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APRESENTAÇÃO 

Olá, tudo joia?  

Aqui é a Wanessa Guedes, professora de Serviço Social.  

Você que se prepara para a Residência em Saúde na área de Serviço Social, preparei um material muito 
bacana e bem completo sobre os assuntos que mais estão presentes nos editais e provas.  

A ideia é que você possa com este conteúdo conhecer os tópicos mais importantes e os conteúdos 
direcionados para sua prova. 

Assim, esse material contém mapas conceituais e esquemas com resoluções de questões acerca dos 
conteúdos mais abordados. Os mapas conceituais são ferramentas de aprendizagem que representa 
visualmente a relação entre conceitos e ideias, o que vai auxilia vocês na e memorização do conteúdo. 
Portanto, a leitura desse material é imprescindível para você se preparar para as provas de Residência em 
Saúde.  

Bons estudos!!! 

Abraço, 

Prof.ª Wanessa Guedes 

Instagram: profwanessa_guedes 
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Instagram: profwanessa_guedes 

 

O primeiro mapa conceitual é sobre os Parâmetros de Atuação do Serviço Social na Saúde, tema 
relevante e que sempre está presente nas provas de Residência em Saúde. O Conselho Federal de Serviço 
Social (CFESS) lançou o documento. Nele é importante saber (vejamos o mapa conceitual) os 4 eixos de 
atuação do Assistente Social na Saúde: 

 

 

 

Vejamos uma questão: 

1.(Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso COREMU/HUPPA/UFAL – 2021/2022). 
Conforme os Parâmetros da Atuação do Assistente Social na Saúde (CFESS, 2010) é correto afirmar que 
os Assistentes Sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos. São eles: 
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a) Planejamento estratégico; Qualificação profissional; Atendimento ao usuário e a sua família; Mobilização 
social.  
b) Investigação, Planejamento e Gestão; Ações Socioeducativas; Qualificação Profissional; Mobilização 
Social. 
c) Mobilização e controle social; Qualificação e formação profissional; Atendimento ao usuário e a sua 
família; Planejamento e Gestão. 
d) Planejamento Estratégico e Qualificação Profissional; Mobilização e Controle Social; Articulação com a 
Equipe de Saúde; Atendimento ao usuário e a sua família. 
e) Atendimento direto aos usuários; Mobilização, Participação e Controle Social; Investigação, 
Planejamento e Gestão; Assessoria, Qualificação e Formação Profissional. 

 

Comentários 

A alternativa E é a correta e é o gabarito da questão. Conforme o documento do CFESS (2010) os quatros 
grandes eixos são: 
 

"Atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; investigação, 
planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional envolvem um conjunto de 
ações a serem desenvolvidas pelos assistentes sociais, ressaltando a capacidade propositiva dos 
profissionais, com ênfase na investigação da realidade, nas ações socioeducativas, nas demandas 
reais e potenciais, na participação social, na ampliação da atuação profissional, mediando a ação 
direta com os usuários com as atividades de planejamento ." (CFESS, 2010, p. 52) 

Para você memorizar de forma mais fácil, segue o esquema abaixo: 
 

 

 

 

 

 

4 EIXOS DE ATUAÇÃO 
DO ASSISTENTE SOCIAL 

NA SAÚDE:

Atendimento 
direto aos 
usuários

Mobilização, 
participação e 
controle social

Investigação, 
planejamento e 

gestão

Assessoria, 
qualificação e 

formação 
profissional
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Outro conteúdo bem presente nas provas de Residência de Serviço Social na Saúde é o conteúdo de 
Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social. A parte que se refere ao Movimento de 
Reconceituação gera muitas dúvidas. O mapa conceitual abaixo traz todos os acontecimentos desse 
período da profissão e quais as correntes filosóficas influenciaram cada momento. Vejamos: 

 

 

Vejamos uma questão que fala sobre isso: 

2.(Residência Multiprofissional e área profissional em Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo/IADES/2021) O processo denominado Movimento de reconceituação no Serviço Social brasileiro, 
no final da década de 1970: 

a) proporcionou o rompimento definitivo do Serviço Social com o pensamento conservador, fundando os 
novos princípios para o projeto ético-político da profissão, com base na justiça social, na democracia e na 
defesa dos direitos humanos. 

b) estabeleceu as dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política enquanto dimensões 
constitutivas da profissão. 

c) aprofundou o conhecimento acerca da perspectiva positivista sob um viés de mediação dos conflitos 
sociais por meio do aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas de intervenção profissional. 

d) teve a influência da vertente modernizadora caracterizada pela incorporação de abordagens 
funcionalistas e estruturalistas, da vertente fenomenológica enquanto metodologia dialógica e da vertente 
marxista que remeteu à profissão a consciência da sua inserção na sociedade de classes. 
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e) teve como principal contribuição da profissão a sistematização da proposta de lei, que na década de 1990, 
viria a regulamentar as competências e as atribuições privativas do (a) assistente social.  

