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Texto 1:                      Gente boa 
 
          Li outro dia um artigo sobre monges budistas, 
freiras de clausura e essa gente toda que medita com 
freqüência. Estudos provaram que eles têm mais 
desenvolvida a parte do cérebro que percebe o 
aspecto luminoso das coisas. Enxergam mínimas 
virtudes, têm mais compaixão e sabem amar com 
desprendimento. 
         Há sete anos passei um mês em Myanmar, a 
antiga Birmânia, e lembro-me de sentir nitidamente 
que aquela gente era melhor do que eu. Havia 
harmonia e benevolência na expressão das pessoas. 
Eu acordava predisposta para o bem, não porque seja 
de fato boa, mas porque era o que se esperava de 
mim. Ninguém na rua imaginava que eu pudesse dar 
um golpezinho, enganar ou pensar algo crítico 
enquanto sorria gentilmente. A delicadeza ali está por 
toda parte e aponta para o que há de mais puro na 
gente, contagiando com qualidades sublimes. 
Enquanto estive com aquela gente, umas belezas 
emboloradas foram brotando feito susto de dentro dos 
meus egoísmos. Por lá não há, ou não havia na época, 
o hábito da televisão a qualquer hora, nem sequer 
existia TV por satélite, e a cultura mantinha-se, 
assim, preservada dos costumes ocidentais. Não vi 
uma pessoa vestindo calça jeans, nem eu mesma, que 
rapidamente aprendi a amarrar panos na cintura para 
fazer saia igual às das moças de lá – se amarrar 
diferente vira saia de homem. A única infiltração de 
hábito ocidental que se percebe é um pouco de 
cinema e, mesmo assim, os filmes são quase sempre 
indianos. 
        Quem chega ali vindo de um mundo em que 
tudo se consegue por força fica perplexo diante dos 
meninos e meninas que escolhem passar, às vezes 
três anos de sua adolescência burilando o espírito em 
monastérios budistas, no preparo para  a vida adulta. 
Saem sabendo tudo de abnegação, generosidade, da 
importância do silêncio, do não julgamento... Sabem 
pouco ou nada de sexo, drogas e rock'n'roll. E 
conseguem viver sem isso, rindo! Não pretendo fazer 
o relato sentimentalóide da pureza de um povo 
simples e isolado do mundo, mas é que a virtude 
precisa mesmo de exercício para manter-se 
espontânea, e aquele povo, sei lá por quê, parece 
achar essa prática importante. (...) 
        Tenho consciência de que um dia fui melhor do 
que hoje – quando eu era mais simples. A vida foi se 
sofisticando, me deixando esperta e mais apta para o 
jogo social. Tive ganhos com isso mas perdi algo de 
genuíno que me diferenciava. Fui perdendo, no corre-
corre do "fiz, faço, aconteço,” o que me aproximava 
de uma experiência particular e única – e melhor, eu 
acho. 

          Felizmente, nada é irreversível e não preciso 
morar em Myanmar para resgatar minhas virtudes 
distantes. Posso fazer isso do meu apartamento em 
Copacabana - nada é mais poderoso que a firmeza de 
uma intenção. 
         Mas aí... cadê a firmeza? 
 

PROENÇA, Maitê. Entre ossos e a escrita. 
 Rio de Janeiro, 2004. p.99-100. (Fragmento) 

1 - Segundo as conclusões da autora, a experiência 
em Myanmar não a transformou em outra pessoa, 
mas fez com que emergissem seus sentimentos 
positivos. Assinale a opção em que se evidencia 
esta idéia. 
A) "Tenho consciência de que um dia fui melhor que 

hoje – quando eu era mais simples." 
B) "Eu acordava predisposta para o bem, não porque 

seja de fato boa, mas porque era o que se 
esperava de mim." 

C) "Ninguém na rua imaginava que eu pudesse dar 
um golpezinho, enganar ou pensar algo crítico 
enquanto sorria gentilmente." 

