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CCAADDEERRNNOO  DDEE  QQUUEESSTTÕÕEESS  

INSTRUÇÕES GERAIS 

1- Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 
2- Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação. 
3- Ao ser autorizado o início da prova, verifique este Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões do tipo 

objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto comunique imediatamente ao 
Fiscal. 

4- Você terá 3h30 (três horas e trinta minutos) para responder as questões definidas. Faça a prova com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. Esse tempo inclui a transcrição das respostas para a Folha de Respostas Oficiais das questões 

objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local da Prova depois de decorridas 1h30 (uma hora e trinta 

minutos) de seu início. 
5- Ao receber a Folha de Respostas de Questões Objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação 

e a Área Profissional escolhida. 
6- Em hipótese alguma será concedida outra Folha de Respostas de Questões Objetivas. 

7- Preencha a Folha de Respostas de Questões Objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha 

de Respostas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: 

 

 

 

8- Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de Questões Objetivas: dupla marcação, 

marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

9- A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo da Folha de 

Respostas. 

10- Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos. 

11- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

12- Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de Respostas de 
Questões Objetivas e assine a Lista de Presença. 

13- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se juntos da sala de prova, após assinatura da Ata de 

Encerramento. 
Boa Prova!       

 

 

Número do documento (RG, CNH etc.):               Assinatura do(a) Candidato(a): 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

1. São programas de saúde criados nos Governos Lula e 
Dilma, exceto:  

A) Rede Cegonha 

B) Farmácia Popular 

C) Estratégia Saúde da Família 

D) Brasil Sorridente 

E) SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 

2. Sobre o Controle Social, direito garantido na Constituição 
Federal de 1988, é correto afirmar que:  

A) Constitui-se como único espaço político de ação para o 
exercício da participação popular e de democracia na 
relação com o Estado.  

B) A sociedade não pode compartilhar da construção das 
condições políticas para tomar e programar decisões no 
âmbito das políticas públicas. 

C) A sociedade não está preparada para participar como 
protagonista das políticas públicas. Nesse sentindo, as 
instâncias de controle e participação social não passam de 
instâncias formais, sem poder de decisão de fato.  

D) A participação e o controle social, por si só, mudam a 
realidade, tornando os usuários de saúde verdadeiros 
protagonistas de suas histórias e escolhas. 

E) Os Conselhos de Saúde são uma inovação na gestão e 
apontam para a democratização da relação                       
Estado-Sociedade a partir da inserção de novos sujeitos 
sociais na construção da esfera pública.  

3. O Programa mais Saúde, conhecido como PAC Saúde, 
lançado pelo Governo Lula em 2007, apresenta quatro 
pilares estratégicos (BRAVO e MENEZES, 2011).   

I. Participação e Controle Social – envolve ações 
governamentais para o fortalecimento e qualificação dos 
Conselhos de Saúde e demais espaços de participação e 
controle popular nas diversas instâncias de gerência e 
operacionalização do SUS. Implanta uma política 
permanente de qualificação dos conselheiros de saúde. 

II. Gestão, Trabalho e Controle Social – qualifica os 
profissionais e gestores, forma os recursos humanos para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e garante instrumentos para 
o controle social e fiscalização dos recursos. Neste item a 
proposta central é a criação da Fundação Estatal de Direito 
Privado.  

III. Ampliação do Acesso com Qualidade – reestrutura a rede, 
cria novos serviços, amplia e integra a cobertura no SUS.  

IV. Desenvolvimento e Inovação em Saúde – trata a saúde 
como um importante setor de desenvolvimento nacional, na 
produção, renda e emprego.  

Dadas as afirmações acima, verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

4. Uma abordagem crítica  sobre as Fundações Estatais na 
Política de Saúde, na concepção de GRANEMANN apud 
BRAVO e MENEZES (2011), considera:  

A) A implantação de modelos de gestão da saúde mais 
eficientes e eficazes, que sigam as recomendações do 
Banco Mundial, para aumentar a qualidade da gestão e 
racionalizar os gastos públicos. 

B) É um projeto de contrarreforma do Estado brasileiro no 
âmbito das políticas sociais, que respondem aos direitos e 
demandas da força de trabalho ocupada e excedente e 
incidem sobre as condições de vida gerais da população.  

C) É um braço fundamental das políticas privatizantes na 
saúde, sendo exclusivas dos Governos Lula e Dilma, no 
sentido de viabilizar e impulsionar a acumulação de capital 
no país.  

D) Seguindo a noção que as políticas sociais podem ser 
desenvolvidas nos moldes análogos aos serviços privados, 
as Fundações Estatais dariam flexibilidade e autonomia à 
gestão pública, aumentando a eficiência das ações 
governamentais. 

E) A forma de contratação da força de trabalho para as 
Fundações Estatais será a do regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mudança 
importante para flexibilizar e dar agilidade as contratações e 
demissões nos serviços públicos.  

5. O acolhimento nas práticas de produção em saúde se 
constitui numa estratégia importante para o fortalecimento 
da Política Nacional de Humanização da Saúde. São 
premissas da prática de acolhimento:  

I. O restabelecimento do princípio da universalidade do acesso 
no cotidiano dos serviços e a responsabilização das 
instâncias públicas pela saúde do cidadão. Isso deve ser 
implantado com a consequente constituição de vínculos 
solidários entre os profissionais e a população.  

II. O acolhimento está presente em todas as relações 
humanas, expressando-se nas práticas cotidianas em 
saúde. Nesse sentido, tem a potencialidade de resolver os 
problemas trazidos pelos usuários aos serviços de saúde, 
pois muitas vezes apenas a escuta efetiva da necessidade 
produz um efeito de conforto, reconhecimento e satisfação.  

III. Os processos de produção de saúde, e acolhimento, dizem 
respeito, necessariamente, a um trabalho coletivo e 
cooperativo, entre sujeitos, e se fazem numa rede de 
relações que exigem interação e diálogo permanentes.  

IV. A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula 
uma farta experiência em diversos serviços de saúde no 
SUS. Tal experiência é bastante heterogênea como o 
próprio SUS e tem acúmulos positivos e negativos.  