 

Comentários 

 

A alternativa a é incorreta. Visto que o Movimento de Reconceituação não promove o rompimento 
definitivo com o Serviço Social conservador. O movimento de Reconceituação se inicia com bases ainda 
conservadoras da profissão, aderindo ao positivismo e a fenomenologia. O rompimento com o 
conservadorismo se deu com o Congresso da Virada, onde a categoria opta por um novo projeto 
profissional, baseado na vertente crítica. Deve-se ter cuidado com a questão pois ela enfatiza que o 
Movimento de Reconceituação rompeu definitivamente com o pensamento conservador, pois sabe-se que 
durante o contexto contemporâneo o Serviço Social vive a retomado do conservadorismo, o que se 
denomina por neoconservadorismo. 

A alternativa b é incorreta. Uma vez que as dimensões da profissão (teórico metodológica, ético política e 
técnico operativa) já constituídas e pensadas com a construção do Projeto Ético Político, o qual ocorre após 
o Movimento de Reconceituação.  

A alternativa c é incorreta. Visto que o Movimento de Reconceituação não se limita a aprofundar a 
perspectiva positivista, mas vivencia outras vertentes como a fenomenologia e a marxista. 

A alternativa d é correta e é o gabarito da questão. De fato, a vertente modernizadora faz parte do 
processo do Movimento de Reconceituação a qual incorporam as abordagens funcionalistas e 
estruturalistas, como ainda a vertente fenomenológica e a vertente marxista. Assim, observe o esquema 
conforme o que apresenta Netto (2011)1 : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 NETTO, José Paulo. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço social no Brasil pós-64. 15a. ed. São Paulo: Cortez. 2011. 

Movimento de Reconceituação 

Modernização conservadora -
Documento de Araxá e 

Teresópolis (Positivismo e 
Fenomenologia)

Reatualização da conservadorismo -
Documento de Sumaré e  Alto da Boa 

Vista (Fenomenologia e Marxismo)  
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Assim, a modernização conservadora foi o primeiro momento histórico no processo de renovação do 
Serviço Social, com a incorporação das ideias positivistas e funcionalistas. Tendo ainda a incorporação da 
fenomenologia e posteriormente no segundo momento a incorporação do marxismo. 

A alternativa e é incorreta. Visto que a lei que traz as competências e atribuições privativas é a lei 8622/93 
aprovada como documento normativo e jurídico com o novo projeto profissional da categoria durante a 
década de 1990, a qual foi posterior ao Movimento de Reconceituação.  

 

Dentro do conteúdo de Fundamentos Teóricos Metodológico do Serviço Social, tem-se o Projeto Ético 
Político do Serviço Social. Assim, o Projeto Ético Político é composto por três documentos básicos, 
vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos na questão: 

 

3.(Residência multiprofissional – CONUPE/ Secretaria de Saúde de Pernambuco/ 2021) Referente ao 
Projeto Ético-Político do Serviço Social, analise as afirmativas abaixo:  

I. Origina-se na busca da ruptura com o Serviço Social anteriormente estabelecido no país e a construção de 
uma perspectiva de profissão pautada no reconhecimento do liberalismo como valor ético central, com a 
possibilidade de escolher uma sociedade mais justa em que o indivíduo possa fazer suas escolhas.  

II. O Projeto Ético-Político do Serviço Social possui suas raízes na ruptura com o histórico conservadorismo 
da profissão. Essa ruptura tem seu marco no processo de renovação do Serviço Social, no chamado 
Congresso da Virada, realizado em 1981.  
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III. O coroamento do Projeto Ético-Político do Serviço Social é o código de ética de 1993, estando também 
expresso na Lei de Regulamentação da profissão de 1993 e nas diretrizes curriculares para o Serviço Social 
de 1996.  

IV. O Código de Ética não se propõe a regular a vida privada dos assistentes sociais, porém este se choca 
com concepções de vida pautadas no irracionalismo.  

Estão CORRETAS: 

 a) I, II, III e IV.  

b) I, II e III, apenas.  

c) II, III e IV, apenas.  

d) I e III, apenas.  

e) III e IV, apenas. 

 

Comentários 

Vamos analisar cada afirmativa presente na questão! 

 

A afirmativa I está incorreta. Visto que o Projeto Ético Político da Profissão não construí uma perspectiva 
baseada no reconhecimento do liberalismo como valor ético central, é sim da liberdade como valor ético 
central. Conforme apresenta Netto (1999)  

 

 

 

 

 

 

Portanto, fica claro que o liberalismo não se apresenta como valor ético central. Na verdade, há uma rejeição 
das ideias liberais pelo projeto profissional. O liberalismo por reforçar práticas capitalistas passa a ser um 
pensamento econômico não defendido e fortalecido no interior do projeto profissional. 