D) "Enquanto estive com aquela gente, umas belezas 
emboloradas foram brotando feito susto de dentro 
dos meus egoísmos." 

2 - Em "E conseguem viver sem isso, rindo!", o 
ponto de exclamação ao final da frase é indício de 
subjetividade e denota: 
A) surpresa. 
B) deboche. 
C) alegria. 
D) ironia. 

3 - No texto, a autora alterna elementos típicos da 
oralidade com estruturas perfeitamente 
adequadas do ponto de vista do português escrito. 
Esse jogo contribui para dar ao texto um tom 
mais descontraído, e aproximar o leitor. Assinale a 
opção em que se verifica marca de oralidade. 
A) " Por lá não há, ou não havia na época, o hábito 

da televisão a qualquer hora, nem sequer existia 
TV por satélite, e a cultura mantinha-se, assim, 
preservada dos costumes ocidentais." 

B) "Estudos provaram que eles têm mais 
desenvolvida a parte do cérebro que percebe o 
aspecto luminoso das coisas." 

C) "Não pretendo fazer o relato sentimentalóide da 
pureza de um povo simples e isolado do mundo, 
mas é que a virtude precisa mesmo de exercício 
para manter-se espontânea..." 

D) "A única infiltração de hábito ocidental que se 
percebe é um pouco de cinema e, mesmo assim, 
os filmes são quase sempre indianos." 

 

4 - A autora conclui que só a ação continuada da 
generosidade, da aceitação do outro faz com que 
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as pessoas realmente aprendam a viver em 
harmonia. Assinale o trecho em que se verifica 
esta idéia. 
A) "A virtude precisa mesmo de exercício para 

manter-se espontânea." 
B) "Saem sabendo tudo de abnegação, generosidade, 

da importância do silêncio, do não julgamento." 
C) "Posso fazer isso do meu apartamento em 

Copacabana – nada é mais poderoso que a 
firmeza de uma intenção." 

D) "Enxergam mínimas virtudes, têm mais 
compaixão e sabem amar com desprendimento." 

5 - Em "... e lembro-me de sentir nitidamente que 
aquela gente era melhor do que eu." A construção 
segue a norma culta, no que diz respeito à 
regência verbal. O mesmo não acontece em: 
A) Lembramos aos participantes o horário das 

palestras. 
B) E acabo me esquecendo de que posso ser alguém 

melhor. 
C) Ele acabou esquecendo os movimentos que o 

faziam relaxar. 
D) Você lembra do nome de todas as pessoas com as 

quais já se relacionou?  

6 - A oração grifada em "Tenho consciência de 
que um dia fui melhor do que hoje" exerce a 
mesma função sintática que o termo destacado na 
seguinte opção: 
A) "Li outro dia um artigo sobre monges budistas." 
B) "Tive ganhos com isso mas perdi algo de genuíno 

que me diferenciava." 
C) "...a virtude precisa mesmo de exercício para 

manter-se espontânea..." 
D) "...me deixando esperta e mais apta para o jogo 

social." 

Texto 2: 
 

         A felicidade começa no cérebro. Faça algo 
bem-feito, receba um agrado ou um carinho ou ache 
graça em uma piada, e seu sistema de recompensa se 
encarrega de fazer com que as regiões do cérebro que 
cuidam de movimentos automáticos – aqueles que 
fazemos sem precisar pensar – estampem um belo 
sorriso em seu rosto. A neurociência explica: um 
trabalho recente mostrou que o sorriso genuíno já 
basta para ativar o córtex da insula, região do cérebro 
que nos dá sensações subjetivas como a do bem-estar. 
Ver alguém sorrir também funciona. Um sorriso no 
rosto de quem fala com você aciona as mesmas áreas 
do cérebro responsáveis pelo seu próprio sorriso. (...) 
É como se ver alguém sorrindo bastasse para você se 
sentir sorrindo por dentro também. Uma vez que seu 
cérebro repete por dentro o sorriso que ele vê por 
fora, o bem-estar do outro é contagiante. Felicidade 

gera felicidade: ela passa de um cérebro para o 
próximo por meio do sorriso. 
HERCULANO-HOUZEL, Suzana. A beleza do sorriso. 