V. O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o 
entendemos como uma passagem para o acolhimento nos 
processos de produção de saúde, o que implica na 
construção de alianças éticas com a produção da vida.  

Estão corretos os itens 

A) I e III, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 
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6. Assinale a opção incorreta. 

A) O SUS é um sistema porque é formado por várias 
instituições dos três níveis do governo (União, Estados e 
Municípios) e pelo setor privado, com o qual são feitos 
contratos e convênios para a realização de serviços e ações, 
como se fosse um mesmo corpo.  

B) O SUS é único, porque tem a mesma filosofia de atuação 
em todo território nacional e é organizado de acordo com a 
mesma lógica. 

C) O SUS é integral. Isto quer dizer que as ações de saúde 
devem estar centradas no indivíduo, sempre respeitando a 
dignidade humana. 

D) Os principais instrumentos para exercer o controle social do 
SUS são os conselhos e as conferencias de saúde, que tem 
poder de decisão. 

E) O SUS garante a equidade, pois deve oferecer os recursos 
de saúde de acordo com as necessidades de cada um; dar 
mais para quem mais precisa.  

7. Uma agenda positiva para a saúde numa perspectiva crítica 
de fortalecimento do Projeto da Reforma Sanitária deveria 
apontar para:  

A) Ênfase exclusiva na Atenção Básica, com fortalecimento da 
Estratégia Saúde da Família, em detrimento dos outros 
níveis de atenção.  

B) Fortalecimento dos novos modelos de gestão, que 
defendem a parceria público-privada, como meio para 
melhoria da eficácia e eficiência da gestão pública e 
aumento da oferta de serviços de saúde.   

C) Fortalecimento das políticas macroeconômicas como forma 
de buscar incremento financeiro para o SUS, ampliando o 
espaço do mercado na saúde, com responsabilidade social, 
de modo a aumentar a oferta de serviços de saúde.  

D) Implementação de uma política de recursos humanos que 
considere a admissão dos trabalhadores por concurso 
público, a isonomia salarial, a estabilidade no trabalho, os 
Planos de Cargos e Carreiras para o SUS e a qualificação 
profissional.  

E) Defesa do Serviço Civil em Saúde, como saída mais rápida 
e eficiente para resolver o problema de escassez de 
recursos humanos para o SUS, principalmente nas regiões 
mais isoladas.  

8. Os indicadores de saúde podem ser classificados em: 
indicadores de estrutura, indicadores de processo e 
indicadores de resultado. Tendo em vista a afirmativa acima 
assinale a opção incorreta:  

A) Os indicadores de processo são aqueles que implicam das 
atividades relativas a utilização dos recursos.  

B) Os indicadores de resultado correspondem às 
consequências da atividade do estabelecimento ou 
profissional. 

C) Os indicadores de estrutura podem ser entendidos como os 
recursos disponíveis para serem utilizados. 

D) A satisfação dos usuários com o atendimento prestado pode 
ser entendido como indicador de resultado.  

E) A taxa de ocupação de uma UTI pode ser entendida como 
um indicador de estrutura. 

 

9. O acolhimento, como prática de produção de saúde, é um 
dispositivo importante para consolidação do SUS. Assinale a 
opção que não corresponde ao conceito de acolhimento. 

A) O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido como 
diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se 
produzir a saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na 
qualificação da escuta, construção de vínculo, garantia do 
acesso e resolutividade nos serviços. 

B) O acolhimento pode ser visto como uma tecnologia do 
encontro, um regime de afetabilidade, portanto, como 
construção de redes de conversações afirmadoras de 
relações de potência nos processos de produção de saúde.  

C) O acolhimento possibilita que se analise o processo de 
trabalho em saúde com foco nas relações e pressupõe a 
mudança na relação usuário-profissional mediante 
parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de 
solidariedade, levando o reconhecimento do usuário como 
sujeito do processo de produção da saúde.  

D) O acolhimento ocorre prioritariamente no momento da 
triagem dos usuários, pressupondo o espaço e o local onde 
se estabelece o encontro profissional-usuário. Assim pode 
ser entendido como uma etapa do processo de produção da 
saúde, de reconhecimento do usuário como sujeito partícipe 
dessa produção.  

E) O acolhimento implica na elaboração de projetos 
terapêuticos individuais e coletivos com equipes de 
referência em atenção diária que sejam responsáveis e 
gestoras desses projetos (horizontalização por linhas de 
cuidados).  

10. Qual a opção abaixo corresponde a um indicador de 
processo de trabalho para uso no monitoramento da atenção 
básica na saúde? 

A) Proporção de hipertensos hospitalizados por insuficiência 
cardíaca. 

B) Proporção de tuberculosos que realizou exame de escarro. 

C) Proporção de famílias com lixo à céu aberto. 

D) Proporção de famílias chefiadas por mulheres. 

E) Proporção de famílias com participação em grupos 
comunitários. 

11. O Governo Dilma mantém e aprofunda as características da 
contrarreforma da Política de Saúde iniciada nos Governos 
Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula. São marcas 
específicas do Projeto Privatista da Saúde, hegemônico 
nesse período, segundo Bravo e Menezes (2011), exceto:  

A) Aprovação da PEC 29, garantindo um financiamento justo e 
solidário da saúde, com participação central do Governo 
Federal nos gastos com saúde.  

B) A lógica macroeconômica de valorização do capital 
financeiro e subordinação da política social à mesma, 
encolhendo os direitos sociais e ampliando o espaço do 
mercado. 

C) A falta de viabilização da concepção de Seguridade Social. 

D) A desigualdade de acesso da população aos serviços de 
saúde, pela não concretização da universalidade.  

E) A precarização dos serviços públicos e a não priorização da 
atenção primária de saúde.  
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12. São indicadores do Pacto pela Saúde, por município, 
avaliados e monitorados trimestralmente: 

I. Proporção da população cadastrada pela estratégia saúde 
da família com cartão de vacina em dia. 

II. Percentual de unidades de saúde que desenvolvem ações 
no campo da atividade física. 

III. Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais 
obrigatórias (SIA; SIH; CNES E SIAB). 

