
1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os dados
transcritos acima estão corretos e se estão corretamente registrados na sua
Folha de Respostas. Confira também seus dados em cada página numerada
deste caderno de provas (desconsidere estas instruções, caso se trate de
caderno de provas reserva). Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de
itens indicada em sua , correspondentes às provas objetivas.Folha de Respostas
Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente
divergência quanto aos seus dados, solicite, de imediato, ao(à) aplicador(a) de
provas mais próximo(a) que tome as providências necessárias.

2 Durante a realização das provas, não se comunique com outros(as) candidatos(as)
nem se levante sem autorização de um(a) dos(as) aplicadores(as) de provas.

3 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será
feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da .Folha de Respostas

4 Ao terminar as provas, chame o(a) aplicador(a) de provas mais próximo(a),
devolva-lhe a sua e deixe o local de provas.Folha de Respostas

5 Folha de RespostasNenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a ,
cujo cabeçalho será destacado pelo(a) chefe de sala ao final das provas, para fins
de desidentificação.

6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no
presente caderno ou na implicará a anulação das suasFolha de Respostas
provas.
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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 

que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 

julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 

• A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para 

as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. 

• Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como 

situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 

poderão ser utilizados para rascunho. 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

Julgue os próximos itens, relativos à Política Nacional de 

Humanização (PNH). 

1 A PNH tem como princípios a transversalidade, a 

indissociabilidade entre atenção e gestão, o protagonismo, a 

corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos. 

2 Na produção dos modos de cuidar e também nas relações de 

trabalho, a inclusão das diferenças nos processos de gestão e 

de cuidado é considerada um preocupante problema a ser 

combatido. 

3 A PNH destaca dois grupos de dispositivos de cogestão 

direcionados à organização de um espaço coletivo de gestão 

e aos mecanismos que garantam a participação ativa de 

usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde. 

Considerando que as condições de vida e de trabalho dos 

indivíduos e grupos da população estão relacionadas com sua 

situação de saúde, julgue os itens subsequentes. 

4 Os determinantes sociais da saúde são fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas 

de saúde e seus fatores de risco na população. 

5 De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, os fatores 

determinantes e condicionantes da saúde são a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, a prática de atividades físicas, 

as questões de gênero, o trabalho, a renda, a cultura, o 

transporte, o lazer e o aceso aos bens e serviços essenciais 

para a saúde. 

6 Segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes 

Sociais da Saúde (CNDSS), a análise da situação de saúde 

abrange as conexões entre condições de vida, ambiente e 

trabalho, com destaque para as relações entre saneamento, 

alimentação, habitação, ambiente de trabalho, poluição, 

acesso à informação e serviços de saúde e seu impacto nas 

condições de saúde dos variados grupos da população. 

Em 2006 foi instituído o Pacto pela Saúde, um conjunto de 

reformas nas relações institucionais voltado ao fortalecimento da 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele introduziu 

mudanças nas relações entre os entes federados, inclusive nos 

mecanismos de financiamento, significando, portanto, um esforço 

de atualização e aprimoramento do SUS. A adesão dos gestores 

ao Pacto pela Saúde se dá mediante assinatura de um termo de 

compromisso que estabelece compromissos entre os gestores em 

três dimensões: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto 

de gestão. Com relação a essas três dimensões presentes no Pacto 

pela Saúde, julgue os itens a seguir. 

7 No pacto em defesa do SUS, são definidos compromissos em 

torno de medidas que resultem em melhorias da situação de 

saúde da população brasileira, e a partir dele se definem 

prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios, nas 

regiões, nos estados e em todo o país. 

8 O Pacto pela Vida firma-se em torno de ações que 

contribuam para aproximar a sociedade brasileira do SUS, 

tendo como diretriz a repolitização da saúde, como 

movimento que retoma a reforma sanitária brasileira, 

atualizando as discussões em torno dos desafios atuais. 

9 No pacto de gestão, são abordadas a regionalização, a 

qualificação do processo de descentralização e ações de 

planejamento e programação, além de propostas de 

mudanças no financiamento. 

