PARTE I - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
01. Segundo reflexões de Silva (2003), a Reforma do Estado, nas décadas de 80 e 90, surgiu como uma alternativa
capaz de liberar a economia para uma nova etapa do crescimento, a partir da crise econômica da ordem social
capitalista.
Nesse contexto, aponte a alternativa INCORRETA:
a) Os governos conservadores dos Estados Unidos e da Inglaterra disseminaram a nova hegemonia neoliberal
para o resto do mundo.
b) A política de revalorização do mercado traduz uma retrospectiva atualizada do liberalismo do século XIX.
c) A retomada da ofensiva neoliberal baseou-se no debate sobre as funções exclusivas e não exclusivas do
Estado.
d) Asseguram-se, nesta reforma, dimensões interventivas do Estado, no sentido da regulação do mercado.

02. Ainda no estudo dessa autora, afirma-se que, no Brasil, as orientações neoliberais foram acolhidas no período
da transição democrática na década de 1980, e intensificaram-se nos anos 90, particularmente, no governo de
Fernando Henrique Cardoso.
Grupos diversificados apoiaram essas orientações, EXCETO:
a) governantes, empresários, lideranças sindicais e setores da intelectualidade brasileira.
b) a grande imprensa brasileira.
c) a Central Única dos Trabalhadores.
d) a Força Sindical.
03. Segundo Silva (2003), os movimentos popular e sindical brasileiros, como expressão da participação popular,
nos anos 80 e 90, foram renomeados de “novos movimentos sociais”.
É INCORRETO afirmar que esses novos movimentos se identificaram dessa forma devido:
a) ao processo de recriação de espaços públicos a partir de seu cotidiano.
b) à verticalidade de suas decisões, tornando-os fragmentados e sem identidade nas lutas mais gerais.
c) à heterogeneidade dos atores envolvidos.
d) à diversidade das manifestações de luta e à forma de organização de base.
04. As primeiras reivindicações do “novo movimento sindical” incluíam, EXCETO:
a) revogação da legislação repressiva e retorno às formas democráticas de governo.
b) eleições populares diretas.
c) participação seletiva de representação dos trabalhadores na gestão dos fundos dos programas sociais.
d) direito de greve e organização dos sindicatos, sem a interferência do Estado.

05. A alternativa que NÃO corresponde às características do setor privado universitário, nos países periféricos e
semiperiféricos, de acordo com Boaventura Santos (2004), é:
a) retenção por parte do Estado da expansão do setor público, através da crise financeira.
b) degradação do salário dos professores da universidade pública, para forçá-los a procurarem emprego no
setor privado.
c) controle do Estado junto ao setor privado, para assegurar o seu desenvolvimento com ampla qualidade de
seus serviços.
d) transferência de recursos públicos destinados à universidade pública para a universidade privada.
06. É CORRETO afirmar que:
a) a universidade pública, ao longo de sua história, registra um recente modelo de administração pública que a
distingue dos demais órgãos constituintes do aparelho estatal.
b) o Estado mantém o compromisso político com as universidades e com a educação, em geral, convertendo
ambas em bens públicos e de exclusiva produção estatal.
c) a partir de 1980, quando o neoliberalismo se impôs como modelo global do capitalismo, a educação
superior pública toma o seu maior impulso de crescimento e universalização.
d) a educação permanente tem sido reduzida a educação para o mercado permanente.
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07. Verifique os conjuntos abaixo, identificando suas compatibilidades:
I.
II.
III.
IV.

Neoliberalismo e mercado
Educação superior e direito social
Reforma educacional e Banco Mundial
Liberdade acadêmica e poder docente

Marque a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e IV são compatíveis.
b) Apenas I e II são compatíveis.
c) Todos são compatíveis.
d) Apenas III e II são compatíveis.