IV. Proporção da receita própria aplicada em saúde conforme 
previsto na regulamentação da EC 29/2000. 

Assim, verifica-se que 

A) I, II e III são verdadeiras. 

B) I, II, III e IV são verdadeiras. 

C) II, III e IV são verdadeiras. 

D) somente IV é verdadeira 

E) somente I é verdadeira. 

13. Observa-se que os espaços institucionais de controle social 
– Conselhos e Conferências – apesar de serem fruto de 
conquistas sociais, têm se tornado, muitas vezes, espaços 
de cooptação de lideranças e movimentos sociais, passando 
a ser controlados pelos gestores. Permanece o desafio de 
torná-los espaços de disputa para a efetivação do direito 
universal à saúde e para a defesa da saúde pública estatal 
(BRAVO e MENEZES, 2011). Para efetivação do Controle 
Social é preciso, exceto: 

A) Fortalecer o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e garantir 
seu papel central e norteador da Política Nacional de Saúde, 
reconhecendo a legitimidade do Ministro da Saúde exercer a 
presidência do Conselho. 

B) Fortalecer o Controle Social na Saúde articulado com os 
movimentos sociais. Os conselhos precisam exigir dos 
gestores o cumprimento das decisões das conferências de 
saúde e ampliar seus vínculos com os movimentos sociais. 

C) Ampliação da gestão participativa e da regulação externa e 
democrática do serviço público de saúde, articulando com o 
Ministério Público e outros órgãos/instâncias de 
representação popular, não vinculados diretamente à saúde. 

D) Articular os conselhos de saúde com os conselhos das 
demais políticas sociais, formando uma agenda única para 
enfrentamento da questão social. 

E) Incentivo à criação de demais espaços de controle social 
como os Fóruns de Saúde nos estados e seus núcleos nos 
municípios.  

14. Qual opção abaixo lista uma meta para um município, a 
partir de um indicador de monitoramento do eixo condições 
de saúde da população, linha de ação vigilância em saúde? 

A) Controle das doenças sexualmente transmissíveis. 

B) Acompanhar e encerrar oportunamente 90% dos casos de 
notificação compulsória. 

C) Regular em 80% os encaminhamentos para média 
complexidade. 

D) Realizar busca ativa de 80% dos sintomáticos respiratórios. 

E) Reduzir em 5% o numero de casos de gravidez na 
adolescência. 

15. Qual a opção abaixo corresponde a um indicador de 
resultados para uso no monitoramento da atenção básica na 
saúde? 

A) Proporção de hipertensos hospitalizados por acidente 
vascular cerebral. 

B) Proporção de tuberculosos que realizou exame de escarro. 

C) Proporção de famílias com lixo à céu aberto. 

D) Proporção de famílias chefiadas por mulheres. 

E) Proporção de famílias com participação em grupos 
comunitários. 

16. Os termos Prevalência e Incidência são utilizados na 
pesquisa epidemiológica para apresentar resultados de 
frequências de algum fenômeno. Assinale a opção incorreta 
acerca dos termos acima descritos: 

A) A prevalência descreve o quantitativo de indivíduos obesos 
em uma determinada comunidade após a realização de um 
estudo transversal. 

B) A prevalência apresenta o número de casos existentes de 
uma determinada morbidade em um determinado momento. 

C) A incidência e a prevalência, apesar de apresentarem 
resultados de frequências, não podem ser entendidas como 
o mesmo resultado em uma pesquisa.  

D) A incidência apresenta os seus resultados por meio de 
medidas de tendência central. 

E) A incidência refere-se à frequência com que surgem os 
novos casos em um intervalo de tempo. 

17. Dadas as afirmativas a seguir, 

I. Os Conselhos de Saúde são obrigatórios por lei nos três 
níveis de governo e têm a tarefa de fiscalizar e definir 
diretrizes para a execução das políticas de saúde. 

II. Os Conselhos de Saúde podem receber denúncias sobre o 
atendimento precário nos serviços de saúde, desvios de 
recursos e cobrança pela prestação de serviços públicos. 

III. Os Conselhos Municipais de saúde, que funcionam junto ás 
secretarias de saúde, são autônomos e independentes. 

IV. Os Conselhos de Saúde podem agir para corrigir um caso 
individual, solucionando de imediato a demora de uma 
consulta, exame ou cirurgia, fornecer medicamentos, reparar 
eventuais danos morais e materiais. 

V. Metade mais um dos conselheiros tem que ser 
representantes dos usuários dos serviços de saúde. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I e II, apenas. 

B) I, IV e V, apenas. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

18. Assinale a opção em que todos os termos representem 
formas de apresentação de indicadores de saúde: 

A) Taxa, prevalência, incidência e índices. 

B) Razão, proporção, adição e índices. 

C) Prevalência, médias, ocorrência e taxa. 

D) Prevalência, incidência, razão e adição. 

E) Incidência, razão, ocorrência e proporção. 
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19. São indicadores do Pacto pela Vida por município: 

I. Número de unidades de saúde com serviço de notificação 
de violência implantada. 

II. Proporção de municípios que notificam doenças/agravos 
relacionados ao trabalho da população residente. 

III. Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura 
de fêmur. 

IV. Indice de contratualização das unidades conveniadas ao 
SUS nos estados e municípios. 

Assim, a opção correta é: 

A) I, II e III são verdadeiras. 

B) Todas são verdadeiras 

C) II, III e IV são verdadeiras. 

D) Somente a I é verdadeira. 

E) Somente a II é verdadeira. 

20. A Pesquisa Epidemiológica pode ser entendida como o 
estudo da distribuição dos determinantes e condicionantes 
que influenciam nos padrões de saúde em populações 
específicas. Neste sentido, pode-se atribuir como objetivo da 
pesquisa epidemiológica: 

I. Descrever problemas de saúde de uma determinada 
comunidade.  

II. Explicar as causas que determinam o estado de saúde de 
uma população. 

III. Fundamentar o Planejamento de ações em saúde. 

IV. Executar as ações dos programas de saúde.  

V. Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à saúde.   

