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 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M U L T I P R O F I S S I O N A L  E M  S A Ú D E  D O  I D O S O  

 
22  DE NOVEMBRO DE 2019 

 

SERVIÇO SOCIAL 
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 1. Esta PROVA contém 25 questões numeradas de 01 a 25. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas 

uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no re-

tângulo correspondente à opção escolhida para respos-

ta. A marcação em mais de uma opção anula a ques-

tão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 02 (duas)   

horas, com início às 15 horas e término às 17 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

16 horas. 

10. O caderno de prova NÃO poderá ser levado pelo candi-

dato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tem-

po, no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento 

do fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decor-

rida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando        

CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva. 

d. Ser surpreendido, durante a realização da 

PROVA, em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de livro ou qualquer material 

não permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 
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RESPOSTAS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. A Constituição de 1988 assegurou à sociedade brasileira o direito universal e integral à saúde, o qual foi reafirmado 
com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990. Esse direito 
se concretiza no acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
proporcionando a integralidade da atenção, de acordo com as diferentes realidades e necessidades de saúde da popu-
lação e dos indivíduos. 

 

Em relação aos princípios estabelecidos pela regulamentação do SUS, pode-se afirmar que: 
 

I. Integralidade da assistência pode ser entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preven-
tivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

II. O objetivo da equidade é diminuir desigualdades; apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as    
pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas; 

III. O princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atu-
ação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos; 

IV. O princípio da equidade visa garantir assistência integral e a não valorização das vulnerabilidades de diferentes     
pessoas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
2. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) podem ser definidas como um arranjo de um conjunto de serviços de saúde  

organizados e pactuados em formato de uma rede regional com diversos pontos de atenção articulados entre si. 
 

Em relação à RAS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. As RAS podem incluir serviços de diversos municípios contíguos para compartilhar recursos técnicos, logísticos e 
de gestão. 

II. As RAS têm como objetivo garantir atenção integral e contínua, integral de qualidade e de maior resolutividade a 
uma determinada população. 

III. A base da RAS inclui apenas hospitais de municípios próximos, para garantir acesso às especialidades. 
IV. A base de uma RAS é a atenção básica com as unidades básicas de saúde e equipes de estratégia de saúde da 

família. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 

 
3. A Política Nacional de Humanização (PNH), existente desde 2003, deve estar presente e inserida em todas as políticas 

e programas do Sistema Único de Saúde (SUS). A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuá-
rios, promovendo debates que busquem a melhora na forma de cuidar e de organizar o trabalho. 

 

Em relação à PNH, pode-se afirmar que: 
 

A) A transversalidade não é considerada um princípio da PNH, na qual o conhecimento do enfermeiro tem preponde-
rância sobre as demais pessoas e grupos. 

B) Acolhimento, gestão participativa, clínica ampliada e valorização do trabalhador são diretrizes da PNH. 
C) Redução de filas e de tempo de espera são resultados que fazem parte dos objetivos do SUS, mas não necessari-

amente são resultados esperados com a PNH, que prioriza o acolhimento. 
D) Clínica ampliada e compartilhada não pode ser considerada uma diretriz da PNH, já que não promove a percepção 

da singularidade dos indivíduos. 
E) A indissociabilidade entre atenção e gestão é um dos princípios da PNH que pressupõe uma clara hierarquização e 

separação dos papeis entre gestores, a quem cabe o planejamento, e trabalhadores, responsáveis pela execução 
das políticas. 
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4. Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) instrumentalizam e apoiam a gestão do SUS, em todas as esferas. 
 

Em relação aos SIS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. Os SIS permitem organizar a produção de informações compatíveis com as necessidades dos diferentes níveis de 
atenção à saúde. 

II. Os SIS garantem avaliação permanente das ações executadas e do impacto que elas têm na situação de saúde. 
III. Compete exclusivamente ao nível federal a organização de dados do SIS. 
IV. Os SIS apoiam os processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
5. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 72% das causas de óbito no Brasil. 
 

Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, é CORRETO afirmar: 
 

I. Mudanças no estilo de vida das pessoas contribuíram para o predomínio das doenças crônicas não transmissíveis. 
II. Tabagismo, alimentação não saudável, sedentarismo e consumo excessivo de álcool são fatores de risco comuns 

para várias DCNT. 
III. A obesidade e o sobrepeso não podem ser relacionados à DCNT pois influenciam apenas no surgimento da hiper-

tensão arterial sistêmica e do diabetes mellitus. 
IV. O autocuidado não pode ser considerado uma medida efetiva no controle de DCNT, pois a pessoa não pode se  

autorresponsabilizar por um problema de saúde que deve ser oferecido de forma integral pela atenção primária em 
saúde. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
 

6. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relaciona os determinantes sociais da saúde com as condições de vida e de 
trabalho das pessoas. 

 

Podem ser considerados determinantes sociais da saúde: 
 

I. Fatores econômicos e culturais; 
II. Fatores genéticos e condições de moradia; 
III. Escolaridade e alimentação; 
IV. Renda e fatores genéticos; 
V. Fatores raciais/étnicos e emprego. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas III e V. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, III e V. 
E) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V. 
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7. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado após a Constituição de 1988, a qual estabeleceu que a saúde “é um direito 
de todos e um dever do Estado”. 
O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e garante acesso integral e universal a toda a        
população. 

 

No que se refere ao SUS, é CORRETO afirmar que: 
 

I. A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a unidade básica de saúde. 
II. O sistema público de saúde funciona de forma referenciada. 
III. Existe hierarquização entre União, estados e municípios. 
IV. Medicamentos básicos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e medicamentos estratégicos, como insulinas e 

medicamentos para programas de tabagismo, são adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. 
 

8. A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela 
vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do 
trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira. 
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem entre suas funções: 

 

I. Coordenar programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional; 
II. Fazer a gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação obrigatória e nascidos vivos; 
III. Providenciar a contratação dos profissionais de saúde para a atenção básica; 
IV. Coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
 

9. O envelhecimento populacional ocorre de forma progressiva, e se inicia com a queda da fecundidade, levando a uma 
redução na proporção da população jovem e aumento da população idosa. Diante disso, assinale a alternativa     
CORRETA que diz respeito a essa situação no Brasil: 

 

A) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento    
prevalece o sexo feminino. 

B) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento     
prevalece o sexo masculino.  

C) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento não 
há diferença na prevalência entre os sexos.  

D) A população adulta jovem cresce na mesma proporção da população muito idosa. 
E) Ainda não se nota o envelhecimento populacional significativo, como ocorre nos países desenvolvidos. 

 
10. A essência do ser humano envolve as esferas biológicas, sociais, psíquicas e espirituais. Diante disso, assinale a   

alternativa CORRETA: 
 

A) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, que são mudanças irreversíveis, ineren-
tes à idade cronológica. 

B) A idade cronológica é o fator mais importante a se levar em conta no processo do envelhecimento, pois é o grande 
fator que dita quais condutas devem ser tomadas em determinada faixa etária. 

C) O envelhecimento ocorre de forma homogênea, principalmente nos muito idosos (acima de 80 anos). 
D) Durante o envelhecimento, deve ser priorizado os cuidados com o aspecto biológico, mais do que as demais       

esferas, pois é o parâmetro mais acurado para avaliar a saúde do idoso. 
E) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, mas nem todas as mudanças são irre-

versíveis, pois pode ocorrer a plasticidade no processo de envelhecimento. 
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11. O cuidado interdisciplinar conta com a atuação da fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, 
dentre outros, e é imprescindível para um cuidado integral ao idoso. Diante disso, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O fator que avalia a sarcopenia é o peso do paciente, sendo a pesagem o item mais importante no cuidado nutrici-
onal do idoso.  