08. Para Boaventura Santos (2004), no século XXI, SÓ pode ser considerada universidade aquela instituição que
integrar:
a) graduação, pesquisa, ensino à distância e residências profissionais.
b) graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.
c) graduação, pós-graduação, pesquisa e relações internacionais.
d) graduação, pós-graduação, pesquisa e ensino tecnológico.

09. Telles (1999) afirma que “ a face moderna da pobreza aparece registrada no empobrecimento dos trabalhadores
urbanos, integrados nos centros dinâmicos da economia do país”.
Podem ser apontadas como causas desse empobrecimento, EXCETO:
a) a velha dicotomia entre mercado formal e informal, que já não é mais suficiente para diferenciar pobres e
não pobres nos últimos anos.
b) a deterioração salarial, que se aprofundou nos últimos anos.
c) a qualificação dos serviços públicos que se instalou nos últimos anos.
d) o desemprego em larga escala, que se aprofundou nos últimos anos.

10. Telles (1999) discute a sociedade brasileira, considerando-a complexa, contraditória e atravessada por
ambivalências de todos os tipos.
Para a autora, isso, é devido, EXCETO a uma sociedade em que:
a) a descoberta da lei e dos direitos convive com uma incivilidade feita de violência, preconceito e
discriminações.
b) se harmonizam direitos e deveres.
c) as fronteiras são tênues entre os direitos legítimos e o mais estreito corporativismo.
d) a experiência democrática coexiste com a aceitação, ou mesmo, convivência com as práticas autoritárias.

11. Ainda segundo a autora, os direitos sociais, reconhecidos, em 1948, na Declaração dos Direitos Humanos,
junto dos direitos civis e direitos políticos, foram expressos como sendo, EXCETO:
a) direito à propriedade, direito ao trabalho e direito ao meio ambiente.
b) direito ao trabalho, direito ao salário igual por trabalho igual, direito à educação.
c) direito à educação, direito à previdência social em caso de doença, velhice e morte e desemprego
involuntário, direito ao trabalho.
d) direito ao repouso e lazer, direito a uma renda condizente com uma vida digna, direito ao trabalho.
12. Segundo Franco, Bueno e Merhy (2004), acolhimento é, EXCETO:
a) o encontro − enquanto trabalho em saúde − entre um trabalhador e um usuário, operando processos
tecnológicos (trabalho vivo em ato) que visam à produção de relações de escutas e responsabilizações.
b) o atributo de uma prática clínica, realizada por qualquer trabalhador em saúde.
c) o processo de produção da relação usuário-serviço, sob o olhar específico da hierarquização e
regionalização dos serviços.
d) o dispositivo a provocar ruídos sobre os momentos nos quais o serviço constitui mecanismos de recepção
dos usuários.
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13. A Declaração de Alma Ata, de 1978, apresentou como proposta central a discussão sobre:
a) a realização da medicina integral, do trabalho interdisciplinar e do trabalho em equipe.
b) a atenção primária à saúde.
c) o reconhecimento da igualdade social.
d) a promoção de condições alimentares e nutricionais, focadas em vitaminas e carboidratos.
14. Para Franco e Magalhães Júnior (2004), a integralidade começa pela organização dos processos de trabalho na
atenção básica, em que a assistência deve ser, EXCETO:
a) operada através de diretrizes, como acolhimento e vinculação com a clientela.
b) multiprofissional.
c) o exercício do cuidado, a partir dos diversos campos dos saberes e práticas.
d) o uso exclusivo de tecnologias leves.
15. Rollo (1997), ao discutir a possibilidade de se construírem novas práticas no hospital público, explicita alguns
nós que precisam ser desatados.
Marque a alternativa que NÃO corresponde aos nós mencionados por Rollo:
a) Responsabilização e vínculo
b) Usuário como cidadão e a resolutividade
c) Valorização da rede assistencial privada
d) A integração do hospital com o sistema de saúde
16. Rollo (1997) explica resolutividade em saúde, de acordo com as afirmativas abaixo, EXCETO em:
a) O hospital deve estar totalmente equipado com altas tecnologias.
b) Os cidadãos devem ter à sua disposição, nos casos de doença, o acesso a toda tecnologia acumulada.
c) O hospital deve ter a capacidade de dar respostas efetivas aos agravos de saúde dos usuários.
d) O hospital deve ser articulado, em parceria e complementaridade, com outras unidades de saúde.