Folha de S. Paulo, São Paulo,p.5, 17 ago.2006. Equilíbrio (Fragmento 
adaptado) 

7 - “... as regiões do cérebro que cuidam de 
movimentos automáticos – aqueles que fazemos 
sem precisar pensar – estampem um belo sorriso 
em seu rosto. A neurociência explica: um trabalho 
recente mostrou que o sorriso genuíno já basta 
para ativar o córtex da insula, região do cérebro 
que nos dá sensações subjetivas como a do bem-
estar." Indique a opção em que estão presentes os 
antecedentes dos pronomes relativos do trecho 
acima. 
A) cérebro - movimento - trabalho – região 
B) regiões - aqueles - trabalho - cérebro 
C) cérebro - movimentos - trabalho 
D) regiões - aqueles – região  

8 - Assinale a opção em que as modificações na 
frase abaixo obedecem às normas da língua culta. 

"Faça algo bem-feito, receba um agrado ou um 
carinho ou ache graça em uma piada, e seu 
sistema de recompensa se encarrega de fazer com 
que as regiões do cérebro..."  
A) Faze algo bem-feito, recebas um agrado ou um 

carinho ou achas graça em uma piada e seu 
sistema de recompensa se encarrega de fazer com 
que as regiões do cérebro... 

B) Faz algo bem-feito, recebes um agrado ou um 
carinho ou aches graça em uma piada, e seu 
sistema de recompensa se encarrega de fazer com 
que as regiões do cérebro... 

C) Faze algo bem feito, recebe um agrado ou um 
carinho ou aches graça em uma piada, e teu 
sistema de recompensa te encarrega de fazer com 
que as regiões do cérebro... 

D) Faze algo bem-feito, recebe um agrado ou um 
carinho ou acha graça em uma piada, e teu 
sistema de recompensa se encarrega de fazer com 
que as regiões do cérebro... 

9 - A locução grifada no trecho abaixo expressa 
idéia de: 

"Uma vez que seu cérebro repete por dentro o 
sorriso que ele vê por fora, o bem-estar do outro é 
contagiante."  
A) concessão. 
B) tempo. 
C) causa. 
D) fim. 

10 - O plural de "corre-corre” (texto 1) e "bem-
estar" (texto 2) está correto na alternativa: 
A) corres-corres - bens-estares 
B) corres-corre - bem-estares 
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C) corre-corres - bem-estares  
D) corre-corres - bens-estares 
 

 
11 - O Programa de Saúde da Família e 
Comunidade (PSF) determina que sejam: 
A) realizadas ações fragmentadas e comunitárias de 

saúde. 
B) promovidas assistências primária e terciária em 

saúde. 
C) priorizadas as ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde das famílias. 
D) reorganizados os serviços federais de saúde. 

12 - O SUS tem como princípio a participação da 
comunidade. Sobre a participação popular no 
SUS, é incorreto afirmar que: 
A) os Conselhos de Saúde têm caráter permanente e 

deliberativo. 
B) a ação do Conselho de Saúde se dá através da 

formulação de estratégias de saúde, com o 
objetivo de informar aos gestores os anseios da 
comunidade e assim tentar sensibilizá-los para a 
realização de ações comunitárias. 

C) os Conselhos de Saúde são compostos por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários. 

D) as Conferências Nacionais de Saúde devem 
ocorrer, no máximo,  a cada 4 anos, com o 
objetivo de avaliar a situação de saúde da 
população.  

13 - Ainda em relação ao SUS, assinale a opção 
incorreta. 
A) O SUS é um conjunto de unidades, de serviços e 

de ações que interagem com a finalidade de 
proteger, promover e recuperar a saúde. 

B) Regionalização e hierarquização são princípios 
éticos do SUS. 

C) O princípio da equidade corresponde a assegurar 
ações e serviços de todos os níveis, sem barreiras, 
discriminando positivamente os menos 
favorecidos. 

