
CONCURSO PÚBLICO

8. PROVA OBJETIVA

ASSISTENTE SOCIAL

INSTRUÇÕES

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 60 QUESTÕES OBJETIVAS.

� PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

27.09.2009 
tarde
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

O gene do otimismo

Além de pavimentar o caminho para uma revolução na medi-
cina, o sequenciamento do genoma humano permitiu que cientistas 
identificassem uma série de genes relacionados ao comportamento. 
Não se passa um mês sem que um novo estudo associe determi-
nado gene à tendência a adquirir certo traço de personalidade, 
ou a desenvolver um hábito ou vício – desde que seja ligado ao 
ambiente em que a pessoa viva. A mais recente dessas pesquisas, 
conduzida pela Universidade de Essex, na Inglaterra, debruça-se 
sobre o gene responsável pelo transporte de serotonina, neuro-
transmissor associado a sensações como bem-estar e felicidade. 
Uma variação nesse gene estaria relacionada à maneira como cada 
um processa as informações positivas ou negativas – ou seja, à 
tendência de ser otimista ou pessimista. O gene do otimismo, como 
foi batizado pela comunidade científica, já havia sido rastreado 
pela equipe da geneticista Mayana Zatz, da Universidade de São 
Paulo, em parceria com o geneticista João Ricardo de Oliveira, 
da Universidade Federal de Pernambuco.

Tanto os pesquisadores da Universidade de Essex quanto os 
da Universidade de São Paulo realizaram testes com grupos de 
voluntários para que fosse aferido quantos deles tinham o gene 
do otimismo. No caso dos ingleses, 16% possuíam. Entre os 
brasileiros, a marca bateu em 40%. Antes que se conclua que o 
Carnaval tem origem genética, é bom esclarecer que esses estudos 
precisam ser confirmados em outras populações. De qualquer 
maneira, parece claro que o brasileiro é o mais propenso a olhar 
o mundo com otimismo. O pesquisador de genética evolutiva 
Ricardo Kanitz, da PUC do Rio Grande do Sul, diz que o índice 
favorável aos brasileiros pode ter origem na mistura de etnias e 
nacionalidades. “A alegria do povo brasileiro pode ser, em parte, 
explicada por esse gene, menos comum entre a população da 
Inglaterra”, afirmou o pesquisador. 

Com a descoberta do gene do otimismo, a geneticista Mayana 
Zatz faz a seguinte reflexão: é possível que, de agora em diante, 
tenhamos de ser mais tolerantes com quem teima em ver somente 
�����������	
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pode estar nos genes.

(Leandro Beguoci, Veja, 06.05.2009. Adaptado)

01. De acordo com o texto

(A) a tendência a desenvolver um traço da personalidade 
independe do contexto a que o indivíduo está associado 
ao longo de sua vida.

(B) a pesquisa comprovou que os brasileiros apresentam um 
índice maior do gene do otimismo graças à miscigenação.

(C) aqueles que são pessimistas e apáticos agem dessa forma 
pois não têm em seu DNA o gene do otimismo, sendo 
assim, precisam de tolerância.

(D) o estudo do genoma humano já identificou todos os aspec-
tos físicos de um indivíduo, por isso, agora, as pesquisas 
se debruçam sobre os aspectos do comportamento.

(E) dados mais confiáveis e seguros sobre o gene do oti-
mismo estão atrelados a novas pesquisas e à inclusão de 
diferentes grupos de indivíduos.

02. Considere as frases.

... adquirir certo traço de personalidade (...) desde que seja 
ligado ao ambiente em que a pessoa viva.
... realizaram testes com grupos de voluntários para que fosse 
aferido quantos deles...
Visto que, essa atitude – em parte – pode estar nos genes.
Os termos em destaque estabelecem entre as orações, respec-
tivamente, as ideias de

(A) concessão – finalidade – causa

(B) concessão – conclusão – consequência

(C) tempo – conclusão – causa

(D) condição – finalidade – causa

(E) condição – finalidade – consequência

03. Reconheça a alternativa em que a palavra que exerce a função 
de pronome relativo.

(A) ... do genoma humano permitiu que cientistas... (1.º pará-
grafo)

(B) ... ligado ao ambiente em que a pessoa viva. (1.º parágrafo)

(C) Antes que se conclua que o Carnaval... (2.º parágrafo)

(D) ... é bom esclarecer que esses estudos... (2.º parágrafo)

(E) De qualquer maneira, parece claro que o brasileiro... 
(2.º parágrafo)

04. Considere os trechos.
 I. ... debruça-se sobre o gene responsável pelo transporte 

de serotonina...
 II. ... mais propenso a olhar o mundo com otimismo.
 III. ... menos comum entre a população da Inglaterra...
 IV. ... é possível que, de agora em diante, tenhamos de ser 

mais tolerantes.