Verifica-se que estão corretos apenas, 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V. 

D) II, III e IV. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O documento “parâmetros para atuação de assistentes 
sociais na saúde” (CFESS, 2010) tem como pressuposto o 
fortalecimento do trabalho do assistente social na saúde, na 
direção dos projetos de,  

A) Humanização do SUS e Reforma Sanitária. 

B) Reforma Sanitária e Projeto Ético-Político Profissional.  

C) Código de Ética Profissional e Pacto pela Saúde. 

D) Projeto Ético-Político Profissional e Humaniza SUS. 

E) Pacto pela Saúde e Projeto Político Profissional.  

22. O Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma 
estratégia, tem como base um Estado democrático de 
direito, responsável pelas políticas sociais e, 
conseqüentemente, pela saúde. Destacam-se como 
fundamentos dessa proposta, exceto:  

A) A democratização do acesso e universalização das ações. 

B) A melhoria da qualidade dos serviços com a adoção de um 
novo modelo assistencial pautado na integralidade e 
equidade das ações. 

C) A descentralização com controle social democrático. 

D) A democratização das informações e transparência no uso 
dos recursos e ações governamentais.  

E) A promoção do acolhimento e da ética nas práticas de 
produção da saúde, no sentido de dirimir os conflitos.  

23. O Projeto de Reforma Sanitária, construído a partir de 
meados dos anos 1970, está perdendo a disputa para o 
projeto voltado para o mercado ou privatista, hegemônico a 
partir da década de 1990. Este Projeto Privatista no marco 
da contrarreforma das políticas sociais caracteriza-se por  

I. Substituir as lutas coletivas por lutas corporativas, restritas a 
grupos de interesse, promovendo uma “americanização” 
perversa da sociedade brasileira.  

II. Reatualizar o modelo médico assistencial privatista, pautado 
na Política de Ajuste que tem como principais tendências a 
contenção dos gastos com racionalização da oferta dos 
serviços. 

III. Focalizar o atendimento às populações vulneráveis através 
do pacote básico para a saúde, ampliação da privatização, 
estímulo ao seguro privado, descentralização dos serviços 
ao nível local e eliminação da vinculação de fonte com 
relação ao financiamento. 

IV. Substituir os valores solidários, coletivos e universais pelos 
valores individualistas, corporativos e focalistas que 
fortalecem a consolidação do projeto voltado para o 
mercado que tem por suporte a consolidação do SUS para 
os pobres e a segmentação do sistema. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 
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24. Iamamoto (2009) destaca a relevância da reflexão sobre as 
competências profissionais do Assistente Social na 
atualidade, numa perspectiva histórico-crítica. Para tanto, 
busca atender às demandas da categoria em sua atuação 
profissional, assim como preencher uma lacuna na literatura 
especializada do Serviço Social. Qual a alternativa que NÃO 
corresponde à concepção da autora sobre competência 
crítica: 

A) Uma consciência estratégica e técnica que não reifica o 
saber fazer, subordinando-o à direção do fazer. 

B) Recusa tanto o messianismo utópico, que privilegia as 
intenções do sujeito profissional individual, quanto o 
fatalismo, inspirado em análises que naturalizam a vida 
social. 

C) Exige um profissional culturalmente versado e politicamente 
atento ao tempo histórico. 

D) São exigências técnicas e administrativas exigidas pelos 
organismos empregadores, que o profissional é desafiado a 
responder por meio de sua atuação. 

E) Supõe um diálogo crítico com a herança intelectual 
incorporada pelo Serviço Social e nas autorrepresentações 
dos profissionais, construindo um diálogo entre teoria e 
história. 

25. Para Couto (2009), um dos grandes desafios colocados aos 
assistentes sociais consiste em formular projetos que 
materializarão o trabalho a ser desenvolvido nos espaços 
ocupacionais. Nesse sentido, é fundamental estar preparado 
para responder as demandas sociais e institucionais, 
considerando que:  

A) Os assistentes sociais reproduzem o projeto institucional 
como o seu, visto que, o projeto da instituição compõe o 
arsenal de conhecimento a ser considerado pelos 
profissionais. 

B) Sendo uma formulação técnica e precisa, o projeto de 
trabalho é um instrumento de mudança da realidade. 

C) É uma declaração de intenção em que se busca a garantia 
da eficácia e eficiência da intervenção profissional, 
diminuindo as margens de erros. 

D) Ao ser formulado, o projeto de trabalho deve indicar como se 
coloca ante as demandas da população, como atendê-las e 
como a população pode exercer o controle do trabalho a ser 
desenvolvido. 

E) Ao apresentar o projeto de trabalho, o assistente social 
determina a relação profissional dentro da instituição em que 
trabalha. 

26. Bravo (2006) destaca a produção intelectual de 04 (quatro) 
estudiosos que se tornaram referências para o trabalho dos 
assistentes sociais na saúde: 

A) Vasconcelos (1999), Netto (1996), Matos (2000) e Bravo 
(2001). 

B) Costa (1998), Netto (1996), Matos (2000) e Bravo (2001). 

C) Costa (1998), Matos (2000), Behring (2000) e Souza (2001). 

D) Costa (1998), Vasconcelos (1999), Matos (2000) e Souza 
(2001). 

E) Iamamoto (1992), Costa (1998), Vasconcelos (1999) e 
Souza (2001).  

27. Bravo (2006) caracteriza uma atuação competente e crítica 
do Serviço Social na área da saúde, exceto: 

A) Estar articulado e sintonizado à luta do movimento dos 
trabalhadores e de usuários pela real efetivação do SUS. 

B) Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços 
de saúde da instituição. 

C) Exercer, de forma competente, o conjunto de ações que 
historicamente lhe é dirigido na divisão do trabalho coletivo 
em saúde: a ação direta com os usuários. 

D) Construir e/ou efetivar espaços de participação social nas 
unidades de saúde, conjuntamente com outros 
trabalhadores da saúde. 

E) Elaborar e participar de projetos de educação permanente, 
bem como estar atento às possibilidades de investigações 
sobre temáticas relacionadas à saúde.  