"O Projeto Ético Político tem em seu núcleo o reconhecimento da 
liberdade como valor ético central - a liberdade concebida 
historicamente como possibilidade de escolher entre as alternativas 
concretas , daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a 
plena expansão dos indivíduos sociais." (NETTO, 1999, p. 104-5) 
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A afirmativa II está incorreta.  Essa é um tipo de afirmativa que você deve ter bastante atenção na data 
pois aqui ela explora seu conhecimento sobre ela. Conforme Netto (2007) de fato o processo de ruptura com 
conservadorismo da profissão teve seu marco com o Congresso da Virada, porém esse não aconteceu em 
1981, mas em 1979, conforme podemos ver abaixo: 

 

" No âmbito do Serviço Social brasileiro contemporâneo – âmbito que registra a 
coexistência de várias concepções teórico-metodológicas, ideopolíticas e profissionais, 
configurando um universo diferenciado e heteróclito –, existem poucos consensos. Um 
deles, talvez o de maior densidade, diz respeito ao fato de o III Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais, realizado em São Paulo (SP), em fins de setembro de 1979, constituir 
uma referência indescartável no desenvolvimento da profissão. Nenhum assistente social 
ousaria questionar que o evento (ulterior e expressivamente designado como 
“Congresso da Virada”) possui, entre outros significados. [...] " (NETTO2, 2009, p. 15)  

Portanto, conforme a citação fica claro que o Congresso da Virada, que foi o III Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais (CBASS) ocorreu em 1979 e não em 1981. 

A afirmativa III está correta. Pois, de fato, o Projeto Ético Político do Serviço Social está coroado em termos 
de princípios e direcionamento teórico do Código de Ética, porém ele é representando pelos três 
documentos: o Código de Ética de 1993, a Lei que regulamenta a profissão/ Lei 8662/93 e as Diretrizes 
Curriculares de 1990.  Teixeira; Braz (2009)3 ao apresentar os elementos constitutivos do Projeto Ético 
Político, aponta que na dimensão jurídico política da profissão, esses três documentos o representam. 

A afirmativa IV está correta. Visto que o Código de Ética profissional não busca regular a vida privada dos 
profissionais, uma vez que ele se destina a regular e normatizar o exercício e a prática profissional dos 
assistentes sociais, voltando-se para a atuação. Porém por ter um caráter político de posicionamento, ele 
se confronta com as concepções de vida baseadas em concepções irracionais ou não intelectuais.  

Portanto, a alternativa E é a correta e é o gabarito da questão.  

Ao tratar sobre o Código de Ética do Serviço Social, observamos que o Serviço Social enquanto profissão 
teve diferentes códigos de ética ao longo dos anos, que imprimiam diferentes posicionamentos e 
direcionamentos profissionais. Assim, vejamos: 

                                                             

2 NETTO, José Paulo. III CBAS: Algumas Referências para a sua Contextualização. In: CFESS (org). 30 anos do Congresso da Virada, 
Brasília, 2009.  

3 TEXEIRA, J. B.; BRAZ, M. O projeto ético político do serviço social. In: CFESS (org.). Serviço Social: direitos sociais e competências 
profissionais. Brasília, DF: CFESS: ABEPSS, 2009, P. 185-200. Disponível em: http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/teixeira-
joaquina-barata_-braz-marcelo 201608060407431902860.pdf 

 

 

about:blank
about:blank
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Vejamos na questão: 

 

4. (FUVEST/USP/ Residência Multiprofissional em Saúde/ Serviço Social/ 2020) 
Sabe‐se que o Código de Ética de 1986 é um grande marco na trajetória ética do Serviço Social brasileiro. 
Sua revisão em 1993, resultando no Código de Ética da/o Assistente Social, refirma o que fora explicitado 
em 1986 e, conforme análise de Barroco, avança em vários sentidos, como no de apresentar 
respostas ao trabalho profissional, “[...] explicitando a relação entre os valores essenciais e as suas formas 
de objetivação no âmbito das instituições [...]” (BARROCO, 2012, p. 60). Este avanço expressa algumas 
rupturas em relação às características da ética profissional tradicional que marcou os primeiros Códigos 
de Ética da profissão. Uma dessas rupturas consiste na negação do suposto caráter abstrato dos valores 
que ignora sua realização objetiva nas relações sociais marcadas pela desigualdade, ocorrendo, então, 

 
a) o reconhecimento do caráter histórico dos valores. 
b) uma compreensão a partir do relativismo ético. 
c) a defesa do caráter humanista‐liberal dos valores. 
d) uma afirmação idealista objetiva dos valores. 
e) a adesão à concepção humanista cristã dos valores. 

 
Comentários 

 
A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. Conforme aponta Barroco (2012, p. 59)4: 

 

                                                             

4 BARROCO, M. L. S. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
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"Percebe-se aí o caráter sócio-histórico dos valores. Na medida em que não existia 
excedente econômico, que a produção era distribuída de forma igualitária e a divisão de 
tarefas obedecia ao princípio de subordinação do indivíduo ao coletivo, o trabalho era 
obrigação de todos, os valores eram coletivistas, pautados nas necessidades da produção 
e de defesa da comunidade, na disciplina, na ajuda mútua e na solidariedade, tendo a 
igualdade como princípio de justiça." 

 

 

 

 

O conteúdo de Seguridade Social e Política Social é bastante presente e cada vez mais tem sido um 
assunto presente. Quase 100 % nas provas cobra esse conteúdo. Assim, quando estudamos Seguridade 
Social apontamos para a Constituição Federal de 1988 que traz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos como aparece na sua questão! 