17. Luz (2005) afirma que o mercado e suas leis atuam fortemente sobre a “demanda social” da saúde. Essa
demanda pode ser entendida, EXCETO como:
a) a transformação da busca coletiva por cuidado e atenção com valores de uso e consumo individual,
submetidos à lógica capitalista.
b) a expansão crescente do “mercado de cura”.
c) a proliferação de práticas e discursos salvacionistas.
d) a situação do atendimento a idosos, mulheres e crianças.
18. Segundo Favoreto (2005), a mudança da clínica compreende tanto as transformações dos cenários, da
organização dos processos de trabalho, do papel social e das posturas ideológicas ocupadas pelo médico, como
a integração de novos saberes e atores à prática.
A opção que NÃO condiz com o pensamento do autor é aquela que diz respeito:
a) às posturas corporais e um discurso que incorporem a ética, através de uma relação mais eqüidistante entre
aquele que cuida e quem é cuidado.
b) ao ato clínico vivenciado no modelo biomédico tradicional.
c) à escuta capaz de contextualizar as “estórias” de vida das pessoas.
d) ao silêncio receptivo capaz de traduzir a acolhida sem preconceitos com aqueles que buscam a atenção.
19. Para Gomes, Guizardi e Pinheiro (2005), a simples constituição de equipes multiprofissionais não superou a
disjunção das diversas especialidades, manifestadas no fazer cotidiano dos serviços de saúde. Esses autores
afirmam, EXCETO que:
a) continua a dissociação entre os procedimentos e as tarefas inerentes às diferentes profissões.
b) há cisão nas relações interpessoais entre os trabalhadores das diferentes especialidades.
c) a contigüidade dos diferentes processos de trabalho, numa mesma equipe, não garante a continuidade das ações.
d) a proposta do trabalho em equipe do setor de saúde propicia a padronização dos saberes.
20. Mattos (2005) aponta como grandes desafios para a garantia efetiva do acesso universal, EXCETO:
a) os problemas no financiamento do SUS, não somente pela insuficiência de recursos, mas pelas decisões
políticas adotadas.
b) a adoção, por alguns gestores de práticas de racionamento, de oferta de serviços e insumos, sobretudo
daqueles de maior custo.
c) a eficiência comprovada na gestão dos recursos do SUS.
d) a organização de movimentos de defesa de certos grupos ou causas específicas corporativas.
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PARTE 2 – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL
01. Bravo (1996), em suas reflexões acerca da profissão do Serviço Social e sua inserção no campo da saúde,
afirma, EXCETO:
a) A questão da saúde deve ser vista na perspectiva de totalidade, analisando-se a intervenção do Estado no
setor, através das políticas públicas.
b) A abordagem da prática profissional do Serviço Social na área da saúde partirá da concepção da profissão
enquanto trabalho especializado, historicamente determinado, que sofre as especificações estruturais e
conjunturais do momento histórico analisado.
c) A saúde será enfocada, tendo como pano de fundo as principais questões econômico-sociais e políticas das
conjunturas a serem estudadas.
d) A prática do assistente social na área da saúde, apreciada no estudo da autora, esbarra no conceito de
neutralidade que permeia ainda muitas das ações profissionais.
02. Costa (2000) constata que as atividades do Serviço Social estão prioritariamente concentradas nos seguintes
campos de atividades ou eixos de inserção do trabalho profissional, EXCETO:
a) na mobilização da comunidade e ações de caráter emergencial.
b) no desenvolvimento da pesquisa empírica.
c) na educação e informação em saúde.
d) no planejamento e assessoria.
