-se para a adesão 
do paciente e/ou sua família (cuidador) ao trata-
mento.  

III - As demandas sociais são produzidas por necessi-
dades sociais que plasmam o processo de repro-
dução social da sociedade capitalista. 

 
Quais estão corretas, de acordo com Guerra et al. (2016)? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

47. Analise os itens a seguir, sobre as expressões das desi-
gualdades sociais e econômicas. 

 
I - Dificuldade de acesso aos serviços da rede básica 

de saúde, sobretudo, para o desenvolvimento das 
ações de promoção da saúde e de prevenção de 
doenças e agravos. 

II - Ausência de recursos financeiros para custear o 
tratamento, tais como: condições de uso adequado 
da medicação, alimentação saudável, hábitos e 
estilo de vida, vínculo empregatício do/a usuário/a. 

III - Condições de moradia explicitadas pela estrutura, 
abastecimento de água encanada, fornecimento de 
energia elétrica, coleta de lixo regular e pavimen-
tação na rua. 

 
Quais são imprescindíveis para o entendimento do 
processo de adoecimento da população internada na 
Unidade de Tratamento Intensivo? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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48. Sobre a demanda nos processos de trabalho dos assis-
tentes sociais na saúde, segundo Alves e Mioto (2020), 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Essa demanda pode designar a própria matéria-ob-

jeto de intervenção do assistente social, mas também 
pode indicar as práticas de requisição de trabalho 
do assistente social nos diferentes espaços de 
atuação. 

(B) Sua constituição está relacionada às condições e 
formas de organização do trabalho do assistente 
social, independentemente dos profissionais que 
compõem as equipes e serviços de saúde. 

(C) Essa demanda rompe com as limitações do raciocínio 
clínico tradicional, o qual aponta para a conver-
gência entre fatores etiológicos e a vigilância 
acerca das responsabilidades dos indivíduos e 
famílias nas situações de vulnerabilidade e risco 
social. 

(D) O constante questionamento da relação hierarqui-
zada no contexto de trabalho em equipes, nas suas 
diversas dimensões, possibilitou a ruptura do 
atendimento à demanda como uma forma de 
prescrição. 

(E) O projeto profissional do assistente social, na 
dimensão dos espaços ocupacionais, situa-se como 
hegemônico, emergindo diferentes desafios para 
as condições concretas de sua efetivação no atendi-
mento às demandas. 

 

49. Tomando o desenvolvimento da profissão, nas respostas 
ao receituário neoliberal, ela vem tentando assegurar 
uma ___________ profissional, na qual busca afirmar-se 
como uma _______________ socialmente necessária, 
situada no âmbito da prestação de serviços sociais, 
previstos pelas políticas públicas sociais, que tem na 
Constituição de 1988 a ampliação de direitos sociais, 
cuja normatização abriu novas frentes para o trabalho 
profissional na área da _______________________ 
(MARTINS, 2019). 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) identidade – profissão – seguridade social 
(B) imagem – intervenção – saúde pública 
(C) identidade – formação – intervenção estatal 
(D) imagem – profissão – seguridade social 
(E) identidade – instituição – política social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Considere as seguintes afirmações sobre a Lei nº 
8080/90. 

 
I - Compete à direção estadual do Sistema Único de 

Saúde (SUS) participar da definição de normas e 
mecanismos de controle, com órgãos afins, de 
agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, 
que tenham repercussão na saúde humana. 

II - A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS 
de novos medicamentos, produtos e procedimentos, 
bem como a constituição ou a alteração de protocolo 
clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do 
Conselho Nacional de Saúde, assessorado por 
representantes, especialistas das áreas, indicado 
pelo Conselho Federal de Medicina. 

III - O SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada quando as disponibilidades de 
serviços forem insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada área.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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