 

5. (Secretaria do Estado do Rio de Janeiro/ Residência Multiprofissional em Saúde/2018) A Seguridade 

Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinado a assegurar o direito relativo à: 
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a) saúde, à previdência e à educação.  

b) saúde, à educação e à assistência social.  

c) saúde, à previdência e à assistência social.  

d) saúde, à habitação e à assistência social.  

e) educação, à previdência e à assistência social. 

 

Comentários 

 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Visto que a seguridade social brasileira, no artigo 
194 da Constituição Federal de 1988, é formada por três políticas: a saúde, a previdência social e a 
assistência social. Assim, traz o referido artigo: 

 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. (CF, 1988, art. 194) 

 

No contexto da Seguridade Social e dos Fundamentos da Política Social, observa-se a presença 
do conteúdo dos modelos de proteção social, os quais influenciam as políticas de Seguridade Social 
Brasileira: saúde, previdência e assistência social. Assim tem-se o modelo Bismarckiano e modelo 
Beveridgiano, os quais (vejamos o esquema abaixo): 
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No contexto neoliberal, as políticas de Seguridade Social assumem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos a questão abaixo: 

 

6. (Prefeitura do município de São Paulo/Residência Multiprofissional/2021) Em relação ao padrão de 

Seguridade Social no Brasil e às respectivas políticas sociais que o compõem, assinale a alternativa 

correta.  

a) O período desenvolvimentista entre 1930 a 1945, durante o governo de Getúlio Vargas, estabeleceu as 

principais diretrizes sustentadoras no modelo de seguridade social no Brasil, existente até a atualidade.  

b) As políticas sociais que compõem a seguridade social no Brasil formam um sistema homogêneo 

fundamentado nos princípios da universalidade e de gratuidade. 

c) Com as conquistas sociais da Constituição Federal de 1988, o padrão de seguridade no Brasil consolidou-

se na perspectiva do direito social. 

d) O capitalismo brasileiro implantou um modelo de seguridade social sustentado predominantemente na 

lógica do seguro. 

e) Com o desenvolvimento do neoliberalismo a partir da década de 1990 no Brasil, todas as políticas que 

compõem a seguridade social passaram a ter parte dos seus serviços privatizados no País. 
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Comentários 

 

A alternativa A é incorreta. Visto que não foi no período desenvolvimentista que se desenvolve as principais 

diretrizes sustentadoras no modelo de Seguridade Social, mas durante o período da Redemocratização com a 

aprovação da Seguridade Social na Constituição Federal de 1988. 

A alternativa B é incorreta. Uma vez que as políticas de seguridade social não compõem um todo 

homogêneo, fundamentado nos princípios da universalidade e da gratuidade. Há na verdade um 

sistema híbrido que mescla princípios de universalidade e gratuidade (presente na saúde), direitos 

seletivos (na assistência social) e o princípio da contribuição (presente na política de previdência 

social). 

A alternativa C é incorreta. Apesar do avanço alcançado na Constituição Federal de 1988 na qual 

a Seguridade Social é aprovada, não temos aqui a consolidação desse modelo, uma vez que se 

torna necessário outras conquistas e avanços para consolidação dele, tais como as legislações 

próprias das políticas e a criação e estruturação delas. 

A alternativa D é correta e é o gabarito da questão. Pois mais que se tenha avançado no modelo 

de Seguridade Social, ainda se predomina a ideia da lógica do Seguro no Brasil, visto que com o 

avanço do capitalismo neoliberal brasileiro o processo de privatização das políticas de seguridade 

social se torna uma realidade que predomina no modelo de proteção social brasileiro. 

A alternativa E é incorreta. Visto que não são todas as políticas do Sistema de Seguridade Social 

que sofrem o processo de privatização, mas as políticas de saúde e previdência social, conforme 

salienta Mota (2000)15. A política de Assistência Social passa pelo processo de refilantropização e 

assistencialismo. 

 

O Serviço Social atua no tripé da Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social). Para o estudo 

de Residência em Saúde, atuação do Serviço Social na saúde é um conteúdo de suma importância para seus 

estudos. Assim, observa-se que a prática do Serviço Social na Saúde durante os anos de 1990, se deram: 
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Vejamos na questão: 

 

7. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - HUB - Residência Multiprofissional - Serviço Social) Com relação ao 
desenvolvimento histórico da profissão de assistente social e à atuação desse profissional na política de 
saúde, julgue o item a seguir. 

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. 