03. Marque F (falso) ou V (verdadeiro) nas seguintes afirmativas:
(
(
(
(

) O código de ética profissional do assistente social se baseia na compreensão de que a ética deve ter,
como suporte, uma ontologia do ser social.
) Os valores éticos são determinações da prática social, resultantes da atividade criadora do processo
de trabalho.
) A liberdade, como um dos princípios fundamentais do código de ética, tem como suposto o conceito
liberal de ser livre.
) A estruturação do código de ética do assistente social se baseia na correlação de direitos e deveres
individuais.

Assinale a opção CORRETA:
a) V – F – F – F
b) V – V – F – F
c) F – F – V – V
d) V – F – V – F
04. Segundo Bravo (1996), a luta pela reforma sanitária se inseriu no quadro mais geral das lutas de classes no país
e conseguiu avanços significativos, trazendo para o debate político a noção de direito social universal à saúde.
Nesse sentido, pode-se afirmar que:
a) a universalização da atenção à saúde significa que toda a população passa a ter direito ao acesso a serviços
de saúde do sistema público, independente do vínculo previdenciário formal.
b) somente os comprovadamente carentes terão acesso aos serviços de saúde no sistema público.
c) uma parcela da população passa a ter direito ao acesso aos serviços de saúde, contratados pelo setor público.
d) toda a população passa a ter direito ao acesso a serviços de saúde previdenciários próprios.
05. Costa (1995) afirma que a Reforma Sanitária colocou na agenda a proposta do Sistema Único de Saúde, para
justificar a gestão unificada de todos os serviços de saúde em cada nível do Governo. Isto significa, EXCETO:
a) a criação de um fundo público solidário de financiamento no bojo de um orçamento específico da
Seguridade Social.
b) a institucionalização de mecanismos públicos de regulação e controle das ações e atividades.
c) a organização de interesses, através da participação nos Conselhos de Saúde.
d) a contribuição previdenciária, como pré-condição para o direito ao atendimento.
06. Conforme Campos (1997), uma das principais diretrizes para a consolidação de uma autêntica Reforma
Sanitária objetivaria:
a) uma nítida separação entre os profissionais e os pacientes.
b) um fortalecimento da tecnologia de gestão.
c) a progressiva desalienação dos trabalhadores de saúde.
d) um enquadramento dos trabalhadores pouco produtivos e alienados.
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07. O movimento da redemocratização do setor saúde no Brasil, gestado nos meados dos anos de 1970, conformou
o projeto da Reforma Sanitária, a partir dos seguintes eixos:
a) a instituição da saúde como direito do cidadão e dever do Estado, o caráter biológico do processo
saúde/doença, a universalização excludente.
b) a instituição da saúde como direito do contribuinte, compreensão da determinação social de processo
saúde/doença, a criação do SUS.
c) a instituição da saúde como processo da relação público/privado, concepção da determinação bio-psicosocial do indivíduo no processo saúde/doença e a organização do SUS.
d) a instituição da saúde como direito de cidadania e dever do Estado, a compreensão da determinação social
do processo saúde/doença, a reorganização do sistema de atenção com a criação do SUS.
08. Segundo Campos (1997), a eficácia e a qualidade da Clínica e da Saúde Pública somente serão resgatadas com:
a) a ampliação do horizonte e das responsabilidades do olhar clínico e epidemiológico, demonstrando que a
cura e a prevenção da saúde dependem sempre do meio físico e da história psíquica de cada indivíduo.
b) o restabelecimento da arte da fala e da escuta entre profissional e paciente, entre equipe e família, entre
instituições médico-sanitárias e sociedade.
c) a construção de um marco teórico conexo, que articule logicamente os elementos comunicativos e
interativos típicos de uma compreensão dialética da realidade social.
d) o aprofundamento e a ampliação de uma visão “ortodoxa” da relação base/estrutura, no sentido das
relações sociais serem determinadas pela estrutura econômica.