D) De forma paritária com o governo, é assegurada a 
participação dos cidadãos, dos profissionais de 
saúde e dos prestadores de serviço nos conselhos 
de saúde. 

14 - Em relação aos recursos humanos em saúde, 
não se pode afirmar que: 
A) A grande maioria dos médicos brasileiros tem 

menos de 20 anos de graduação. 
B) No Brasil existe aproximadamente 1(um) médico 

para 600 habitantes, o que está acima do 
preconizado pela OMS.  

C) Atualmente 60% dos médicos exercem a 
profissão em cidades do interior e 40% nas 
capitais. 

D) Aproximadamente 60% dos médicos têm 
Residência Médica. 

15 - Identifique as afirmativas que estão correta e 
marque a alternativa que as indicam. 

I -  A Lei 8.142 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS e as 
transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros.  

 II - A Norma Operacional Básica de1996 (NOB-
96) estabelece a habilitação dos municípios 
como: incipiente e/ou parcial e/ou semiplena. 

 III - O Programa de Saúde da Família (PSF), 
uma das estratégias da Atenção Básica, 
busca compreender o contexto do processo 
saúde-doença, identificando as causas e 
estabelecendo vínculos com a comunidade. 

IV - O Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM) e o Sistema de Informação sobre os 
Nascidos Vivos (SINASC) foram 
implantados a partir de janeiro de 2006. 

A) Apenas alternativa I está correta. 
B) Apenas as alternativas II e III são corretas. 
C) Apenas as alternativas I e III são corretas  . 
D) Todas as alternativas são corretas. 

16 - Os repasses de recursos (inciso IV do artigo 2º 
- Lei nº 8.142) destinar-se-ão a investimentos na 
rede de serviços. Para receberem os mesmos, os 
municípios, os estados e o distrito federal deverão 
contar, dentre outros, com: 
A) plano de carreira, cargos e salários (PCCS), 

fundo de saúde e conferência de saúde. 
B) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de 

saúde. 
C) plano de carreira, cargos e salários (PCCS), 

conferência de saúde e plano de saúde. 
D) fundo de saúde, conferência de saúde e plano de 

saúde. 

17 - O princípio doutrinário do SUS (Sistema 
Único de Saúde), que acabou diretamente com o 
privilégio no direito de acesso aos serviços 
públicos de saúde, antes restrito quase 
exclusivamente aos trabalhadores do mercado 
formal, é a:  
A) eqüidade. 
B) universalidade. 
C) integralidade. 
D) descentralização. 

18 - O Programa de Saúde da Família foi 
recentemente afirmado como estratégia, por 
Portaria do Ministério da Saúde. Esta estratégia 
de saúde tem como objetivo principal: 
A) reestruturar o modelo assistencial de saúde no 

Brasil, a partir da reorientação da atenção básica. 
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B) realizar prevenção em saúde para as populações 
onde atue. 

C) ampliar a rede de assistência em estados de 
acordo com o seu desenvolvimento, onde a 
atenção básica carece de maior abrangência 
populacional. 

D) aumentar a destinação de recursos para os fundos 
municipais de saúde. 

19 - Uma das primeiras ações ao se implantar uma 
equipe de saúde da família em uma determinada 
comunidade é a realização do cadastramento. 
Com relação aos objetivos do cadastramento da 
população das áreas adscritas à Estratégia de 
Saúde da Família, assinale a alternativa incorreta. 
A) Identificar áreas de risco na comunidade. 
B) Promover a criação de vínculo entre a equipe e a 

comunidade. 
C) Intervir sobre fatores de risco. 
D) Coletar informações sobre morbidade dos 

indivíduos com vistas a elaborar uma política 
local de assistência mais adequada à realidade 
local. 

20 - Quanto ao Programa de Saúde da Família 
(PSF), é correto afirmar que: 
A) o seu funcionamento é baseado na demanda 

espontânea. 
B) a atenção é concentrada no indivíduo. 
C) é centrado em ações curativas. 
D) estimula a participação comunitária, garantindo 

autonomia nas ações de planejamento no nível 
dos territórios das equipes de saúde da família. 