 

Certo 

Errado 

Comentários 

A afirmativa é certa e é o gabarito da questão. Pois, os anos de 1990 apontam que os avanços são 
considerados insuficientes, como salienta Bravo, Matos (2009): 

No campo da saúde, tem-se a saúde mental como um dos campos de atuação do Serviço Social e 
conteúdo presente nas provas de Residência em Saúde. Pensando o conteúdo de Saúde Mental,  observa-

Serviço Social na saúde nos 
anos de 1990:

Houve uma incipiente alteração da prática 
institucional; há uma desarticulação da categoria 

com o Movimento da Reforma Sanitária. 

about:blank
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se que a implementação da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB)trouxe um novo olhar sobre esse campo. 
Assim tem-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) costuma ser bem frequente nas provas, seu 
surgimento e história e as alterações recentes na Política de Saúde Mental. Com a RPB a Política toma 
um novo rumo, porém no contexto contemporâneo há uma forte tendência a práticas de isolamento 
social, como apresenta o mapa conceitual abaixo: 

 

 

Vejamos como cai na sua prova! 

 

8. (UFRJ – Residência multiprofissional em saúde mental – 2022) Segundo Heidrich (2020), a “nova 
Política de Saúde Mental” do Ministério da Saúde considera que não há mais necessidade de rede 

Campo da saúde 
mental:

Fortalecimento e a 
solidificação das 
ideias da RPB;

Novo olhar 
relacionado à 

psiquiatria e as 
possibilidades 
assistenciais;

Promulgação das 
leis e atos 

normativos que 
apresenta novos 

modelos de 
cuidado.
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substitutiva, visto que não há o que substituir. Em desencontro com a Lei nº 10.216/2001, ela efetiva a 
ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos, reforçando o uso de instrumento terapêutico e, até 
mesmo, a oferta de eletrochoque pelo SUS. Evidencia-se, portanto, a marca da manicomialização do 
cuidado que se baseia no(a):  

a) liberdade social  
b) isolamento social  
c) medicalização social  
d) psiquiatrização social 

 

Comentários 

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Visto que conforme Heidrich (2020, p.50 e 51)5: 

 

“Mesmo com todas as atrocidades elencadas nos Relatórios citados, a “nova Política de 
Saúde Mental” do Ministério da Saúde, “esclarecida” em uma Nota Técnica lançada e 
retirada de circulação pelo Ministério em 2019 considera que não há mais necessidade de 
rede substitutiva, visto que não há o que se substituir. Num enfrentamento claro às 
diretrizes da Lei 10.216/2001 propõe ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos e até 
oferta de Eletrochoque pelo Sistema Único de Saúde. Tal Nota Técnica provocou reações 
do movimento antimanicomial e de defesa do SUS e da saúde mental. Mas a ideia 
permanece. Assim, como vimos brevemente, o isolamento social, como instrumento 
terapêutico, segue no cenário das instituições de doença mental. Negamos a chamar 
tais instituições que todavia possam ser chamadas de instituições de saúde. Seguimos 
convivendo com as atrocidades do manicômio recriado ou, utilizando as palavras de 
Guimarães e Rosa (2019), estamos vivendo – infelizmente – uma “remanicomialização do 
cuidado em saúde mental”. 

 

9. (UFRJ – Residência multiprofissional em saúde mental – 2022) De acordo com Barbosa; Barreto 
(2020), responda às questões de números 6 e 7. 6) Os autores apontam que as demandas de cuidado à 
saúde mental e a consolidação do processo de rompimento com a lógica manicomial enfrentam o 
desafio da:  

a) efetivação do controle social  

b) construção do cuidado integral  

                                                             

5 Heidrich, Andréa Valente. Isolados e aglomerados desde sempre: sobre a necessidade de avançar a luta pelo fim dos 
manicômios. In: GOMES, T.M. da Silva; PASSOS, R. G.; DUARTE, M. J. de O (Orgs). Saúde Mental e Drogas em tempos de 
pandemia: Contribuições do Serviço Social. Uberlândia: Navegando Publicações, 2020. 
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c) profissionalização dos trabalhadores da saúde mental  

d) intersetorialidade das políticas de saúde e da assistência social  

 

Comentários  

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.  Visto que com a Reforma Psiquiátrica buscou-se 
romper com a lógica manicomial, sendo o desafio constante construir uma saúde mental que compreenda 
o conceito de integralidade, o cuidado integral do usuário. A ideia de integralidade /integral parte do 
compromisso com o rompimento da ideia de hospitalização, medicalização, isolamento e perda da 
autonomia. E em lugar disso, busca-se construir a ideia de que o cuidado deve ocorre em diferentes espaços 
e de forma assistencial, levando em consideração a subjetividade e singularidade do indivíduo que se 
encontra em sofrimento mental. A ideia que é deve ser cuidado o indivíduo em seus problemas, e não 
apenas sua patologia ou diagnóstico, trazendo um olhar integral no atendimento em saúde mental. 