28. Segundo Iamamoto (2009), são muitos os desafios 
profissionais e acadêmicos que se apresentam ao Serviço 
Social na atualidade, dentre eles destacam-se: 

I. A exigência de rigorosa formação teórico-metodológica que 
permita explicar o atual processo de desenvolvimento do 
capitalismo e suas implicações no campo das políticas 
públicas e no exercício profissional. 

II. A articulação com entidades, forças políticas e movimentos 
dos trabalhadores em defesa do trabalho e dos direitos. 

III. A afirmação do horizonte social e ético-político do projeto 
profissional no trabalho cotidiano. 

IV. O cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa das 
condições de trabalho e da qualidade dos atendimentos. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

29. Segundo Bravo (2009) o projeto da reforma sanitária vem 
apresentando, como demandas, que o assistente social 
trabalhe as seguintes questões: 

A) Democratização do acesso aos serviços de saúde, 
atendimento humanizado, interação com a realidade, 
interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, 
acesso às informações e o estímulo à participação cidadã. 

B) Seleção socioeconômica dos usuários, interdisciplinaridade, 
acesso às informações e ação fiscalizatória aos usuários 
dos planos de saúde. 

C) Ênfase na abordagem grupal, atuação psicossocial através 
de aconselhamento, busca da democratização do acesso 
aos serviços de saúde e o estímulo à participação cidadã. 

D) Estímulo à participação cidadã, ênfase nas abordagens 
grupais, seleção socioeconômica dos usuários e 
interdisciplinaridade. 

E) Acesso às informações, estímulo à participação cidadã, 
interdisciplinaridade, predomínio de práticas individuais e 
interação com a realidade. 
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30. Bravo (2009) identifica alguns desafios postos, na 
atualidade, para o Serviço Social, dentre eles: 

A) A incorporação da agenda ético-política da Reforma 
Sanitária, a construção de novos modelos de fazer saúde 
com base na integralidade, o estabelecimento de 
cooperação entre ensino-gestão-atenção e o controle social.  

B) A incorporação da agenda ético-política da Reforma 
Sanitária, o combate às endemias, o estabelecimento de 
cooperação entre ensino-gestão-atenção e o controle social. 

C) A incorporação da agenda ético-política da Reforma 
Sanitária, a construção de novos modelos de fazer saúde 
com base na integralidade, a melhoria do acesso aos 
medicamentos. 

D) O controle social, o estabelecimento entre ensino-gestão-
atenção, a construção de novos modelos de fazer saúde 
com base na integralidade e a educação permanente para 
saúde. 

E) A capacitação continuada de conselheiros de saúde, a 
construção de novos modelos de fazer saúde com base na 
integralidade, o estabelecimento de cooperação entre 
ensino-gestão-atenção. 

31. Na análise das políticas sociais proposta por Behring (2009), 
identifique aquela que não corresponde à sua visão. 

A) As políticas sociais são concessões/conquistas mais ou 
menos elásticas, a depender da correlação de forças na luta 
política entre os interesses das classes sociais e seus 
segmentos envolvidos na questão. 

B) A política social não se fundou nem se funda, sob o 
capitalismo, numa verdadeira redistribuição de renda e 
riqueza. 

C) O significado da política social não pode ser apanhado 
exclusivamente pela sua inserção objetiva no mundo do 
capital nem apenas pela luta de interesses de sujeitos que 
se movem na definição de tal ou qual política, mas, 
historicamente, na relação desses processos na totalidade. 

D) A política social atende às necessidades do capital e, 
também, do trabalho, configurando-se como um terreno 
importante da luta de classes. 

E) As políticas sociais são meras concessões do capital aos 
trabalhadores, em luta por seus direitos. 

32. Sobre o sigilo profissional de acordo com o Código de Ética 
do Assistente Social de 1993 não está correta a alternativa:  

A) Constitui direito do Assistente Social manter o sigilo 
profissional. 

B) Em trabalho multidisciplinar não é obrigatório ao Assistente 
Social preservar o sigilo profissional, podendo revelar a 
equipe informações sobre os usuários.  

C) A quebra do sigilo só é admissível, quando se tratarem de 
situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não o fato 
delituoso, trazer prejuízo aos interesses dos usuários, de 
terceiros e da coletividade. 

D) É vedado ao Assistente Social revelar o sigilo profissional.  

E) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o 
Assistente Social tome conhecimento, como decorrência do 
exercício da atividade profissional.  

 

33. De acordo com Behring (2009), a fórmula neoliberal para 
sair da crise pode ser resumida em:  

I. Um Estado forte para romper o poder dos sindicatos e 
controlar a moeda. 

II. Um Estado interventor, voltado para os investimentos sociais 
e regulações econômicas. 

III. Uma forte disciplina orçamentária, com a contenção dos 
gastos sociais. 

IV. A busca da estabilidade monetária como meta suprema. 

V. Uma reforma fiscal, diminuindo os impostos sobre os 
rendimentos mais altos. 

Estão corretos os itens 

A) I, e III, apenas. 

B) I, III, IV e V, apenas. 

C) I, II, e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

34. De acordo com Iamamoto (2009), o Serviço Social 
contemporâneo apresenta uma feição acadêmico-
profissional e social renovada. Dentre as alternativas, 
indique aquela que corresponde à visão da autora sobre a 
atuação do assistente social. 

A) Os (as) assistentes sociais atuam nas manifestações mais 
contundentes da questão social, tal como se expressam na 
vida dos indivíduos sociais de distintos segmentos das 
classes subalternas em suas relações com o bloco do poder 
e nas iniciativas coletivas pela conquista, efetivação e 
ampliação dos direitos de cidadania e nas correspondentes 
políticas sociais. 

B) Os espaços ocupacionais do assistente social têm lugar no 
Estado, nas esferas do poder executivo, legislativo e 
judiciário. 

C) As incidências do trabalho profissional na sociedade 
dependem da atuação do assistente social. 

D) O trabalho do assistente social é determinado 
exclusivamente pelas condições sociais por meio das quais 
ele se realiza. 

E) Os (as) assistentes sociais atuam na execução de políticas 
públicas, movidos pela perspectiva de defesa e ampliação 
dos direitos da população. 