09. Para Fleury (1995), na elaboração da Carta Constitucional, a correlação reformista conseguiu inscrever no
texto constitucional, sob o título da Ordem Social, os seguintes princípios, EXCETO:
a) universalidade e eqüidade.
b) uniformidade, equivalência e irredutibilidade do valor dos benefícios.
c) trabalho coletivo em saúde.
d) gestão democrática descentralizada e participativa.
10. Marque F (falso) ou V (verdadeiro), para os principais pontos aprovados na Constituição de 1988, em relação:
(
(
(
(

)
)
)
)

O direito universal à saúde e o dever do Estado
A regulamentação das ações de saúde sob a responsabilidade do poder público
A proibição do setor privado nas decisões da política de saúde
A proibição da comercialização do sangue e seus derivados

Assinale a opção CORRETA:
a) V – V – F – V
b) V – F – V – F
c) V – V – F – F
d) F – F – V – V
11. Segundo Bravo (1998), o movimento sanitário, apesar das conquistas alcançadas no texto constitucional,
enfrentou difíceis desafios para a viabilização da reforma sanitária no Brasil. Foram eles, EXCETO:
a) elaboração das leis orgânicas municipais.
b) expansão da rede de serviços e elevação de sua qualidade.
c) criação de práticas alternativas de atenção à saúde.
d) incentivo à formação de uma consciência sanitária e de uma maior organização popular.
12. Para Costa (2000), as mudanças operacionalizadas no SUS têm apresentado novas requisições para o trabalho
dos profissionais de saúde, particularmente do assistente social. Além das tradicionais requisições, no contexto
da implantação do SUS, o assistente social deverá fundamentalmente, EXCETO:
a) conhecer a realidade econômica, social, cultural, e, sobretudo, o nível de organização política dos usuários
da localidade e área em que trabalha.
b) ter capacidade e habilidade para explicar as mudanças propostas em curso.
c) estar voltado, principalmente, para captar recursos financeiros, no sentido de desenvolver a assistência em
saúde.
d) dominar conhecimentos e técnicas para assessorar e, mesmo, desencadear processos de mobilização
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13. O Sistema Único de Saúde – SUS, em seus aspectos conceituais, tem as seguintes características, EXCETO:
a) é um sistema organizacional.
b) deve ser universal e gratuito.
c) deve ser descentralizado, eficiente e eficaz.
d) deve ser seletivo.
14. De acordo com Giovanella e Fleury (1995), com a regulamentação do SUS, a atenção à saúde foi progressivamente,
EXCETO:
a) regionalizada.
b) universalizada.
c) descentralizada.
d) urbanizada.
15. Os principais instrumentos de controle e avaliação do SUS são, EXCETO:
a) relatórios regionalizados gerais e parciais.
b) programação anual.
c) Programação Compactuada e Integrada (PPI).
d) plano de saúde.
16. Segundo Wilken (2005), o plano de saúde deve ser plurianual, correspondendo a um período de governo, deve
explicitar objetivos, prioridades e estratégias e definir metas, ações e recursos − elementos essenciais das
programações anuais. Para isso, são sugeridos os seguintes eixos de abordagem, EXCETO:
a) ações de saúde especificadas por diagnóstico das enfermidades.
b) modelo de gestão.
c) financiamento.
d) modelos de atenção e recursos estratégicos.
17. Para Penchanski e Thomas (1995), acesso é um conceito geral que sumariza um conjunto de dimensões
específicas que descrevem a adequação entre os clientes e os cuidados de saúde, tais como, EXCETO:
a) disponibilidade e acessibilidade.
b) acomodação ou adequação funcional.
c) capacidade financeira e aceitabilidade.
d) hierarquização das funções hospitalares.