Nos últimos anos, um debate muito importante tem sido realizado 

no Brasil quanto a modelos de atenção à saúde, abrangendo-se o 

Modelo de Atenção às Condições Agudas, o Modelo de Atenção 

Crônica (MAC) e o Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

(MACC), proposto por Mendes e adaptado para o SUS. A 

respeito desses modelos, julgue os seguintes itens. 

10 O Modelo de Atenção às Condições Agudas é adequado para 

organizar a atenção às condições agudas e às agudizações 

das condições crônicas, sendo o seu objetivo promover, em 

tempo hábil, o diagnóstico e propor o manejo das condições 

agudas. 

11 Considerando-se a pirâmide de risco, a análise do MAC 

revela que grande parte da população está no nível 1: cerca 

de 70% a 80% das pessoas com condições simples e com 

necessidade do autocuidado apoiado. 

12 São elementos fundamentais do MACC o uso de 

instrumentos de autocuidado orientado desenvolvidos com 

base em evidências, a realização de reuniões de grupos de 

usuários, para estímulo ao autocuidado, e a educação em 

saúde dos usuários. 

13 O MACC considera que os profissionais de saúde interagem 

com os portadores de doenças crônicas durante um pequeno 

número de horas durante o ano, por isso um dos elementos-

chave do modelo preconiza que esse quantitativo de horas 

seja, no mínimo, cinco vezes maior que o habitualmente 

praticado. 
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Acerca dos princípios e das diretrizes do SUS, julgue os itens a 

seguir. 

14 As ações e os serviços públicos de saúde, bem como os 

serviços privados contratados ou conveniados que integram 

o SUS, devem ser desenvolvidos de acordo com o princípio 

da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 

15 No conjunto das legislações que regem o SUS, são 

apresentados simultaneamente como princípios e diretrizes a 

descentralização, a integralidade no atendimento e a 

participação da comunidade. 

16 De acordo com a Constituição Federal de 1988, são 

diretrizes do SUS a universalidade, a equidade e a 

integralidade. 

17 As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único 

organizado de acordo com princípios, entre os quais se 

incluem a descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo, e o atendimento integral, com prioridade 

para as atividades e os serviços assistenciais. 

Considerando a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

julgue os seguintes itens. 

18 Por serem muito complexas, as ações motivadoras que visam 

ao abandono do uso de álcool, do tabagismo e do 

sedentarismo entre pessoas idosas devem ser realizadas a 

partir do nível secundário de atenção à saúde. 

19 O envelhecimento bem-sucedido pode ser compreendido a 

partir de três componentes: menor probabilidade de doença; 

alta capacidade funcional física e mental; e engajamento 

social ativo com a vida. 

20 Considera-se idoso independente aquele que seja capaz de 

realizar, sem dificuldades e sem ajuda, ao menos uma das 

atividades da vida diária. 

Com relação às comissões gestoras, instâncias de pactuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) entre os entes federativos, julgue 

os itens a seguir. Considere que as siglas CIB e CIT, sempre que 

utilizadas, referem-se a Comissão Intergestores Bipartite e 

Comissão Intergestores Tripartite, respectivamente. 

21 A CIT é o colegiado, no âmbito da União, que define a 

composição do Conselho Nacional de Saúde. 

22 A CIB, no âmbito dos estados, está vinculada às secretarias 

estaduais de saúde, para efeitos administrativos e 

operacionais. 

23 À CIB compete a pactuação dos critérios para o 

planejamento integrado das ações e dos serviços de saúde da 

região de saúde, em razão do compartilhamento da gestão, 

porém essa comissão não delibera sobre o financiamento. 

24 Cabem à CIT a pactuação das diretrizes gerais sobre regiões 

de saúde, a integração de limites geográficos, a referência e a 

contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração 

das ações e dos serviços de saúde entre os entes federativos. 

25 Uma das funções da CIB, no âmbito estadual, é definir e 

aprovar o orçamento a ser executado pelos gestores 

municipais. 

As conferências de saúde, previstas dentro dos princípios 

fundamentais do SUS, são convocadas pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, pelos conselhos de saúde. Acerca das 

conferências de saúde, julgue os próximos itens. 

26 As conferências de saúde são realizadas a cada quatro anos e 

constituem o fórum de deliberação das políticas de saúde, 

congregando trabalhadores da saúde, gestores, usuários e 

prestadores de serviços. 