35. Assinale a alternativa que não corresponde aos eixos 
delineadores de construção do documento “Parâmetros para 
Atuação de Assistentes Sociais na Saúde (CFESS, 2010)”.  

A) Subsídio às lutas pela ampliação da presença dos 
assistentes sociais nas instituições responsáveis pela 
política de saúde. 

B) Qualificação do atendimento oferecido à população e as 
condições de trabalho do assistente social. 

C) Humanização da assistência oferecida à população, na 
perspectiva de melhoria dos serviços e garantia do acesso.  

D) Superação da lógica produtivista presente na gestão das 
políticas sociais. 

E) A viabilização, a construção e a oferta de novas políticas 
determinadas pela conjuntura. 
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36. Couto (2009) elege como elementos que compõem um 
quadro norteador para a formulação do projeto de trabalho 
do (a) assistente social: 

A) Código de Ética, Lei nº 8.662/93, objeto, objetivos, metas, 
indicadores e avaliação. 

B) Código de Ética, objeto, objetivos, metodologia e avaliação. 

C) Lei nº 8.66/98, objetivos, metas, indicadores e avaliação. 

D) Código de Ética, objeto, objetivos, metas, indicadores e 
avaliação. 

E) Objeto, objetivos, metas, indicadores e avaliação. 

37. Behring (2009), apoiada em Netto (2006), apresenta as 
tendências que operam no campo das políticas sociais, 
exceto: 

A) A desresponsabilização do Estado e do setor público com 
uma política de redução da pobreza articulada com outras 
políticas sociais. 

B) Crescentes investimentos nas políticas sociais, 
particularmente à seguridade social. 

C) A desresponsabilização do Estado e do setor público, 
concretizada em fundos reduzidos, corresponde à 
responsabilização abstrata da sociedade civil e da família 
pela ação assistencial. 

D) Desdobra-se o sistema de proteção social: para quem 
dispõe de renda, a privatização/mercantilização dos 
serviços; para os pauperizados, os serviços públicos de 
baixa qualidade. 

E) A política voltada para a pobreza é prioritariamente 
emergencial, focalizada e, no geral, reduzida à dimensão 
assistencial. 

38. O trabalho do assistente social na saúde deve estar pautado 
em qual pressuposto? 

A) As ações a serem desenvolvidas pelos assistentes sociais 
devem transpor o caráter emergencial e burocrático, bem 
como ter uma direção socioeducativa através da reflexão 
com relação às condições sociohistóricas a que são 
submetidos os usuários e mobilização para a participação 
nas lutas em defesa da garantia do direito à Saúde. 

B) A avaliação socioeconômica dos usuários caracteriza-se por 
uma ação essencial do assistente social, sendo um 
instrumento importante para garantia do acesso aos 
serviços. Uma avaliação socioeconômica competente e bem 
conduzida limita-se a definição de critérios mais justos de 
elegibilidade e equidade no atendimento.  

C) Outra preocupação do profissional é se orientar pelo 
atendimento psicoterapêutico a indivíduos e familiares, 
importantes no trabalho em saúde. Essa abordagem, 
apoiada numa visão holística, favorece o trabalho 
interdisciplinar e a relação profissional-usuário.  

D) As ações profissionais devem focar na melhoria da 
qualidade do atendimento, na perspectiva da humanização 
da saúde. Nesse sentido o assistente social seria um 
interlocutor/mediador importante na relação 
usuários/familiares e equipe de saúde.  

E) Colaborar para a implantação de ouvidorias nos serviços de 
saúde e sempre que possível, assumir o papel de ouvidor, 
contribuindo para a solução dos problemas no acesso e na 
qualidade da assistência prestada, de modo a dirimir as 
tensões e conflitos entre os usuários e o serviço de saúde.  

39. Segundo Iamamoto (2009), a literatura profissional no 
âmbito da renovação crítica voltada aos fundamentos do 
Serviço Social tratou, sob diferentes ângulos, a natureza 
particular da profissão na divisão social e técnica do 
trabalho. Além da produção da própria autora destacam-se 
as teses de: 

A) Netto (tese do sincretismo da prática indiferenciada), 
Martinelli (tese da identidade alienada), Faleiros (tese da 
correlação de forças), Santos e Yazbek (tese da assistência 
social), Costa (tese da proteção social) e Abreu (tese da 
função pedagógica do assistente social).  

B) Neto (tese do sincretismo da prática indiferenciada), Faleiros 
(tese da correlação de forças) e Abreu (tese da função 
pedagógica do assistente social). 

C) Faleiros (tese da correlação de forças), Abreu (tese da 
função pedagógica do assistente social), Behring (tese da 
política social) e Costa (tese da proteção social). 

D) Montaño (tese do terceiro setor), Netto (tese do sincretismo 
da prática indiferenciada), Faleiros (tese da correlação de 
forças) e Yazbek (tese da assistência social). 

E) Neto (tese do sincretismo da prática indiferenciada), Faleiros 
(tese da correlação de forças), Martinelli (tese da identidade 
alienada) e Bravo (saúde e Serviço Social). 

40. Na explicitação do projeto de trabalho, Couto (2009) 
concebe como elemento constitutivo, a identificação das 
metas. Nesse sentido, qual a alternativa correta: 

A) É preciso quantificar e qualificar o trabalho proposto e as 
metas devem estar relacionadas aos objetivos. 

B) O estabelecimento de prioridades deve responder de forma 
efetiva às demandas sociais e institucionais. 

C) O projeto deve deixar muito claro quais recursos serão 
necessários para a sua execução. 

D) É necessário que o projeto indique os mecanismos de 
controle social de seu trabalho. 

E) A definição de objetivos dá a clareza necessária para 
compreender a proposta de intervenção. 

41. Não é um princípio fundamental do atual Código de Ética do 
Assistente Social (CFESS, 1993):  

A) Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 
demandas políticas a ela inerentes – autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 

B) Atuação com responsabilidade social, analisando crítica e 
historicamente a realidade política, econômica, social e 
cultural. 

C) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida. 

D) Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de 
grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças. 

E) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 
população e com aprimoramento intelectual, na perspectiva 
da competência profissional. 
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42. São deveres do Assistente Social de acordo com o Código 
de Ética da profissão de 1993: 

I. Desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e 
responsabilidade, observando à legislação em vigor. 

II. Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no 
exercício da Profissão. 

III. Respeitar as normas éticas das outras profissões, exigidos, 
outrossim, respeito àquelas relativas ao Serviço Social, quer 
atuando individualmente ou em equipes. 

IV. Aperfeiçoar sempre seus conhecimentos, incentivando o 
progresso, atualização e difusão do Serviço Social. 

V. Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que 
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 
policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes.  

Estão corretos os itens 

A) I, e III, apenas. 

B) I, III, IV e V, apenas. 

C) I, II, e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

43. Assinale a alternativa que não corresponde ao desenho da 
Política de Previdência Social no Brasil, no contexto da 
Seguridade Social, segundo Ivanete Boschetti (2009):  

A) No Brasil os princípios do modelo beveridgiano predominam 
na previdência social, garantindo os mínimos sociais a todos 
em condições de necessidades. 

B) No Brasil, a lógica do seguro estruturou e estabeleceu os 
critérios de acesso da previdência, mesmo com a 
Constituição de 1988.  

C) A lógica da previdência social brasileira garante direitos 
apenas àquele trabalhador que está inserido no mercado de 
trabalho ou contribui mensalmente como autônomo ou 
segurado especial à seguridade social. 

D) O valor dos benefícios da previdência social no Brasil é 
proporcional à contribuição efetuada.  

E) O princípio da previdência social no Brasil é garantir 
proteção especial, às vezes exclusivamente, às vezes 
prioritariamente, ao trabalhador e à sua família.  

44. Ivanete Boschetti (2009) se refere a um permanente e 
gradual desmonte da Seguridade Social no Brasil; são 
expressões desse desmonte, no contexto da contrarreforma 
do Estado brasileiro, exceto:  

A) Desconfiguração dos direitos previstos constitucionalmente, 
que não foram nem uniformizados e nem universalizados.  

B) Manutenção cotidiana na Política de Saúde de uma cesta 
básica de serviços que não assegura nem os atendimentos 
de urgência. 

C) Fragilização dos espaços de participação social e controle 
democrático previstos na Constituição Federal de 1988. 

D) Desarticulação dos princípios de seletividade e 
distributividade, na perspectiva de ampliação do acesso. 

E) As fontes de recursos não foram diversificadas, contrariando 
o dispositivo constitucional, e permanece a arrecadação 
predominantemente sobre a folha de salários.  

45. Segundo Regina Célia Mioto (2009: 482), “os estudos 
socioeconômicos na trajetória do Serviço Social brasileiro 
tiveram um grande desenvolvimento técnico no período da 
consolidação da profissão, através da apropriação do marco 
conceitual do Serviço Social americano e particularmente do 
Método do Serviço Social de Caso”. São caraterísticas 
desse período, exceto:  

A) Os assistentes sociais ancoravam e aprimoravam seus 
instrumentos e técnicas (entrevista, observação, visita 
domiciliar) direcionados basicamente para o processo de 
averiguação dos modos de vida dos indivíduos.  

B) A busca de solução para os problemas apresentados pelos 
clientes se concentrava essencialmente nas questões de 
personalidade e adaptação dos indivíduos. 

C) As demandas trazidas pelos indivíduos eram interpretadas 
como expressões de necessidades humanas básicas não 
satisfeitas, decorrentes da desigualdade social própria do 
capitalismo. 

D) As relações sociais dos indivíduos eram compreendidas no 
plano imediato e a solução dos problemas sociais, como 
responsabilidade dos próprios indivíduos. 

E) A ideologia que fundamentava os estudos sociais era de 
orientação positivista/funcionalista que partia da concepção 
que a igualdade social era um “fato natural”.  

46. A perspectiva crítico-dialética, hegemônica atualmente no 
Serviço Social brasileiro, trouxe a necessidade de um 
redirecionamento das ações profissionais no que diz respeito 
ao seu alcance e objetivos. Nesse sentido, exige também 
uma nova lógica para os estudos socioeconômicos, que 
passam a ser entendidos como ações significativas no 
processo de efetivação, garantia e ampliação dos direitos 
fundamentais. Assinale a alternativa que não expressa à 
direção crítica dos estudos sociais (MIOTO, 2009: 484-485).  

A) Os estudos socioeconômicos consistem num conjunto de 
procedimentos, atos, atividades, realizados de forma 
responsável e consciente. Contêm tanto uma dimensão 
operativa quanto uma dimensão ética.  

B) São estruturados a partir dos sujeitos para os quais a ação 
está dirigida, formas de abordagem desses sujeitos, bem 
como pela utilização dos instrumentos técnicos operativos e 
pela produção dos documentos. 

C) São realizados nos mais diversos campos de intervenção 
profissional e estão vinculados ao acesso a determinados 
benefícios sociais de ordem material e financeira.  

D) Os estudos sociais devem contemplar o conhecimento da 
situação em que o sujeito demandante está implicado e de 
suas condições de vida, de modo a permitir uma 
interpretação crítica da situação. 

E) A realização dos estudos sociais implica conhecer as formas 
assumidas pelas famílias, sua estrutura de relações dentro e 
fora dos seus limites. Esse conhecimento é importante, pois 
a solidariedade familiar deve se constituir como principal 
meio da proteção social.  
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47. Nos estudos sociais são comuns as abordagens individuais 
e coletivas, realizadas através de instrumentos 
tradicionalmente definidos pela Profissão: a entrevista, a 
observação, a reunião, a visita domiciliar e a análise de 
documentos referentes à situação estudada. Sobre os 
instrumentos técnico-operativos do Serviço Social é correto 
afirmar (MIOTO, 2009):  

A) As entrevistas podem ser estruturadas, não estruturadas e 
semiestruturadas, mas devem ser sempre individuais de 
modo a preservar o sigilo profissional. 