18. Os estudos de Giovanella e Fleury (1995) procuram caracterizar a categoria acesso e analisar as condições de
acessibilidade, apresentando os modelos teóricos listados abaixo, EXCETO o modelo:
a) economicista, no qual procuram-se mapear os diferentes padrões de consumo dos indivíduos, estudando a
oferta e demanda para os serviços de saúde.
b) sanitarista-planificador, garantido através da distribuição planejada dos recursos da rede de serviços de
saúde regionalizada e hierarquizada.
c) campanhista, com a obrigatoriedade de uso de vacinas.
d) sanitarista-politicista, que toma como conceito-chave a noção de consciência sanitária, entendendo a saúde
como direito da pessoa e de interesse da comunidade.
19. Para Ramos (1995), os Conselhos de Saúde funcionam nas esferas do, EXCETO:
a) Conselho Diretor de Saúde.
b) Conselho Municipal de Saúde.
c) Conselho Nacional de Saúde.
d) Conselho Estadual de Saúde.
20. Para Ramos (1995), os Conselhos de Saúde constituem, EXCETO:
a) um projeto que apresenta propostas claras de participação.
b) uma proposta de caráter central, no sentido de propor a descentralização.
c) uma proposta de caráter setorial, no sentido de “cima para baixo”, já que se originou no interior do
aparelho de Estado.
d) uma nova forma de atuação política, incorporando entidades, grupos e agentes da sociedade civil.
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21. Segundo Wilken (2005), o dever do Estado, no que diz respeito à saúde, consiste na formulação e execução de
políticas:
a) internacionais e nacionais.
b) administrativas e revolucionárias.
c) econômicas e sociais.
d) únicas e universais.
22. Pela Lei nº 8.080/90, os níveis de saúde da população expressam:
a) a organização social do país.
b) o desenvolvimento mundial.
c) a organização econômica do país.
d) a organização social e econômica do país.
23. Segundo Fleury (1997), a Seguridade Social abarca um conjunto diversificado de políticas:
a) de pleno emprego, de habitação, de saúde.
b) de previdência, de atenção à saúde, de assistência social.
c) de saúde, de meio ambiente, de assistência social.
d) de saúde, de educação, de previdência.
24. Para Cohn (1995), pensar a questão das políticas públicas de corte social e a desigualdade social, referida à
nossa realidade, impõe que sejam contempladas novas formas de articulação com, EXCETO:
a) a economia política.
b) a focalização segmentada.
c) o elemento constitutivo da cidadania.
d) as necessidades, demandas e direito.
25. Para Fleury (1997), cidadania é:
a) a relação do Estado com as classes oprimidas.
b) o conjunto de direitos positivos que vincula o cidadão ao Estado.
c) o estabelecimento de uma pauta de direitos e deveres.
d) o reconhecimento da enorme desigualdade social.
26. Para Gomes, citado por Fleury (1997), a Questão Social expressa:
a) um conjunto de novos problemas vinculados às modernas condições do trabalho urbano e dos direitos
sociais, originado na Europa do século XIX.
b) a preocupação com o controle demográfico da população.
c) a condição para que os pobres consigam exercer atividade laborativa.
d) a proteção social dos homens abastados aos pobres.
27. Conforme Franco, Bueno e Merhy (2004), o Acolhimento funciona como um dispositivo a provocar ruídos
sobre os momentos nos quais o serviço constitui seus mecanismos de recepção dos usuários. Nesse sentido, na
relação com o usuário, o Acolhimento pode:
a) introduzir modificações no cotidiano dos serviços em torno de um processo procedimento-centrado.
b) fortalecer o processo de trabalho multiprofissional, que opera em grande medida, a partir do procedimento
clínico, em relações intercessoras.
c) construir uma “rede de conversas”, pela qual fluem as “relações intercessoras” de uns usuários com outros
e de todos com os profissionais.
d) evidenciar as dinâmicas e os critérios de acessibilidade a que os usuários (portadores das necessidades
centrais e finalísticas de um serviço) estão submetidos.