Além do conteúdo de Saúde Mental, outro assunto cobrado é Estado e Questão Social, o qual é um 
conteúdo indispensável para as provas de residência em Serviço Social. A Questão Social tem sua essência 
na relação capital x trabalho e dessa relação decorre as suas expressões, como desemprego, fome, 
pobreza, entre outros. No contexto neoliberal tem-se o agravamento da questão social. Assim, temos: 
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Vejamos a questão: 

10. (Secretaria estadual de saúde de Pernambuco/ processo seletivo às residências em áreas 
profissionais de saúde /2021) As políticas sociais, como mediação fundamental da ação do Estado, 
viabilizam uma intervenção continuada e estratégica sobre as sequelas da questão social, levando o 
aparelho estatal a desenvolver simultaneamente funções econômicas, políticas e sociais, 
administrando as contradições e buscando um sistema de consensos à procura de legitimidade social, 
afirma Raichelis (2010). No que se refere à questão social, analise as afirmativas abaixo: 

 I. As respostas do Estado à questão social se realizam por meio de um sem-número de organizações sociais, 
por meio da fragmentação e setorização das necessidades sociais, recortando-as em problemas sociais 
“particulares”, a exemplo do desemprego, da fome, do analfabetismo, da doença etc., dificultando a 
explicitação de sua raiz comum numa perspectiva de totalidade, provocando a atomização das demandas 
e a competição entre os segmentos demandantes do acesso a parcelas do fundo público.  

II. A questão social é provocada pela implementação de serviços sociais, geridos pelo Estado, com grandes 
mudanças e rebatimentos nas relações público-privadas. Trata-se da chamada “ampliação do horizonte de 
legitimidade dos direitos”, sendo necessária para a modernização da economia.  

III. O agravamento da questão social decorrente do processo de reestruturação produtiva e da adoção da 
programática neoliberal repercute no campo profissional, tanto dos sujeitos com os quais o Serviço Social 
trabalha - os usuários dos serviços sociais públicos - quanto no mercado de trabalho dos assistentes sociais.  

IV. Os avanços do Serviço Social brasileiro e a direção ético-política da profissão recusam a adoção de 
abordagens conservadoras, autoritárias, porém aceitam abordagens disciplinadoras que individualizam, 
moralizam e patologizam/terapeutizam a questão social, as famílias e os indivíduos.  

Estão CORRETAS: 

a) I, II, III e IV.  
b) I, II e III, apenas.  
c) III e IV, apenas.  
d) I e III, apenas.  
E) II e IV, apenas. 

Comentários 

A alternativa D é a correta e é o gabarito da questão. Visto que apenas as afirmativas I e III são as corretas. 
Vejamos cada afirmativa! 

A afirmativa I está correta, visto que o Estado responde à questão social frente as demandas de forma 
fragmentada e seletiva, tornando os problemas sociais em problemas de ordem particulares e individuais. 

A afirmativa II está incorreta, visto que a questão social não é provocada e implementada pelos serviços 
sociais, é sim pela relação capital x trabalho presente na sociedade capitalista. 
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A afirmativa III está correta, visto que o agravamento da questão social decorrente da reestruturação 
produtiva e do impacto do neoliberalismo trazem consequências a atuação profissional, tanto para as 
demandas, como para a atuação em si, com a precarização do trabalho profissional. 

A afirmativa IV está incorreta, pois o Serviço Social não tem uma direção baseada em uma abordagem 
disciplinadora e moralizante e não compreendem a questão social a partir de uma compreensão de 
patologia e terapêutica. 

 Continuando, observou-se que o conteúdo de Controle e Participação Social está presente nas 
provas de Residência em Saúde. Ele perpassa a Política de Saúde, tendo os Conselhos e Conferências 
como instâncias de controle social e participação dos usuários, profissionais e gestores na política. 
Assim, vale a pena tomar nota e estudar por esse mapa conceitual que traz informações importantes e 
essenciais para sua prova. Vejamos: 

 

 

Vejamos algumas questões que trazem esse assunto! 

11. (CESPE/CEBRASPE/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/2020) 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 o próximo 
item. 

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. 

Alternativas 

Certo 
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Errado 

Comentários 

A afirmativa está certa. Visto que conforme aponta o mapa conceitual a Conferência em Saúde acontece 
de 4 em 4 anos com a participação dos trabalhadores, gestores, usuários e prestadores de serviços da 
Política de Saúde. Conforme aponta a Lei 8142/90 no artigo 1º que diz: 

 

 

 

12. (CESPE/CEBRASPE/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/2020) 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 o próximo 
item. 

As conferências de saúde buscam estimular a participação, o controle e a avaliação dos cidadãos nos 
serviços de saúde. 

Alternativas 

Certo 

Errado 

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta 
ou pelo Conselho de Saúde. 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

about:blank
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Comentários 

A afirmativa está certa. Visto que conforme o mapa conceitual compete as conferências de saúde promove 
a participação, o controle e a avaliação, conforme a Lei 8142/90 - Art.º 1 Parágrafo 2º: 

 

 

13. (CESPE/CEBRASPE/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/2020) 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 o próximo 
item.  

Representações governamentais e gestores não participam das conferências de saúde, porque devem atuar 
exclusivamente na CIB e na CIT. 

Alternativas 

Certo 

Errado 

Comentários 

A afirmativa é errada. Visto que conforme o mapa conceitual os gestores e representantes do governo 
podem participar das conferências de saúde. Conforme o artigo 1º - Parágrafo 2º: 

 

 

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas 
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

about:blank
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  O Serviço Social e o trabalho com família é outro tema bastante presente nos assuntos de 
Residência em Saúde, isso porque depois da Constituição Federal de 1988, tem-se uma nova concepção de 
família. Assim temos: 

 

 

 

Vejamos como aparece na sua questão! 