27 As conferências de saúde buscam estimular a participação, o 

controle e a avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde. 

28 As conferências de saúde têm a finalidade de apoiar os 

processos de educação popular na saúde, para ampliar e 

qualificar a participação social no SUS. 

29 Representações governamentais e gestores não participam 

das conferências de saúde, porque devem atuar 

exclusivamente na CIB e na CIT. 

30 É prerrogativa da Conferência Nacional de Saúde definir a 

composição da CIT, ao passo que às conferências estaduais 

de saúde cabe a definição da composição da CIB nos 

estados. 

A respeito de epidemiologia, julgue os itens a seguir. 

31 Estudos ecológicos são comumente empregados para a 

análise de desfecho em grupos de pessoas, porém, o uso 

desses estudos é inadequado quando se deseja gerar 

hipóteses. 

32 A coorte é um exemplo de estudo que pode ser aplicado em 

sujeitos que não apresentam a doença a ser investigada. 

33 Para avaliar os efeitos de um novo medicamento sobre uma 

doença infectocontagiosa, é recomendado o emprego de 

ensaio clínico randomizado. 

34 As diferenças de perfil sociodemográfico e de características 

biológicas entre participantes selecionados para pesquisas 

clínicas podem ser desprezadas na avaliação para detectar 

uma possível associação entre exposição e desfecho. 

Com relação à segurança da pessoa idosa na atenção à saúde, 

julgue os próximos itens. 

35 Complicações iatrogênicas em idosos raramente ocorrem em 

hospitais, mas são muito comuns no domicílio quando os 

idosos estão sob os cuidados dos familiares. 

36 Vacinas, adoção de estilo de vida salutar e atenção familiar 

são importantes determinantes que constituem a prevenção 

primária na promoção da segurança e do envelhecimento 

saudável dos idosos. 

37 Nos casos em que o idoso apresentar diminuição da visão e 

confusão mental, é recomendada a fixação de faixa colorida 

nas portas de vidro e na altura que esteja dentro do campo 

visual do idoso. 

No que se refere à vigilância em saúde, julgue os itens seguintes. 

38 A notificação compulsória de uma doença só é permitida 

para profissionais da área de saúde: médicos, enfermeiros, 

odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, 

farmacêuticos e outros no exercício da profissão. 

39 Na estratégia de saúde familiar a ser adotada por equipes 

multidisciplinares na segurança e na atenção da saúde da 

população, deve-se preconizar o modelo biomédico de 

atenção à saúde, que é voltado para uma visão centrada na 

doença. 
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Com relação à gestão de serviços em saúde, julgue o item a seguir. 

40 A proposta de implantação da estratégia saúde da família (ESF) deve prever equipamentos necessários para garantir que a 
unidade básica de saúde possa responder aos problemas de saúde das famílias na área sob sua responsabilidade. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Acerca da categoria trabalho, julgue os itens subsequentes. 

41 O trabalho, atividade ontológica, outorga humanidade ao ser 

social, taxa determinado status perante a transfiguração da 

natureza e, por consequência, a sua inevitável e pronta 

transformação enquanto ser social. 

42 O trabalho e a sociabilidade são atividades mediadoras e 

peculiares que oportunizam a otimização de todas as 

potencialidades dirigidas ao humano-singular. 

Julgue os próximos itens, relativos à saúde. 

43 O projeto terapêutico singular (PTS) é uma conduta de 

cuidado no âmbito dos centros de atenção psicossocial 

(CAPS). 

44 A reforma psiquiátrica estabeleceu que as unidades de 

acolhimento infanto-juvenil (UAI) acolham, por no máximo 

três meses, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com 

necessidades de cuidados contínuos de saúde decorrentes do 

uso de crack. 

45 O código deontológico veda que o assistente social registre, 

no prontuário de paciente com risco moderado ou alto de 

tentativa de suicídio, a avaliação ou a conduta adotada na 

assistência. 

46 A capacitação específica e contínua para a identificação de 

sinais de risco para o desenvolvimento psíquico é vinculante 

para os profissionais que atuam no cuidado cotidiano ou 

frequente de crianças na primeira infância. 