B) O profissional fonoaudiólogo atua em quatro principais vertentes: linguagem, voz, audição e deglutição. 
C) Para avaliação da nutrição é importante considerar fatores que podem interferir no consumo alimentar como, por 

exemplo, a polifarmácia, alterações na digestão, no paladar, no olfato, depressão, dentre outros. 
D) A atuação do fisioterapeuta compreende desde a prevenção até a situações mais complexas de reabilitação, sendo 

fator importante para a manutenção da independência funcional.  
E) O terapeuta ocupacional auxilia o idoso a melhorar ou manter a sua capacidade funcional por meio de estímulo e 

adaptação das atividades diárias do idoso, a fim de atender às suas necessidades pessoais.  
 

12. De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Caso a família solicite, o médico pode ocultar do paciente o diagnóstico de doença grave, independentemente do 
nível de cognição do paciente. 

B) Caso o paciente esteja no domínio de suas faculdades mentais, não poderá delegar a um terceiro a decisão sobre 
seus cuidados. 

C) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, a deci-
são caberá ao curador, quando o idoso for interditado; ou aos familiares, quando o idoso não tiver curador, mas 
jamais ao médico. 

D) O idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais possui o direito de optar pelo tratamento de saúde que 
lhe pareça mais favorável. 

E) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, pode-
se dirigir a decisão primeiramente ao médico, que possui plena capacidade de decidir qual terapia é a ideal para o 
paciente idoso. 

 
13. Paciente masculino, 78 anos, casado, tem 02 filhos. Aposentado, trabalhava como policial militar. É portador de diabetes 

mellitus há mais de 20 anos, já apresentando retinopatia, nefropatia e neuropatia secundárias ao diabetes. Sedentário, 
sem vícios. Apresentou emagrecimento importante nos últimos 6 meses, sem causa aparente, sem realização de dieta  
hipocalórica. Neste período, teve perda de funcionalidade, precisando de ajuda para banhar-se e trocar-se, deambulando 
pequenas distâncias com ajuda de familiares, tem permanecido a maior parte do dia sentado ou deitado. É admitido em 
Hospital da sua cidade para investigação do emagrecimento.  
Pensando em segurança da pessoa idosa na atenção a saúde em ambiente hospitalar, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) É obrigatória a presença de familiares 24 horas por dia durante o internamento hospitalar por se tratar de pessoa 
idosa.  

B) Neste caso, não há indicação de orientar e realizar mudança de decúbito a cada 2 horas, tendo em vista que o    
paciente ainda caminha e consegue se movimentar sozinho.  

C) Dentre as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde para segurança do paciente, consta a melhora da     
comunicação entre profissionais de saúde. 

D) A higiene das mãos deve ser realizada antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, a 
menos que faça uso de luvas, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após contato com 
áreas próximas ao paciente.  

E) A prevenção de quedas é de responsabilidade exclusiva do médico assistente.  
 

14. Sobre ações de educação em saúde para pessoas idosas, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) As ações educativas devem focar essencialmente no manejo de morbidades como hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus, sem se preocupar com orientações sobre autocuidado.   

B) Podem se desenvolver através da implementação de programas de preparação para aposentadoria pela Terapia 
Ocupacional, envolvendo planejamento do tempo e elaborando novos projetos de vida.   

C) Prática de atividades físicas e recomendações sobre hábitos alimentares, abordadas através de grupos e oficinas 
são modalidades educativas em saúde.  

D) Elas podem ser desenvolvidas em espaços ou horários especiais nos meios de comunicação voltados ao público, 
com temas sobre o processo de envelhecimento.  

E) Configura ação em educação em saúde explicar aos idosos os resultados de exames em consulta médica, possibi-
litando a eliminação do estresse emocional e o incentivo da busca de estratégias para lidar com as condições de 
saúde.   

 



 

            PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO – EDITAL Nº 10/2019 
Pág. 7/12 

 

 

15. Paciente feminina, 86 anos, viúva, tem 02 filhas. É portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 
Apresentou acidente vascular encefálico há 3 anos, com hemiparesia em dimidio direito. Após evento, tornou-se       
dependente para a maioria das atividades básicas de vida diária como banhar-se, trocar-se, realizar transferências. 
Atualmente não deambula e está em uso de fraldas por incontinência urinária, preservando continência fecal. As filhas 
assumiram cuidados da mãe nos primeiros meses, mas em seguida optaram por encaminhá-la a Instituição de Longa 
Permanência para Idosos.  
Em consulta médica, paciente queixa-se de sede e apresenta dosagem sérica de sódio elevada. Quando questionada 
sobre ingesta líquida, paciente conta que sempre pede água as cuidadoras, mas elas recusam a oferta hídrica, porque 
depois ela urina muito e fica difícil trocar as fraldas muitas vezes ao dia.  