B) Todos os estudos sociais realizados com os usuários nos 
diversos espaços ocupacionais devem ser submetidos à 
aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 
mesmo que seu objetivo não seja para divulgação científica. 

C) Os documentos produzidos através dos estudos 
socioeconômicos devem seguir os procedimentos técnicos e 
princípios éticos da profissão, não sendo necessária, 
todavia, sua articulação com marcos teórico-metodológicos 
do Serviço Social.  

D) O redimensionamento dos estudos sociais exige 
planejamento para que as informações possam ser 
compiladas e trabalhadas posteriormente e para que 
contribuam para a construção de respostas coletivas às 
demandas e às necessidades da população. 

E) O parecer social deve expressar a opinião do profissional 
sobre a demanda que motivou o estudo social, apontando 
para encaminhamentos possíveis, tendo como alcance 
exclusivo a inserção dos usuários em benefícios e 
programas sociais.  

48. A alta a pedido também é uma situação que recai sobre a 
equipe e, muitas vezes, sobre o profissional de Serviço 
Social. Algumas reflexões são importantes sobre o 
significado da alta e da autonomia do usuário no serviço de 
saúde e que procedimentos a equipe deve adotar 
coletivamente. O usuário, na condição de sujeito 
protagonista da sua história, deve ser autônomo para decidir 
sobre os rumos do tratamento de saúde a ser adotado e a 
que procedimentos deve ser submetido. Nas situações de 
alta a pedido, qual deve ser a atuação do Assistente Social? 

A) Orientação, esclarecimento, e reflexão junto ao usuário e à 
equipe de saúde com relação às condições objetivas que 
estão impulsionando os usuários a tomarem esta decisão.  

B) Ser o único interlocutor entre os usuários e a equipe de 
saúde com relação a questões sociais e culturais, visto que 
pela sua própria formação há o respeito pela diversidade, o 
que geralmente é mais difícil para outros profissionais de 
saúde. 

C) O usuário deve também ser esclarecido quanto aos 
procedimentos e quanto ao tratamento que será adotado, 
incluindo prognóstico e riscos do abandono do tratamento, 
sendo essas informações de responsabilidade do Assistente 
Social. 

D) Refletir criticamente, com o usuário, sobre o pedido de alta 
no sentido de convencê-lo sobre a necessidade do 
internamento, sem considerar a autonomia do sujeito e as 
circunstâncias que envolvem seu desejo. 

E) Decidir individualmente sobre o pedido da alta, de modo a 
defender o direito que o usuário tem de decidir sobre o seu 
tratamento e sua vida, em toda e qualquer circunstância.  

49. Uma mulher, com 26 anos de idade, encontra-se internada 
em uma Unidade Hospitalar de Alta Complexidade, para 
tratamento intensivo, após sofrer agressão física do atual 
companheiro. A mesma encontrava-se grávida de 08 meses 
quando sofreu a agressão, que lesou gravemente sua 
coluna. A equipe médica antecipou o parto e o bebê 
encontra-se em observação na Unidade Neonatal do mesmo 
hospital. Os outros quatro filhos encontram-se sob os 
cuidados de familiares no sítio da família em um município 
de pequeno porte, com rede de equipamentos sociais 
limitados. O marido agressor foi preso em flagrante. O caso 
ganhou grande repercussão na mídia, que tem 
acompanhado o desenrolar da situação. Cabe ao Assistente 
Social no acompanhamento da situação: 

A) Eximir-se de prestar qualquer informação à imprensa, 
respaldado no Código de Ética Profissional, de modo a 
preservar o sigilo profissional.  

B) Realizar visita domiciliar de modo a fundamentar o estudo 
socioeconômico e a produção de um Parecer Social. Fazer 
escuta qualificada, ouvindo a usuária, familiares e outras 
pessoas envolvidas na situação. Articular a rede de proteção 
social do município para acompanhamento da usuária e os 
filhos. Contatar a rede de referência no Estado para 
acompanhamento da situação de violência. Fornecer 
informações necessárias à equipe multidisciplinar para 
melhor acompanhamento da usuária e do bebê. Articular 
que a alta hospitalar de ambas, ocorra mediante a 
realização de um amplo e aprofundado estudo social, com 
garantia de acompanhamento socioassistencial.  

C) Realizar visita domiciliar de modo a fundamentar o estudo 
socioeconômico e a produção de um Parecer Social. Fazer 
escuta qualificada, ouvindo a usuária, familiares e outras 
pessoas envolvidas na situação. Articular a rede de proteção 
social do município para acompanhamento da usuária e os 
filhos. Contatar a rede de referência no Estado para 
acompanhamento da situação de violência. Fornecer 
informações necessárias a equipe multidisciplinar para 
melhor acompanhamento da usuária e do bebê. Articular a 
adoção do bebê, após a alta hospitalar, considerando as 
condições clínicas da mãe e sociais da família.  

D) Realizar estudo socioeconômico e acompanhar o caso, 
articulando a rede de proteção social. Fazer a articulação da 
usuária e familiares com a equipe multiprofissional, 
traduzindo para a equipe as demandas e necessidades 
relatadas. Informar rotineiramente a família sobre o 
tratamento, incluindo informações médicas. Garantir o 
melhor acompanhamento médico, articulando acesso aos 
recursos hospitalares e terapêuticos necessários, mesmo 
quando os mesmos não estiverem disponíveis no Hospital 
onde a usuária encontra-se internada.   

E) Fazer a notificação da violência sofrida pela usuária, 
emitindo parecer social sobre o caso e preenchendo a Ficha 
de Notificação Compulsória para casos de Violência contra a 
Mulher. Articular a rede de referência e apoio a mulheres 
vítimas de violência. Realizar estudo socioeconômico e 
articular rede de proteção social para a usuária e os filhos.  
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50. Couto (2009), afirma que na elaboração de uma proposta de 
trabalho, o assistente social deve tomar como referência os 
princípios éticos fundamentais, presentes em nosso Código 
de Ética. Dentre eles destacam-se, exceto: 

A) Defesa intransigente dos direitos humanos. 

B) Garantia do pluralismo. 

C) Reconhecimento da liberdade como valor ético central. 

D) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 
população. 

E) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