47 As pessoas com transtornos mentais graves e persistentes 

podem ser atendidas nos centros de atenção psicossocial 

(CAPS) — serviço público de saúde mental —, de modo que 

os encaminhamentos são realizados, via regulação de vagas, 

pelos profissionais das unidades básicas de saúde. 

48 A determinação social da saúde rompeu a compreensão do 

determinismo biológico da saúde, no sentido de apreender 

seu caráter inflexivo e seus delineamentos privativamente 

individuais para a vivência do processo saúde-doença. 

Julgue os próximos itens, relativos a consultoria e assessoria no 

serviço social. 

49 A demanda de consultoria e assessoria ao serviço social, 

considerando-se a existência de interesses contraditórios, 

incita o fortalecimento do projeto ético-político da categoria 

para a proposição da garantia de direitos. 

50 As consultorias são requisitadas ou indicadas, na maioria das 

vezes, com a finalidade de fomentar a articulação e a 

instrumentalização de uma equipe para a elaboração de seu 

projeto de prática com um suporte teórico e técnico de um 

expert em sua assistência. 

Acerca do direito à educação e da relação entre serviço social e 

educação, julgue os itens subsequentes. 

51 Compreendem-se como ações de assistência estudantil, nos 

termos do Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), iniciativas desenvolvidas nas áreas da moradia 

estudantil, alimentação, enfrentamento da desigualdade 

racial, assistência à saúde, transporte, inclusão digital, 

cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação. 

52 No âmbito da política pública de educação, os assistentes 

sociais devem atuar na defesa da igualdade, o que constitui 

princípio fundamental para a propositura emancipatória do 

projeto ético-político do serviço social. 

53 Com relação à assistência à saúde, o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) estabelece a prioridade dos 

discentes no acesso aos serviços de saúde ofertados pelos 

hospitais universitários que fazem parte do SUS. 

Julgue os próximos itens, relativos a questões de gênero. 

54 A violência doméstica já esteve circunscrita ao escopo 

privado, todavia, após muita mobilização do movimento 

feminista, tornou-se um assunto público e uma matéria 

política. 

55 Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a alteração 

de nome e gênero no assento de registro civil condiciona-se 

ao procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. 

Acerca de família, julgue os itens subsequentes. 

56 No Brasil, no período de 1930 a 1980, a política de saúde 

estruturava-se em uma vertente higienista e, sobre a família, 

conduzia intervenções sob a ótica moralizante e 

disciplinadora. 

57 O advento do regime militar no Brasil possibilitou que as 

políticas públicas referenciassem a família como lócus de 

consolidação dos direitos sociais. 

Julgue os próximos itens, relativos à história do serviço social e 

aos seus códigos deontológicos. 

58 O movimento de reconceituação representou um marco 

inquisitório da profissão de serviço social, cuja pretensa 

neutralidade político-ideológica foi uma das pautas de 

crítica. 

59 Os códigos deontológicos, a priori, apresentam as 

deliberações éticas de natureza atemporal e, posteriormente, 

registram a direção social de seus valores e princípios. 

60 O Código de Ética Profissional de 1986 abalizou a 

construção de uma nova ética resultante, entre outros fatores, 

do movimento de politização e capacitação teórica 

característico do Congresso da Virada. 
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No que se refere à mediação como categoria reflexiva e teórica 

do serviço social, julgue os itens a seguir. 

61 A prática das mediações possibilita aos assistentes sociais 

conceber a realidade como totalidade. 

62 Nos espaços de trabalho, o assistente social recebe a 

demanda institucional já carregada de mediações. 

63 A incorporação da categoria de mediação na discussão 

metodológica permitiu a percepção do campo de 

intervenções profissionais mais ainda como um campo de 

mediações. 

64 Os sistemas de mediações não se fazem presentes nas 

intervenções profissionais de assistentes sociais presos ao 

plano da heterogeneidade reificadora. 

65 No plano metodológico da dialética, a superação da 

dicotomia teoria-prática está atrelada à forma como se 

processam as mediações entre teoria e prática. 

Julgue os itens subsequentes, com base na Lei de 

Regulamentação da Profissão de Assistente Social. 

66 A designação de serviço social é privativa dos habilitados na 

forma da legislação vigente. 