14. (CESPE/CEBRASPE/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/2020) Acerca de família, julgue o item 
subsequente. 

 

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

about:blank
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O advento do regime militar no Brasil possibilitou que as políticas públicas referenciassem a família como 
lócus de consolidação dos direitos sociais. 

Alternativas 

Certo 

Errado 

Comentários 

A afirmativa é errada. Visto que não é durante o Regime Militar que a família passa a ser referência para as 
políticas públicas e sim com a aprovação da Constituição Federal de 1988. 

 

Nesse contexto de atuação junto as famílias e com outros profissionais, o Serviço Social desenvolve 
uma atuação interdisciplinar. Ao estudar o Serviço Social e a interdisciplinaridade, observa-se diferentes 
conceitos, sendo um conteúdo importante para sua prova. Vejamos: 

 

 

Vejamos como aparece na sua prova! 
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15. (Residência em Saúde/UFAL 2021/2022) Dadas as afirmativas relacionadas à interdisciplinaridade: 
 
I. Ocorre quando há interação e influência entre diferentes áreas do saber científico. 
II. Compreende dois níveis hierárquicos, sendo o superior responsável pela coordenação do campo 
disciplinar. 
III. As relações de poder entre as disciplinas tendem a ser horizontalizadas. 
IV. Apesar da cooperação existente entre as disciplinas, as relações entre elas não são claramente 
identificáveis. Verifica-se que está (ão) correta(s): 

 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) II e IV, apenas. 
e) I, apenas. 

Comentários 

Vamos analisar cada assertiva! 

A assertiva I está correta. De fato, no conceito de interdisciplinaridade tem-se uma relação de interação e 
influência entre as diferentes áreas de conhecimento. 

A assertiva II está correta. De fato, compreende dois níveis de forma hierárquica.  

A assertiva III está correta. Conforme o mapa conceitual, a uma relação de cooperação entre as disciplinas 
no conceito de interdisciplinaridade. 

A assertiva IV está incorreta. Visto que há uma relação de cooperação e as relações são claramente 
identificadas. 

16. (Residência em Saúde /UFJF/2021) - Paiva e colaboradores (2019), a respeito dos conceitos de 
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade e suas interpretações na literatura da área de Serviço 
Social, observam que:  

a) tais conceitos correspondem a níveis de relacionamento entre os núcleos de saberes e práticas da área da 

saúde, sendo que a interdisciplinaridade está em um nível mais avançado que a multidisciplinaridade em 

termos de relacionamento entre saberes, tendo como finalidade o atendimento integral às necessidades de 

saúde da população.  

b) tais conceitos correspondem a níveis de relacionamento entre os núcleos de saberes e práticas da área 

da saúde, sendo que a multidisciplinaridade está em um nível mais avançado que a interdisciplinaridade em 

termos de relacionamento entre saberes, tendo como finalidade o atendimento integral às necessidades de 

saúde da população. 
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c) tais conceitos correspondem a níveis de relacionamento entre os núcleos de saberes e práticas da área da 

saúde, sendo que a multidisciplinaridade corresponde ao nível mais alto de relacionamento entre saberes, 

na medida em que presta o atendimento integral às necessidades de saúde da população. 

d)  tais conceitos correspondem a níveis de relacionamento entre os núcleos de saberes e práticas da área 

da saúde, sendo que a interdisciplinaridade está em um nível mais avançado que a multidisciplinaridade em 

termos de relacionamento entre saberes do campo biomédico, tendo como finalidade as necessidades de 

saúde da população. 

e) tais conceitos correspondem a níveis de relacionamento entre os núcleos de saberes e práticas da área 

da saúde, sendo que a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade são correspondentes em termos de 

relacionamento entre saberes, tendo como finalidade o atendimento integral às necessidades de saúde da 

população. 

 

Comentários 

 

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. Pois a interdisciplinaridade é mais avançada em 
termos de reciprocidade entre as disciplinas e cooperação, já a multidisciplinaridade são vários saberes que 
pouco se conecta um com os outros. Portanto, a interdisciplinaridade está em um nível mais avançado de 
saberes e interação. Na saúde, ele tem a finalidade de realizar a cooperação entre os saberes para o 
atendimento integral as necessidades da saúde da população.  

Continuando, é pertinente nos seus estudos, tratar sobre o Assistente Social nas Residências de 
Saúde, já que é um assunto que merece destaque nas provas de Residência. As contribuições de Passos, et 
al na publicação "Serviço Social e Residências em Saúde: desafios em tempos de pandemia" apresenta 
uma discussão importante que tem aparecido nas questões de Residência. Vejamos os desafios da formação 
do Assistente Social na Residência em Saúde no período da pandemia: 
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Vejamos como cai na sua prova! 