 

Marque a alternativa CORRETA quanto a conduta a ser tomada pelo médico: 
 

A) Fazer carta a Instituição de Longa Permanência, alertando sobre o caso de desidratação da idosa e ensinando  
técnicas de trocas e higiene da paciente.  

B) Considerar ato de violência ao idoso e notificar compulsoriamente a autoridade sanitária.  
C) Orientar paciente e filhas a cuidar da hidratação, tendo em vista não ser responsabilidade da instituição ofertar     

líquidos a idosa. 
D) Aguardar outro momento, esperando que a suspeita de omissão aos cuidados da idosa seja confirmada.   
E) Informar ao serviço social o ocorrido, tendo em vista que somente a equipe de assistência social pode agir em    

defesa do idoso.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. A participação popular foi efetivada na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (artigo 5º, inciso II), em conformidade 
com a democracia participativa assegurada na Constituição Federal de 1988. Assim, a Política Nacional de Assistência 
Social dispõe de espaços de participação e controle social, para efetivação desta prerrogativa constitucional. Sobre    
isto, assinale a alternativa CORRETA:  

 
 

A) As conferências de assistência social têm o papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a 
política, verificar a execução dos atendimentos prestados pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, 
regulamentar os benefícios eventuais, entre outras atribuições. 

B) Os conselhos da assistência social têm como representação normatizada a composição paritária de 50% de repre-
sentantes da sociedade civil, composta por organizações não governamentais que prestam serviços socioassisten-
ciais, e 50% de representantes governamentais, que prestam serviços no âmbito da proteção social básica e especial. 

C) As instâncias deliberativas do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), conforme a LOAS, são os Conselhos Na-
cional, Estadual e Municipal, possuem o caráter consultivo, considerando as prerrogativas do órgão gestor. 

D) A concessão e o valor dos benefícios eventuais são de responsabilidade do Conselho Nacional de Assistência Social, 
órgão superior da política de Assistência Social. 

E) Os conselhos de assistência social normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam e fiscalizam os serviços de assis-
tência social, prestados pela rede socioassistencial, o que inclui a definição de padrões de qualidade de atendimento 
prestado à população. 

 
17. A realização de estudos sociais é competência profissional prevista na Lei que regulamenta a profissão (Lei 8662/1993, 

art. 4º, XI), o que representa o reconhecimento dessa competência construída ao longo da história da profissão. Nesta 
trajetória, a elaboração dos estudos sociais surge junto com a perspectiva “tecnicista” da profissão, no contexto da di-
reção modernizadora do Serviço Social. Entretanto, no processo de redemocratização do país e da América Latina, o 
Serviço Social enquanto profissão começa a romper com o pensamento conservador, de modo a construir as bases do 
projeto ético-político profissional, na década de 1990. Considerando a realização dos estudos sociais, à luz do projeto 
ético-político profissional, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A partir da concepção funcionalista, os estudos sociais fornecem bases sólidas para interpretar a "questão social" e 
propor estratégias de intervenção ao Estado. 

B) Os estudos sociais devem interpretar as demandas trazidas pelos usuários como expressões de necessidades 
humanas básicas não satisfeitas, decorrentes da desigualdade social própria da organização capitalista. 

C) Para a realização dos estudos sociais, a/o assistente social articula as dimensões teórico-metodológica, ético-
política e técnico-operativa para a solução da situação social problema. 

D) Os estudos sociais buscam realizar o diagnóstico e tratamento dos indivíduos, de forma a minimizar os problemas 
sociais. 