67 É competência do assistente social planejar, organizar e 

administrar serviços sociais e de unidade de serviço social. 

68 Constitui uma atribuição privativa do assistente social 

planejar, organizar e administrar programas e projetos em 

unidade de serviço social. 

  Júlio, assistente social, atua na internação oncológica de 

um hospital. Entre os usuários que ele acompanha está Marlene, 

de 55 anos de idade, solteira, mãe de dois filhos, engenheira civil, 

celetista em uma construtora e segurada do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). No último atendimento, após 16 dias de 

internada, Júlio a encontrou aflita, pois a equipe médica havia 

informado a ela as sequelas irreversíveis nos membros inferiores, 

resultantes de um câncer, em tratamento, descoberto em estágio 

avançado havia pouco mais de um mês. Marlene aproveitou o 

atendimento com o assistente social para tirar dúvidas acerca dos 

seus direitos, em especial sobre seu seguro de vida, seu 

financiamento habitacional, vigente desde 2015, e seu Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens. 

69 Caso a perícia médica do INSS considere Marlene 

definitivamente incapaz para o trabalho e, com isso, ela 

necessite de assistência permanente de outra pessoa, ela terá 

direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, com 

acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. 

70 Após mais de 15 dias consecutivos impossibilitada de 

trabalhar, Marlene tem direito ao auxílio-doença, desde que 

tenha efetuado o pagamento de 12 contribuições ao INSS. 

71 Caso Marlene se aposente por invalidez, terá direito a 

isenção do imposto de renda relativo aos rendimentos de sua 

aposentadoria. 

72 O diagnóstico é suficiente para garantir a Marlene o direito a 

indenizações do seu seguro de vida. 

73 Caso Marlene deseje comprar um veículo adaptado, terá 

direito a isenção do imposto sobre produtos industrializados. 

74 Caso Marlene seja considerada definitivamente incapaz para 

o trabalho por invalidez total e permanente, terá direito à 

quitação de seu imóvel, desde que em seu contrato de 

financiamento exista cláusula com essa previsão. 

75 Marlene poderá sacar o seu FGTS, incluído o saldo de todas 

as contas pertencentes a ela, mediante apresentação de 

atestado médico. 

No que tange aos princípios ético-profissionais do serviço social, 

julgue os itens a seguir. 

76 O reconhecimento da liberdade como valor ético central 

compreende a concepção de liberdade como livre-arbítrio. 

77 O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito 

e o respeito à diversidade fazem parte de um princípio que 

resgata a dimensão privada e individual da experiência ética, 

reconhecendo-se e valorizando-se os direitos e as 

preferências individuais dos assistentes sociais e dos 

usuários. 

78 Desde 1986 o código de ética que norteia a atuação 

profissional dos assistentes sociais prevê a defesa 

intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do 

autoritarismo, o que demonstra a firme vinculação dos 

assistentes sociais à luta em favor dos direitos humanos. 

79 A ampliação e a consolidação da cidadania é um princípio 

que orienta os assistentes sociais a atuar no espaço de 

viabilização do limite mínimo de satisfação das necessidades 

básicas dos indivíduos, principalmente no que tange aos 

trabalhadores. 

80 O posicionamento em favor da equidade e da justiça social 

relaciona-se à rígida seleção de quem é mais necessitado — 

ou seja, os mais carentes entre os carentes —, à dignidade de 

cada um e aos direitos do outro, respectivamente. 

Considerando as disposições da Lei n.º 8.662/1993 e o debate 

acerca das atribuições e competências profissionais 

implementadas pelo Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), julgue os itens a seguir. 

81 O exercício da profissão de assistente social é permitido aos 

possuidores de diploma de graduação em serviço social 

expedido por estabelecimento de ensino sediado em país 

estrangeiro, ainda que não conveniado com o governo 

brasileiro, desde que o diploma seja devidamente revalidado 

e registrado em órgão competente no Brasil. 

82 Compete aos conselhos regionais de serviço social (CRESS) 

aprovar os próprios regimentos internos e encaminhá-los 

para o fórum de deliberação do conjunto CFESS/CRESS. 