17. (RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL /UFRJ/2022) No 1º capítulo da coletânea “SERVIÇO SOCIAL E 
RESIDÊNCIAS EM SAÚDE: Desafios em tempos de pandemia”, Passos et al (2021) identifica os 
principais desafios para a formação das/dos assistentes sociais residentes em tempos de pandemia, 
dentre eles:  

a) a efetivação de atividades acadêmicas presenciais. 

b) a suspensão de todas as atividades.  

c) suspensão do funcionamento da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRS)  

d) os residentes em saúde que compõem as equipes de enfrentamento da covid-19, passaram a receber uma 
bonificação. 

 

Comentários 
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A alternativa C é a correta e é o gabarito da questão. Visto que conforme Passos et al (2021)6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos conteúdos teóricos, as Residências em Saúde trazem o conteúdo das legislações do SUS, 
como ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, entre 
outros. Pensando no Estatuto da Criança e do Adolescente, os artigos que focam na garantia da saúde 
como direito da criança e do adolescente são aqueles que merecem sua atenção: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos na questão: 

 

                                                             

6 PASSOS, V.B.C.,et al. Serviço Social e Residência em Saúde: desafios em tempos de pandemia. Escola de Serviço 
Social-UFRJ, Rio de Janeiro, 2021.  

"Nesse sentido, torna-se fundamental elencar os principais desafios para a formação 
das/dos assistentes sociais residentes em tempos de pandemia. O primeiro ponto a ser 
destacado foi a suspensão do funcionamento da Comissão Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde (CNRS). Tal comissão tem como finalidade a avaliação, 
supervisão e regulação dos programas de Residência (Lei 11.129/2005). Apesar de seu 
funcionamento ter sido suspenso em abril de 2019, o período pandêmico exigiu 
intervenções mais centralizadas, demonstrando que a CNRS é de suma importância para a 
fiscalização e regulação da formação em serviço. De acordo com Manifesto do Movimento 
Nacional em Defesa das Residências em Saúde (2020), o fechamento da CNRS contraria a 
legislação e o princípio do Controle Social, impactando no cuidado integral à população 
usuária do SUS." 
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18. (RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2022 – SERVIÇO SOCIAL/UFRJ) De acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

 a) denunciar as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. 

b) manter registro das atividades desenvolvidas, por meio de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito 
anos. 

c) comunicar ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, 
somente os casos de confirmação de castigo físico contra criança ou adolescente. 

d) fornecer declaração de nascimento sendo facultativo dispor das intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

Comentários 

 

A alternativa b é a correta e é o gabarito da questão.  Visto que, conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente no artigo 10º inciso I traz " manter registro das atividades desenvolvidas, por meio de 
prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos." 

As legislações do SUS merecem nossa especial atenção. A saúde na Constituição Federal de 1988, 
a Lei 8.080/90, a 8.142/90. Assim, na Constituição Federal de 1988 a saúde já aparece como direito do 
cidadão e dever do Estado. Vejamos no mapa conceitual: 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos cai na sua prova! 

 

19. (RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2022 – SERVIÇO SOCIAL/UFRJ) Considerada a Constituição 
Cidadã, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é a lei fundamental e suprema do 
país, que recuperou e implementou direitos fundamentais de cidadania. O Sistema Único de Saúde 
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(SUS) representa um desses direitos humanos fundamentais, sendo um de seus princípios, o direito 
universal à saúde, o qual deve:  

a) priorizar a assistência médica aos trabalhadores rurais. 

 b) ampliar a cobertura da população pela rede privada. 

c) ser garantido a todos pelo Estado, mediante políticas sociais e econômicas.  

d) considerar extratos econômicos e sociais para garantir acesso. 

Comentários 

 

A alternativa c é a correta e é o gabarito da questão.  Visto que o artigo 196 garante: 

 

Portanto, o artigo 196 deixa claro que a alternativa C é a correta.  

 O Estatuto do Idoso é outra legislação que está presente nas provas de Residência em Saúde de 
Serviço Social.  E importante ter clareza e conhecer a lei como um todo. Vejamos o mapa conceitual a 
respeito do artigo 43º: 

Artigo 196

A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.
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 Vejamos uma questão! 

 

20. (UFAL/Residência em Saúde/2021) No artigo 43º do Estatuto do Idoso/2003, diz que as medidas de 
proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados, 
por:  

a) Ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
b) Omissão da família. 
c) Condição de vulnerabilidade. 
d) Atendimento inadequado.  
e) Ação ou omissão da sociedade ou do Estado; omissão ou abuso da família e em razão de sua condição 
pessoal. 
 

Comentários 

 

A alternativa E é a correta e é o gabarito da questão. Conforme o artigo 43º sempre que acontecer "ação 
ou omissão da sociedade ou do Estado, omissão ou abuso da família e em razão de sua condição pessoal" 
as medidas de proteção ao idoso serão aplicáveis. 

Portanto, fique atento a esses assuntos e estudo em cima deles. Espero ter contribuído com seus estudos!!! 

 
Prof.ª Wanessa Guedes 
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Graduada em Serviço Social 
Mestre em Serviço Social 
Graduanda em Direito 
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