E) Os estudos sociais, a partir da atitude investigativa da/do assistente social, tem como direcionamento ético contri-
buir para a produção de provas judiciais, especialmente no que tange as negligências contra crianças e adolescen-
tes ou pessoa idosa, tendo por finalidade única contribuir para a devida apuração legal dos crimes previstos nos 
marcos jurídicos da infância e da velhice. 
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18. O Código de ética profissional da/do assistente social (1993) representa uma “virada” do Serviço Social, a ruptura ética 
e política com o conservadorismo e tradicionalismo. A respeito disso, considere as afirmativas abaixo: 

 

I. A opção por um projeto profissional vinculado ao processo de uma nova ordem societária sem opressão e explora-
ção de classe, etnia e gênero constitui um dos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional de 1993; 

II. O compromisso com a qualidade dos serviços prestados às instituições empregadoras, representam o avanço 
normativo-jurídico e expressa a importância do aprimoramento intelectual; 

III. O Código de Ética Profissional em vigência direciona, de forma normativo-jurídica, o trabalho profissional da/do  
assistente social de forma neutra e imparcial, garantindo direitos e deveres à população usuária.    

IV. A partir dos princípios elencados no Código de Ética Profissional (1993), pode-se considerar que práticas conside-
radas autoritárias, preconceituosas e discriminatórias violam a Ética Profissional. 

V. A liberdade como valor ético central é compreendida como a liberdade individual do ser social, o que abrange os  
direitos civis.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I e IV. 
B) III e IV. 
C) I, III e IV. 
D) I, II e V. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

19. O Serviço Social brasileiro, tem em sua gênese, o ideário católico que vai imprimir à profissão caráter assistencialista. 
Uma das implicações é a compreensão da "questão social" como problema moral e individual. Assim, o Serviço   Social 
visava contribuir para a integração desses indivíduos à sociedade, realizando um trabalho comportamental com os 
seus "clientes" (YASBEK, 2009). Sobre a gênese da profissão, é CORRETO afirmar: 

 

I. A prática profissional era baseada na Doutrina da Igreja Católica, no ideário franco‐belga de ação social e no    
pensamento de São Tomás de Aquino (tomismo e neotomismo). 

II. O Serviço Social tinha sua prática profissional direcionada pela tradição marxista, em aliança com a luta geral da 
classe trabalhadora, embora não estivesse sistematizado, tendo em vista a identidade construída. 

III. O tecnicismo da profissão inicia-se, sobretudo, a partir dos anos de 1940, sob influência do Serviço Social norte-
americano e da teoria social positivista. 

IV. O projeto ético-político profissional tem suas raízes na gênese da profissão, a partir da ação social da igreja católi-
ca vinculada às lutas operárias. 

V. A profissão orientava-se por posicionamentos de cunho humanista conservador contrários aos ideários liberal e 
marxista na busca de recuperação da hegemonia do pensamento social da Igreja face à "questão social". 

 
Considere V para as verdadeiras e F para as falsas, e marque a sequência CORRETA: 

 

A) V, V, V, F, V. 
B) V, F, V, F, V. 
C) F, V, F, V, V. 
D) V, F, V, F, F. 
E) F, F, V, F, F. 
 

20. Na década de 1980, o movimento pela Reforma Sanitária articula-se à luta geral dos trabalhadores, pela redemocrati-
zação do país e pela construção de um projeto emancipador no âmbito da saúde. Nos anos de 1990, evidencia-se a 
mobilização de movimentos privatistas da saúde, dado a conjuntura de contrarreformas e avanço do neoliberalismo. 
Tais projetos representam projetos políticos diferentes em disputa, o que exige da/do assistente social reconhecer as 
concepções em disputa e suas implicações na saúde a partir do projeto ético-político profissional. Sobre o Serviço    
Social e a Saúde, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O projeto de reforma sanitária, que propôs o Sistema Único de Saúde - SUS, defende uma nova concepção de  
saúde pautada na determinação social do processo saúde/doença, nas melhores condições de vida e de trabalho. 