 
 
 
21 - Raichelis ao estudar o sistema de proteção 
social no Brasil apresenta como suas 
características, que consolidam a “cidadania 
regulada”. 
I - Estratificação 
II - Fragmentação 
III - Discriminação 
IV - Descentralização 
Assinale  a opção correta: 
A) I, II, IV 
B) I, II, III  
C) I, III 
D) II, IV 

22 - Os anos 90 são marcados como os anos dos 
ajustes estruturais, tanto em âmbito econômico, 
quanto social. Esse contexto de redução das ações 
reguladoras do Estado e encolhimento das suas 
funções sociais confere novas dimensões à gestão 
da questão social que inclui:  

A) institucionalização do acesso público aos bens, 
serviços e direitos básicos à população 
trabalhadora.  

B) redução da isenção de tributos para entidades 
assistenciais que efetivam programas sociais de 
natureza pública.  

C) arrefecimento de rede de solidariedade social. 
D) fortalecimento da prática terceirizada no âmbito 

da assistência social.  

23 - Behring nos informa sobre a preocupação dos 
organismos internacionais (Banco Mundial e 
Fundo Monetário Internacional), que 
orquestraram o ajuste estrutural com o seu custo 
social e político, expresso numa preocupação com 
o flagrante crescimento da pobreza, ainda que se 
mantenham as propostas de caráter 
compensatório na intervenção social. Segue sendo 
a focalização a grande orientação para a política 
social acompanhada de: 
I -  Estímulo a fundos sociais de emergência. 
II -  Controle do déficit fiscal. 
III -  Equilíbrio do gasto público. 

Assinale a opção correta: 
A) I 
B) II, III 
C) I, III 
D) I, II, III 

24 - A questão social é tema de debate polêmico e 
acirrado no interior da profissão. Contrapondo-se 
à tese da “nova questão social”, Netto afirma que 
permanecem, na contemporaneidade, as 
tradicionais manifestações da questão social, ao 
mesmo tempo em que emergem novas expressões 
da mesma. Para responder às demandas sociais 
que são originadas neste processo, é necessário 
caracterizar corretamente o velho e o novo da 
questão social hoje e para isso o autor afirma que 
é preciso considerar: 
A) a naturalização da questão social como condição 

para manutenção da ordem societária. 
B) o caráter universal da lei geral da acumulação 

capitalista. 
C) as particularidades histórico-culturais e 

nacionais. 
D) o crescimento da pobreza na razão direta do 

aumento da capacidade social de produzir 
riquezas. 

25 - Ao analisar o que é específico das práticas 
sociais que o Serviço Social desenvolve, Iamamoto 
ressalta a importância de considerar a relação 
destas com as práticas materiais desenvolvidas 
pelas instituições sociais e assistenciais. Nesta 
relação, a ação do Serviço Social é em geral 
auxiliar e subsidiária. A partir desta análise, a 
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autora afirma que as práticas não burocráticas do 
Serviço Social assumirão constantemente a forma: 
A) ideológica 
B) politizadora 
C) educativa  
D) humanista 

26 - De acordo com Iamamoto, a prática 
profissional que privilegia o aperfeiçoamento 
formal das tarefas que são atribuídas aos 
profissionais, pelos demandantes da profissão é 
caracterizada pelo comportamento: 
A) genérico que reduz a prática à atividade em geral.  
B) messiânico que privilegia os propósitos do sujeito 

profissional individual. 
C) utilitário inspirado na eficácia técnica.  
D) fatalista inspirado em análises que naturalizam a 

vida social. 

27 - De acordo com os estudos de Bravo, o projeto 
de Reforma Sanitária tem sido questionado na 
atualidade, constituindo-se em uma proposta 
contra-hegemônica. Para o resgate deste projeto 
em sua totalidade, com eixo na democratização na 
saúde, a autora sugere:   
A) adoção de um novo modelo assistencial.  
B) aprofundamento do controle social. 
C) racionalização da oferta. 
D) redistribuição das funções estatais.   