A expressão em destaque tem a função de advérbio ou de 
locução adverbial em

(A) I, apenas.

(B) I e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.



3 IASP0901/08-AssistenteSocial-tarde

05. Considere os trechos.

... como cada um processa as informações positivas ou 
negativas...
... da Universidade de São Paulo realizaram testes...
... é mais propenso a olhar o mundo com otimismo.
Assinale a alternativa em que os termos destacados estão 
substituídos, correta e respectivamente, pelos pronomes 
adequados.

(A) as processa ... realizaram-nos ... olhá-lo

(B) as processa ... realizaram-os ... olhá-lo

(C) as processa ... realizaram-nos ... olhar-lhe

(D) lhes processa ... realizaram-nos ... olhar-lhe

(E) lhes processa ... realizaram-os ... olhá-lo

06. Reconheça a alternativa cujas formas verbais completam a 
frase de acordo com a norma padrão.

Segundo a pesquisa, para aqueles que sempre  o 
bom humor,  haver, entre os vários genes que com-
põem seu DNA, o gene responsável por despertar o otimismo.

(A) mantêm ... poderão

(B) mantiveram ... poderá

(C) mantiveram ... poderão

(D) manteram ... poderá

(E) manteram ... poderão

07. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância 
verbal e nominal estabelecidas pela norma culta.

(A) Devem fazer quatro meses que o artigo foi publicado em 
uma revista científica.

(B) A enfermeira ou o médico poderá ajudar o paciente com 
os medicamentos.

(C) Aquela funcionária tem bom humor e alegria extra-
ordinária.

(D) Por melhor que sejam suas intenções, o conselho não 
liberará as verbas.

(E) A pesquisadora ficou meia confusa diante dos resultados 
contraditórios.

08. Considere a frase.

Este é o cientista renomado  quem lhe falei, e os 
resultados das pesquisas  quais ele aludiu, durante 
sua palestra, são bastante promissores.
Completam correta e respectivamente a frase, as preposições

(A) a ... dos

(B) sobre ... nos

(C) para ... nos

(D) por ... aos

(E) de ... aos

09. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem, correta e 
respectivamente, o trecho a seguir.

A ausência do gene do otimismo pode ser desfavorável 
 certas pessoas. Talvez por isso, alguns indivíduos 

se vejam,  vezes, propensos  uma crise 
de depressão.
(A) a ... às ... a
(B) à ... às ... a
(C) a ... as ... à
(D) a ... as ... a
(E) à ... às ... à

10. Considere a tirinha.

(Dik Browne, O melhor de Hagar, o Horrível. Vol.5)

Na fala de Eddie – Nossos homens que o digam! – há, em 
relação ao que foi dito por Hagar, seu chefe,
(A) uma solicitação.
(B) uma incompreensão.
(C) uma ironia.
(D) um exagero.
(E) uma redundância.

ATUALIDADES

11. Observe a charge.

(www.joildo.net/.../charges/crise_senado_rico.jpg)

Sobre a atual crise no Senado Federal, é correto afirmar que 
uma das suas causas estruturais é
(A) o processo de eleição da presidência, que não tem legi-

timidade.
(B) a relação promíscua entre o interesse público e o parti-

cular.
(C) a imprensa que desenvolve campanha visando ao fecha-

mento da instituição.
(D) a falta de definição ideológica dos partidos políticos.
(E) a oposição sistemática dos senadores ao poder executivo.
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12. As eleições legislativas realizadas na Argentina, em 28 de 
junho, trouxeram importantes consequências para a política 
daquele país. Assinale a alternativa que aponta corretamente 
uma dessas consequências.

(A) O fortalecimento dos partidos de direita.

(B) O alto grau de abstenção indicando que a democracia 
está ameaçada.

(C) A derrota do governo de Cristina Kirchner.

(D) O número elevado de votos em branco.

(E) A renúncia do ministro de articulação política.

13. Leia a manchete.

“Irã vai julgar 500 pessoas por protestos pós-eleições”
(Folha de S.Paulo, 09.07.2009)

Segundo informações do governo iraniano, 2 500 pessoas 
foram presas durante as manifestações.

Assinale a alternativa que indica corretamente a principal 
causa das manifestações e protestos ocorridos no Irã após a 
divulgação do resultado das eleições presidenciais.

(A) A luta pelo fim do Estado Islâmico e a implantação de um 
regime orientado pelo paradigma da democracia ocidental.

(B) A defesa de reformas econômicas profundas, especial-
mente o desenvolvimento da sociedade de mercado.

(C) A reivindicação de maior liberdade no plano cultural, como 
o acesso às obras literárias produzidas no mundo ocidental.