II. O projeto ético-político profissional da/do assistente social defende a saúde pública, universal e democrática. 
III. O projeto privatista de saúde, ancorado no projeto neoliberal, defende a ampliação do Estado na promoção da   

saúde, dada a responsabilidade Constitucional; 
IV. A Reforma Sanitária também possibilitou a construção de um projeto de Reforma Psiquiátrica, pautado numa    

concepção de asilamento humanizado e na ampliação de comunidades terapêuticas. 
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Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A) II e IV. 
B) I e III. 
C) I, II e IV. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) I e II. 
 

21. Leia o texto abaixo: 
 

Se a questão social é a aporia das sociedades modernas, é ela que nos dá uma chave para compreender essa espécie 
de esquizofrenia de que padece a sociedade brasileira, nas imagens fraturadas de si própria, entre uma “sociedade  
organizada” que promete modernidade e seu retrato em negativo feito de anomia, violência e atraso; entre a celebração 
das virtudes modernizadoras do mercado e dessa espécie de ethos empreendedor que promete nos tirar para sempre 
da tacanhice própria dos países periféricos e o “social” projetado em uma esfera que escapa à ação responsável     
porque inteiramente dependente dessa versão moderna das leis da natureza hoje associadas à economia e seus impe-
rativos de crescimento (Teles, 1996, p.86). Sobre o debate da questão social no Serviço Social é CORRETO afirmar:  

 

A) A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe dominante e 
de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como empresários e parceiros do 
Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social da burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de interven-
ção que beneficie e contribua para o desenvolvimento econômico e social do país.  

B) Por questão social, no sentido universal do termo, significa: um conjunto de problemas criados pela classe traba-
lhadora em conflito com os donos dos meios de produção. 

C)  A medida que a realidade foi se complexificando os profissionais de serviço social tiveram que deixar de trabalhar 
com as expressões ou manifestações da questão social, que demonstravam apenas uma parte do problema, e 
passaram a atuar diretamente nas questões sociais.  

D) O Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação como especialização do trabalho. Questão social 
apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma 
raiz comum: A produção social é cada vez, mais coletiva, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se     
privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 

E) Na atualidade é necessário repensar a questão social tendo em vista as transformações profundas que ocorreram 
com as inflexões verificada no padrão de acumulação capitalista a partir dos anos de 1970. Neste cenário é neces-
sário inserir uma revisão quanto ao objeto do Serviço Social, deslocando a centralidade da questão social e alo-
cando-se nas alternativas contemporâneas de solução de conflito, estratégias de sustentabilidade, empreendedo-
rismo e direitos humanos.   

 
22. A perspectiva territorial incorporada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) representa uma mudança impor-

tante. Também a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) propõe que as ações públicas na área de assistência 
social devem ser planejadas territorialmente. Em relação a esse debate assinale a alternativa CORRETA.   

 

I. A compreensão que incorpora a dimensão territorial das políticas públicas reconhece os condicionamentos dos 
múltiplos fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, nos diversos territórios, que levam segmentos sociais e 
famílias a situações de vulnerabilidade e risco social.  

II. A perspectiva do SUAS para a organização de serviços e programas tem como base o principio da territorialização, 
a partir da lógica da proximidade do cidadão e baseia-se na necessidade de sua oferta capilar nos “territórios     
vulneráveis” a serem priorizados.  

III. As ações nos territórios devem reforçar a ideias de guetos, levando os serviços cada vez mais próximo do local, 
evitando que essa população circule muito distante de seu território.  

IV. O trabalho dos CRAS e dos CREAS nos territórios contribui na construção da noção de risco e vulnerabilidade   
social construindo uma cartografia social, identificando pessoas que oferecem risco para a sociedade estabelecen-
do uma estratégia de contenção, controle e vigilância social.   

 

A) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 
C) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
D) Somente a alternativa IV está correta. 
E) Somente a alternativa II está correta. 
 



 

            PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO – EDITAL Nº 10/2019 
Pág. 10/12 

 

 

23. O século XXI trouxe muitas mudanças e inovações, que impactaram sobre os padrões de comportamento e relaciona-
mento entre homens e mulheres rebatendo nas relações familiares. Hoje temos uma multiplicidade de tipos e organiza-
ções familiares. Sobre Famílias e seus conceitos e definições é CORRETO afirmar:  

 

A) A família tem um papel fundamental na hora da manutenção de seus membros. A proteção, o cuidar das crianças, 
dos idosos, dos doentes é uma das características da família e um papel historicamente atribuído à mulher. 