28 - Na primeira década do período ditatorial no 
Brasil se estabelecem um novo padrão de 
organização dos serviços médicos. Este novo 
padrão geram diferenciações no atendimento em 
relação à clientela e às finalidades em cada forma 
organizativa de atenção médica. 

Bravo afirma que os valores que orientaram estas 
diferenciações foram: 
A) cobertura e custeio.  
B) eqüidade e racionalidade.  
C) homogeneidade e controle governamental.  
D) lucratividade e controle da força de trabalho. 

29- A atuação do Serviço Social nos órgãos de 
assistência médica da previdência foi 
regulamentada em 1967 e previa a seguinte ação: 
A) individual, de caráter educativo.  
B) individual, de caráter psicologizante. 
C) grupal, de caráter integrador do paciente ao 

trabalho. 
D) comunitária, para a mobilização de recursos. 

30 - O Código de Ética Profissional prevê direitos 
e responsabilidades do Assistente Social no 
exercício de sua profissão, a partir de um 
compromisso com a democracia e a liberdade. 
Considerando este importante instrumento 
correlacione: 
 

(   ) Articular-se com os movimentos de outras 
categorias. 
(   ) Utilizar programas e políticas sociais para 
viabilizar os direitos sociais dos usuários. 
(   ) Apoiar e participar de organizações sociais 
vinculadas à ampliação dos direitos de cidadania.  
(   ) Revelar sigilo profissional. 
(   ) Garantir a plena informação e discussão sobre 
as possibilidades e conseqüências das situações 
apresentadas pelos usuários. 
 
I - Dever do assistente social. 
II - Proibição ao assistente social. 
III - Direito do assistente social. 
IV - Princípio fundamental do Código de Ética. 
V - Infração disciplinar do assistente social. 
 
             Assinale a opção correta: 
 
A) IV, I, III, II, I 
B) III, I, III, II, I 
C) III, II, III, V, II  
D) I, I, III, II, I 

31 - De acordo com a lei nº, 8662, de 7 de junho de 
1993, que dispõe sobre a profissão do assistente 
social e dá outras providências, é correto afirmar: 
A) é atribuição privativa do assistente social prestar 

assessoria e apoio aos movimentos sociais, e 
matéria relacionada às políticas sociais. 

B) é atribuição privativa do assistente social 
planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a analise da realidade social e 
subsidiar ações profissionais. 

C) é competência do assistente social prestar 
assessoria técnico-consultiva aos organismos 
públicos e provados em matéria de Serviço 
Social. 

D) é competência do assistente social orientar 
indivíduos no sentido de identificar recursos e de 
fazer uso dos mesmos no atendimento de seus 
direitos.  

32 - De acordo com a lei nº. 8069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é uma das diretrizes para a política 
de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente: 
A) consolidação de programas de assistência social 

de caráter supletivo. 
B) municipalização do atendimento. 
C) preservação dos vínculos familiares.  
D) definição de políticas sociais básicas.   

33 - Considerando o disposto na lei nº. 8742, de 7 
de dezembro de 1993, que organiza a assistência 
social no país, a seguir relacionados, é correto 
afirmar: 
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I -   A promoção da integração ao mercado de 
trabalho. 

II - A garantia de 1(um) salário mínimo de 
benefício mensal a pessoa portadora de 
deficiência. 

III - A divulgação ampla dos benefícios e dos  
critérios para sua concessão. 

IV - A participação popular na formulação das 
políticas e controle das ações. 

A) IV é princípio da assistência social. 
B) I e III são diretrizes da assistência social. 
C) I e II são princípios da assistência social. 
D) I e II são objetivos da assistência social. 