28. Segundo Campos (1997), qualquer processo terapêutico deve estar voltado para:
a) aumentar a capacidade de autonomia do paciente.
b) reforçar o domínio das tecnologias duras.
c) fortalecer a medicalização dos pacientes.
d) ampliar a clínica biologicista e mecanicista.
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29. Segundo Franco, Bueno e Merhy (2004), o Acolhimento propõe inverter a lógica de organização e
funcionamento do serviço de saúde, partindo de três princípios. Identifique abaixo um desses três princípios:
a) Atender a todos os usuários dos grupos operativos existentes no serviço de saúde municipal, garantindo a
acessibilidade universal.
b) Reorganizar o processo de trabalho, de forma que esse desloque seu eixo central da equipe
multiprofissional para a ação clínica médica.
c) Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de solidariedade e
cidadania.
d) Constituir um serviço de saúde de qualidade, com atenção integral, que atenda a todos e esteja sob o
controle dos trabalhadores.
30. Merhy et al (1997) entendem que o cotidiano institucional se expressa como:
a) uma organicidade funcional, marcada pela própria lógica do papel que missionariamente se dá a um
serviço de saúde.
b) um modo exclusivo, onde opera o mundo harmônico das identidades e papéis e onde os acordos e
contratos existem e funcionam de forma complementar.
c) uma arena institucional, onde o mundo dos sentidos e o das significações compartilham projetos comuns.
d) uma dobra na qual, de um lado, há o “cenário” do mundo das significações e, de outro, o dos sentidos e
sem sentidos, que se mostram através de falhas ocorridas no seu interior.
31. Segundo Merhy et al (1997), a tecnologia em saúde, dividida em tecnologia leve, leve-dura e dura, permite:
a) mudar a gestão e a centralidade da micropolítica do trabalho vivo.
b) produzir o trabalho vivo em ato, pois ele é um dado bruto da natureza, valorado e construído no mundo em si.
c) expor a dinâmica do processo de captura do trabalho vivo pelo trabalho morto, e vice-versa, no interior
dos distintos modelos tecno-assistenciais em saúde.
d) buscar novos referenciais ético-políticos, que se apresentam como modos de operar os modelos de atenção.
32. Conforme Merhy et al (1997), as tecnologias leves-duras correspondem a:
a) equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas organizacionais.
b) relações do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como forma de governar
processos de trabalho.
c) equipamentos tecno-assistenciais do tipo saberes tecnológicos não-estruturados.
d) saberes bem estruturados, que operam no processo de trabalho em saúde, como a clínica médica, clínica
psicanalítica, epidemiologia, taylorismo, fordismos.
33. Merhy et al (1997) afirmam que o conjunto das ferramentas analisadoras deve ter a capacidade de
instrumentalizar o conjunto dos trabalhadores, como gestores efetivos do processo de trabalho, em pelo menos
três campos de interrogação sobre os modelos de atenção e os processos gerenciais. Identifique abaixo um
desses três campos de interrogação:
a) capacidade e sensibilidade para revelar “quem” está trabalhando.
b) capacidade e sensibilidade para revelar sobre “como” se trabalha.
c) capacidade e sensibilidade para revelar “onde” se está trabalhando.
d) capacidade e sensibilidade para revelar “quando” se está trabalhando.
34. Segundo Merhy (1997), o modelo liberal-privativista tem sido responsável pela construção de uma postura dos
trabalhadores de saúde, que:
a) busca gerar um acolhimento, que permita uma atuação sobre o sofrimento e o problema do usuário.
b) procura tratar o usuário, ou qualquer outro – inclusive os próprios trabalhadores entre si – de uma maneira
impessoal, objetivante e descompromissada.
c) busca aumentar a capacidade dos usuários para enfrentar os problemas que têm diante de si, no seu
cotidiano.
d) procura tratar o usuário, efetivamente, como sujeito, portador e criador de direitos.