(D) O repúdio à manipulação e à fraude no resultado das elei-
ções que indicou a vitória do atual presidente Mahmoud 
Ahmadinejad.

(E) O movimento de libertação das mulheres iranianas contra 
as regras de comportamento que as colocam em posições 
subalternas.

14. Leia as afirmações sobre a gripe Influenza A H1N1.
 I. É um surto global de uma variante de gripe suína, cujos 

primeiros casos ocorreram no México.
 II. O contágio se dá pelas vias aéreas e o contato, por meio 

das mãos em objetos contaminados. O vírus também se 
espalha pelo ar.

 III. O papel do suíno na emergência dessa nova estirpe de 
vírus encontra-se sob investigação. Contudo, a contami-
nação do homem se dá pelo consumo da carne suína.

 IV. Os sintomas são normalmente similares aos da gripe 
comum e incluem febre, letargia, falta de apetite e tosse. 
Algumas pessoas com gripe têm coriza, garganta seca, 
náusea, vômito e diarreia.

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e III, apenas.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

15. O governo federal adotou medidas para evitar o desaqueci-
mento da economia e suas consequências danosas, como o 
desemprego.

Assinale a alternativa que aponta corretamente uma das me-
didas implantadas pelo governo.

(A) Vultosos empréstimos para setores estratégicos da eco-
nomia, como a indústria automobilística.

(B) Isenção do imposto sobre produtos industrializados para 
setores como o da linha branca (fogões, geladeiras etc.).

(C) Suspensão temporária da importação de produtos indus-
trializados, especialmente, para os setores de tecidos e 
calçados.

(D) Criação de linhas de créditos a fundo perdido pelo  
BNDES, isto é, empréstimos em que a empresa não 
oferece garantia de pagamento.

(E) Adoção de medidas protecionistas, como o aumento das 
taxas de importação para proteger setores vitais, como o 
da construção civil.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Espera-se que o controle das doenças endêmicas no Brasil 
deva ocorrer

(A) por meio de campanhas de vacinação, prioritariamente.

(B) com a melhoria das condições socioeconômicas da po-
pulação.

(C) com o avanço da efetividade das medicações, priorita-
riamente.

(D) com campanhas de informação à população, prioritaria-
mente.

(E) por meio do estímulo à automedicação.

17. Um dos componentes do Pacto pela Saúde é o Pacto de Gestão 
do SUS, que tem como objetivo

(A) estabelecer as responsabilidades de cada ente federa-
do de forma a diminuir as competências concorrentes 
e fortalecer a gestão compartilhada e solidária do  
SUS.

(B) destinar as responsabilidades mais complexas ao gestor 
da esfera federal do SUS, deixando as de menor com-
plexidade aos gestores estaduais e municipais.

(C) restringir a participação da comunidade aos conselhos de 
saúde das esferas federal, estaduais e municipais, apenas 
nos casos dos municípios maiores de cem mil habitantes.

(D) relativizar a importância da programação pactuada e 
integrada, da regionalização e da descentralização das 
ações do SUS.

(E) aumentar o peso do gestor estadual, para que as articula-
ções intermunicipais sob sua responsabilidade, de fato, 
aconteçam.
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18. O Programa Saúde da Família caracteriza-se por ser uma 
estratégia na prestação de assistência à saúde 

(A) inédita no mundo, não encontrando similaridade com 
nenhum outro sistema de saúde em vigor.

(B) autônoma das demais ações e serviços do SUS, para que 
características indesejáveis dos demais serviços e ações 
do SUS não influenciem sua prática.

(C) em busca da diminuição da necessidade de especialidades 
médicas de difícil acesso no SUS.

(D) particularmente junto à população mais carente, por esta 
estar mais habituada a receber agentes do Estado em seus 
domicílios.

(E) estruturada na reorganização da atenção básica do SUS, 
voltada à promoção da qualidade de vida e intervenção 
nos fatores que a colocam em risco.

19. A lista de doenças de notificação compulsória inclui

(A) somente aquelas de notificação obrigatória imediata.

(B) somente os casos não decorrentes de acidentes ou eventos 
súbitos.

(C) aquelas que devem ser notificadas mesmo quando houver 
apenas suspeita diagnóstica.

(D) somente as infecciosas, de possível prevenção.

(E) somente aquelas que atingem níveis epidêmicos.

20. Dois municípios de pequeno porte, com número de habitantes 
e perfil demográfico e socioeconômico semelhantes, apresen-
tam coeficiente de mortalidade por câncer de pulmão muito 
diferentes. Assinale a alternativa correta.

(A) Há certamente algum fator ambiental que atinge os ha-
bitantes dos municípios de forma diferenciada.

(B) É fundamental realizar um estudo genético para verificar 
fatores de proteção ao câncer nos habitantes dos dois 
municípios.