34 - A assistente social X., lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, atua no posto de atenção 
básica à saúde. Por sua localização geográfica há 
grande presença de idosos, o que a levou a 
estabelecer um programa de atenção específico 
para este segmento. Para tanto, foi necessário 
implantar na instituição, a geriatria como 
especialidade clínica. 

Na organização e gestão da Política Nacional do 
Idoso esta estratégia tem como característica ser: 
A) serviço complementar ao SUS. 
B) objeto de parceria entre o setor público e privado. 
C) competência dos órgãos e entidades públicas. 
D) alternativo para a saúde do idoso. 

35 - Faleiros nos alerta que as mudanças sociais 
advindas da chamada “era da globalização” 
afetam diretamente o sistema de proteção social, 
na perspectiva beveridgiana. A conseqüência é 
que a rede de proteção social se esgarça e 
fragmenta. Para o autor, a possibilidade de 
resgatar a proteção social do Estado ao cidadão, 
exige: 
A) fortalecimento dos programas de geração de 

renda, seja sob a ótica comunitarista ou de 
empreendimentos. 

B) ações articuladas à realidade local do cidadão 
numa rede complexa de serviços, assistência e 
seguros onde se garante sua vida e sua voz.  

C) fortalecimento da rede de solidariedade 
interfamiliar e desta com o Estado. 

D) Desenvolvimentos de mecanismos que enfatizem 
a empregabilidade dos sujeitos. 

36 - As políticas sociais desenham as bases de 
sustentação funcional-ocupacional do Serviço 
Social. No caso da saúde, considerando os estudos 
generalistas de Montaño, o financiamento das 
políticas sociais deste setor sofre uma alteração no 
que se refere aos agentes partícipes do seu custeio. 
Esta alteração pode ser caracterizada por: 
A) crescimento da contribuição do fundo público. 
B) predomínio da contribuição compulsória do 

capital. 

C) passagem da solidariedade sistêmica para a 
solidariedade individual. 

D) desoneração da contribuição compulsória dos 
trabalhadores de baixa renda. 

37 - O estudo das formas de expressão e de 
enfrentamento da questão da saúde no Brasil, em 
particular consolidadas nos anos 90, apresenta 
consonância com a redefinição do padrão de 
financiamento/gestão/execução das políticas 
sociais, Com base nestes estudos, podemos afirmar 
que os programas e políticas que se mantêm, sob a 
responsabilidade do Estado, são atingidos pela 
seletividade, segmentação, focalização e 
precarização. Nas instituições de execução da 
política de saúde, o assistente social, para 
enfrentar esta tendência deve: 
A) lutar pela ampliação dos direitos sociais e das 

formas de controle social.  
B) fortalecer a descentralização, racionalizando a 

prestação do serviço. 
C) controlar, utilizando novas formas de gestão, as 

parcerias públicax rivada.  
D) democratizar o serviço, assegurando sua 

qualidade. 

38 - As reivindicações e pressões organizadas pelos 
trabalhadores na década de 80, provocaram a 
incorporação, pela Constituição Federal de 1988, 
de muitas demandas de expansão dos direitos 
sociais. Sendo assim,  os novos princípios que 
orientam a saúde englobam: 
A) redistributividade e descentralização. 
B) gratuidade e seletividade. 
C) universalidade e centralização. 
D) distributividade e gratuidade. 

39 - Para Sposati, o núcleo básico do processo de 
reprodução social, que precisa a cobertura das 
necessidades afiançadas pela assistência social 
como política de seguridade é: 
A) cidadão/Estado 
B) cidadão/Família  
C) cidadão/Trabalho 
D) cidadão/Redes Sociais 

40 - Para Netto, um dos elementos que merece 
destaque no processo de renovação do Serviço 
Social, refere-se ao polêmico debate teórico-
metodológico profissional. Há uma tentativa de 
romper com a subalternidade intelectual 
determinada em muito por:  
A) opção pelo pluralismo teórico.   
B) prevalência de função meramente executivas. 
C) crescente diferenciação das concepções 

profissionais. 
D) constituição de segmentos profissionais voltados 

para investigação e pesquisa.  
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