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35. Merhy (1997) argumenta que criar vínculos implica em:
a) ter relações tão próximas e tão claras, que nos sensibilizemos com o sofrimento do outro, ou de uma
determinada população.
b) garantir a constituição de um processo de transferência entre o usuário e o trabalhador, que possa servir à
construção da autonomia do próprio trabalhador.
c) sentir-se responsável pela vida e pela morte do paciente, dentro de uma dada possibilidade de intervenção,
burocratizada e impessoal.
d) ter relação e integrar-se com a comunidade, em seu território, no serviço, no consultório, e se tornar
referência para o gestor.
36. Para Merhy (1997), ter uma ação resolutiva:
a) permite construir uma intervenção efetiva, o que implica uma abordagem mais individualizada dos
problemas de saúde, pois a epidemiologia sozinha não é capaz de responder às várias dimensões do
sofrimento humano.
b) implica criar um processo que tenha como desdobramento uma alteração do quadro mórbido do usuário e
viabilizar um maior controle sobre a estrutura orçamentária e padrão de gastos.
c) não se limita a ter uma conduta, mas, além disso, coloca a possibilidade de usar tudo de que se dispõe para
eliminar o sofrimento e as causas reais do problema do paciente.
d) possibilita apoderar-se de instrumentos de ação que refletem os interesses de certos setores da sociedade e
que podem até ser estranhos aos serviços de saúde.
37. Campos (1997) propõe uma reconstrução do conceito de cura. Nesse sentido, afirma que “curar alguém”:
a) significa ajudar cada cliente a melhor utilizar os recursos institucionais, partindo sempre da orientação
clínica prescrita.
b) significa transformar a pessoa de cada paciente em objeto sobre o qual se instala a doença, sempre muito
igual a si mesma.
c) implica utilizar noções sobre saúde e doença, realizadas a partir de conhecimentos positivos (anátomofisio-patológico), ou estatísticos (formalismo quantitativo), ou sociológicos (formalismo crítico-qualitativo).
d) implica sempre lutar para a ampliação do coeficiente de autonomia da própria pessoa.
38. Campos (1997) pondera que, nos sistemas públicos, a noção de Acolhida poderia ser redefinida, ampliando-se
seu significado tradicional, conforme é empregado na prática clínica privada. Segundo o autor, a Acolhida
deveria dizer respeito:
a) à abertura dos serviços públicos para a demanda e à sua vocação para responsabilizar-se por todos os
problemas de saúde de uma região.
b) ao planejamento dos serviços e à epidemiologia.
c) às possibilidades de intercâmbio usuário/serviço e à construção de projetos terapêuticos, onde sejam
considerados elementos epidemiológicos.
d) à garantia de um bom fluxo de recursos financeiros, materiais e humanos e à reconstituição do projeto “em
defesa da vida”.
39. Segundo Portela, citado por Stephan-Souza (1999), a Interdisciplinaridade quer dar nova vida à disciplina,
retirando-a de seu gueto, da sua circunscrição confinada, e visivelmente estressada, para trazê-la para o campo
aberto e livre das novas convivências críticas. A Interdisciplinaridade tem o sentido de, EXCETO:
a) aprender a trabalhar com parceiros e trocar metodologias e conhecimento.
b) fortalecer o conhecimento peculiar de cada disciplina para qualificar a formação corporativa.
c) realizar trabalhos e pesquisas em conjunto e entender a interpretação dos sentidos de cada um deles.
d) estabelecer a cumplicidade produtiva para corroer o núcleo resistente das posições conservadoras.
40. Marque a alternativa INCORRETA:
a) A alimentação e moradia são alguns dos fatores determinantes e condicionantes da saúde.
b) Todas as ações e os serviços de saúde, de que trata a Lei nº 8.080/90, devem ser executados, isoladamente,
pelas pessoas jurídicas.
c) Os níveis de saúde da coletividade expressam a organização social e econômica do país.
d) A saúde tem correlação direta com os determinantes da qualidade de vida da população.
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