83 As definições legal e normativa das atribuições e 

competências profissionais são relevantes e se tornam 

suficientes para garantir legitimidade frente aos 

empregadores e aos usuários dos serviços sociais. 

84 A falta de reconhecimento, pelos poderes institucionais, do 

monopólio legítimo das atribuições privativas previstas pela 

regulamentação da profissão de assistente social não se 

caracteriza como uma das expressões de crise profissional. 

85 As transformações do mundo do trabalho exigem, 

estritamente, o cumprimento das prerrogativas profissionais 

e atribuições privativas dos assistentes sociais, tornando-se 

secundária a análise crítica de conteúdos ou matérias 

envolvidas nas respostas profissionais frente às necessidades 

e aos direitos de indivíduos e famílias atendidos. 
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Com base no Código de Ética Profissional do(a) Assistente 
Social em vigor, no debate sobre o projeto ético-político e nos 
fundamentos da ética no serviço social, julgue os itens que se 
seguem. 

86 Um dos deveres do assistente social na relação com os 
usuários é informá-los sobre a utilização de materiais de 
registro audiovisual e pesquisas a eles referentes, bem como 
a forma de sistematização dos dados obtidos. 

87 É proibido ao assistente social intervir na prestação de 
serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional, 
salvo em caso de urgência ou em trabalho multiprofissional. 

88 Ontologicamente considerada, a moral pertence à esfera 
particular, ou seja, ao indivíduo. 

89 Entre as décadas de cinquenta e setenta do século XX, o 
projeto ético-político do serviço social no Brasil se 
configurou em sua atual estrutura básica, mantendo seus 
eixos fundamentais e evitando a incorporação de novas 
questões ou problemáticas não associadas ao compromisso 
profissional. 

90 O pertencimento a um projeto profissional que responde aos 
ideais pessoais e a projeções profissionais e societárias, 
enquanto profissionais, cidadãos e categoria organizada, dá 
materialidade e organicidade à consciência ética dos 
profissionais assistentes sociais. 

91 O atual projeto profissional hegemônico vincula-se a um 
projeto societário antagônico ao anseio das classes 
exploradas. 

Considerando as resoluções profissionais do Conselho Federal de 
Serviço Social, julgue os itens seguintes. 

92 A atuação do assistente social no processo transexualizador 
deve centrar-se nos procedimentos hormonais ou cirúrgicos, 
a fim de promover bem-estar ao usuário atendido. 

93 Embora a realização de terapias ainda não seja reconhecida 
como uma atribuição ou competência profissional específica, 
ela pode ser feita pelo assistente social que tenha concluído 
cursos e(ou) especializações que o qualifiquem para tanto. 

94 Os relatórios técnicos e as fichas cadastrais são exemplos de 
material técnico não sigiloso. 

95 É dever do assistente social denunciar ao CRESS da sua 
jurisdição pessoas jurídicas da iniciativa privada que sejam 
coniventes com a homofobia. 

Com relação ao desenvolvimento histórico da profissão de 
assistente social e à atuação desse profissional na política de 
saúde, julgue os itens a seguir. 

96 O profissional que responsabiliza o usuário pelo próprio 
contexto de saúde, abstendo-se de analisar os seus 
determinantes sociais, econômicos e culturais, recai em uma 
visão pulverizada e fragmentada da questão social. 

97 A ouvidoria nas unidades de saúde não é uma atribuição 
privativa dos assistentes sociais, devendo o assistente social 
que assumir tal responsabilidade consolidar, em relatórios, 
os dados obtidos nos atendimentos e coletivizá-los no 
conselho diretor da unidade. 

98 A participação em investigações que estabeleçam relação 
entre as condições de trabalho e o favorecimento de 
determinadas patologias não deve ser exercida como uma 
ação profissional dos assistentes sociais na política de saúde, 
por não caracterizar uma especificidade profissional. 

99 No início da década de 90 do século passado, o serviço 
social na área da saúde apresentava uma incipiente alteração 
da prática institucional, como uma categoria desarticulada do 
Movimento da Reforma Sanitária. 

100 No serviço social, a década de 90 do século passado é 
marcada tanto pela hegemonia da tendência à intenção de 
ruptura quanto pela ofensiva conservadora contrária a essa 
tendência. 

Espaço livre 
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