UNIOESTE
Diretoria de Concursos

Concurso Público
para o Provimento de Cargos Públicos para
Atuação no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná (HUOP)
PROVA DISSERTATIVA

Assistente Social
Orientações:
Responda corretamente, por escrito, às três questões específicas referentes
às atividades da função pretendida.
Para a correta resposta a cada questão, considere como referência a
descrição da função e os conteúdos programáticos específicos publicados no
edital de abertura do concurso.
A cada uma dessas questões haverá o espaço de dez linhas para as
respostas, espaço que deve ser utilizado completamente.
Lembre-se de usar corretamente as regras de ortografia, acentuação,
concordância e regência gramatical.
Escreva com letra legível e não se identifique na prova.

Questões:
1. O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 afirma que “As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único ...”. Essas ações e
serviços públicos de saúde são organizados de acordo com algumas diretrizes. Discorra sobre essas
diretrizes e o seu significado. (No máximo 10 linhas).
2. “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 de
saúde e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Com base no texto do artigo 196, seção
II da Constituição Federal de 1988, que trata da saúde, discorra (no máximo 10 linhas) sobre o significado
desse artigo no tocante à saúde.
3. Sabe-se que o estágio supervisionado é parte integrante e obrigatório do curso de Serviço Social, pois
desempenha um papel decisivo na formação possibilitando a inserção na prática profissional. O
questionamento desta temática, segundo BURIOLA (1996), perpassa pela polêmica instaurada no
Serviço Social relacionando-a à compreensão dos profissionais sobre a relação teoria/prática. O que
você entende por estágio supervisionado? Responda em, no máximo, 10 linhas.
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