B) As famílias monoparentais femininas são em geral mais pobres, pois elas são menos capazes de cuidar de suas 
famílias sem a existência de um homem. 

C) As famílias consideradas desestruturadas apresentam muitas demandas para atendimentos nas áreas da saúde, 
assistência social e na educação, as crianças deixam de frequentar a escola.   

D) As transformações em curso na sociedade brasileira, incidiram sobre a família, mas ela se mantém e se reproduz 
de maneira adequada, ou seja, o modelo estruturado de família e que deve ser estimulado, é aquela a partir da 
união legal entre um homem e uma mulher e dos filhos nascidos dessa união. 

E) Podemos utilizar a denominação “família unipessoal” para se referir a homens que criam sozinho seus filhos.   
 

24. Assim como diversas profissões, inseridas na divisão social e técnicas do trabalho, o Assistente Social possui instru-
mentais técnicos com bases teóricas, metodológicas, e ético-políticos necessárias para o fazer profissional qualificado.  
Abaixo correlacione o conceito que corresponda aos instrumentais abaixo relacionados:   

 

I. Parecer Social  
II. Laudo Social  
III. Pericia Social 
IV. Estudo Social  

 
(    ) Instrumento utilizado com finalidade de subsidiar decisões. Para sua construção o profissional faz uso dos instru-
mentos e técnicas pertinentes ao exercício da profissão, sendo facultado a ele a realização de diversas entrevistas, 
contatos, visitas, pesquisa documental e bibliográficas, caso avalie necessário.  
(    ) Instrumento utilizado para  apresentar resultados de outros instrumentos. Via de regra, traz informações ou regis-
tros mais significativos para tomada de decisões, pois, salvo exceções não requer detalhamentos.  
(     ) Instrumento utilizado para conhecimento da expressões da questão social que envolvem uma família, ou usuário, 
não só nas dimensões socioeconômicas, mas culturais, demográficas, territoriais, religiosas entre outras. Exige funda-
mentação rigorosa, para tanto não é possível sintetizá-lo.  
(    ) Instrumento utilizado com clareza e objetividade, sem secundarizar a fundamentação teórica necessária. Normal-
mente utilizado para que o profissional expresse sua posição técnica acerca de alguma situação ou questão a ser solu-
cionada. Pode ser decisão conclusiva ou apenas indicativa de novos instrumentos ou encaminhamentos.  

 
A) II, IV, I, III. 
B) III, II, IV, I.  
C) III, I, IV, II. 
D) I, III, II, IV. 
E) I, II, III, IV. 
 

25. No espaço sócio ocupacional do Serviço Social na saúde, as ações devem estar necessariamente articuladas com 
outros segmentos que defendam o aprofundamento do Sistema Único de Saúde (SUS) – formular estratégias que bus-
quem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem o direito social. A partir dessa afirmação, quais 
ações devem balizar atuação do Assistente Social na saúde? 

 

I. Estar articulado e sintonizado ao Movimento dos Trabalhadores e de usuários que lutam pela real efetivação do 
SUS; 

II. Estar em contatos permanentes com setores que supervalorizem a Saúde Pública e lutem por ela, pois a Saúde 
Coletiva, na atual conjuntura não tem destaque; 

III. Facilitar acesso de todo usuário aos serviços de saúde da Instituição. 
IV. Efetivar conjuntamente com outros profissionais, espaços nas unidades de saúde que garantam a participação   

popular nas decisões a serem tomadas; 
V. Planejar ações que primem pela democratização dos serviços de saúde, sobretudo aquelas que estejam focadas 

nas medidas emergenciais e curativas. 
  

A) Somente as questões II, IV e V estão corretas. 
B) Somente as questões I, II e IV estão corretas. 
C) Somente as questões II, III e V estão corretas.  
D) Somente as questões I e V estão corretas. 
E) Somente as questões I; III e IV estão corretas. 
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