(C) O município com menor coeficiente de mortalidade pela 
doença certamente possui um sistema de saúde com 
maior capacidade terapêutica.

(D) Certamente erros nos fluxos de notificação dos muni-
cípios explicam a disparidade entre os coeficientes de 
mortalidade pela doença.

(E) É preciso verificar a capacidade diagnóstica do sistema 
de saúde do município que apresenta o menor coeficiente 
de mortalidade pela doença.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Considerando-se que o Serviço Social ocupa um espaço 
sócio-ocupacional criado por necessidades sociais de abrandar 
conflitos e desigualdades, uma de suas bases de legitimidade 
pode ser encontrada

(A) nas informações da moderna tecnologia.

(B) nas influências dos países desenvolvidos.

(C) nos interesses da ordem burguesa.

(D) nos interesses da ordem eclesiástica.

(E) nos interesses da categoria profissional.

22. Os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Ser-
viço Social explicam-se

(A) no movimento histórico da sociedade, que é produto de 
relações sociais, de ações recíprocas dos homens entre 
si, no complexo processo de reprodução social da vida.

(B) no movimento a-histórico da sociedade, que relega as 
relações sociais, as ações recíprocas dos homens entre 
si, no complexo processo de reprodução social da vida.

(C) no movimento histórico da cidade, que é produto de re-
lações sociais urbanas, de ações recíprocas dos homens, 
no complexo processo de reprodução social da vida.

(D) no movimento histórico da sociedade, produto exclusivo 
das relações econômicas, com ações comerciais dos ho-
mens entre si, na complexa mercantilização social da vida.

(E) no movimento humano da história, produzido pela constru-
ção das famílias, de ações subjetivas da vida dos homens 
entre si, a partir do processo de reprodução da vida.

23. Segundo Yasbek (1996), há uma cumplicidade, uma dialética 
nas relações entre os homens na constituição de sua identi-
dade social. Para conhecer a estrutura da realidade social e 
simbólica das classes sociais, o Serviço Social optou pelo 
apoio teórico proporcionado

(A) pelas representações do real fragmentado.

(B) pela análise política weberiana.

(C) pelos estudos piagetianos da construção do conhecimento.

(D) pela perspectiva marxista histórica.

(E) pela análise da microfísica do poder social.

24. O Serviço Social atua na área das relações sociais, mas sua 
especificidade deve ser buscada nos objetivos profissionais 
tendo estes que ser adequadamente formulados, guardando 
estreita relação com o objeto de intervenção que é

(A) o domínio de um conjunto de métodos e técnicas.

(B) a apropriação de teorias sobre a instrumentalização.

(C) a compreensão crítica da “questão social”.

(D) a relação com movimentos e demandas indissociáveis.

(E) o enfrentamento das expressões da “questão social”.



6IASP0901/08-AssistenteSocial-tarde

25. A práxis, compreendida como relação teoria-prática, na abor-
dagem materialista dialética da teoria marxiana, baseia-se nos 
primados da

(A) consciência, da história, do ser social e da totalidade.

(B) economia, do valor do dinheiro, da burguesia e da par-
cialidade.

(C) consciência da burguesia, da cultura, da integração e da 
justiça social.

(D) história pós-moderna, da globalização, da singularidade 
e do neoliberalismo.

(E) existência do ser social, da exclusão, da particularidade 
e da personalização.

26. Dado que o real não é transparente e que cabe ao assistente 
social, em seu trabalho, fazer a leitura das contradições da 
realidade pensando o sujeito coletivo como construído no 
exercício político, pode-se afirmar que essa leitura refere-se

(A) à pressão universitária.

(B) à técnica do planejamento.

(C) ao movimento da práxis.

(D) à cultura múltipla étnica.

(E) aos debates sociais.

27. O atendimento individualizado ao usuário tem sido observado 
por autores do Serviço Social, como Vasconcelos e Brandão, 
como a forma preferencial de trabalho do assistente social de 
inclinação conservadora, que para tanto utiliza-se de

(A) entrevistas como um fim em si mesmas, em compromisso 
com o projeto ético-político da profissão.

(B) entrevistas de caráter individual e sigiloso para ouvir a 
queixa e direcionar sua ação.

(C) tecnologia de ponta para garantir a satisfação dos direitos 
e a solução de problemas sociais.

(D) relacionamentos para a solução de problemas centrais e 
periféricos da sociedade humana.

(E) contatos coletivos em sala própria, telefonemas e e-mails 
para resolver uma situação de cada vez.

28. As famílias deparam-se com sérios desafios advindos tanto 
de suas necessidades internas como do seu meio social. Cabe 
ao assistente social, no trabalho de atendimento familiar,

(A) atuar na perspectiva de aconselhamento e terapia, nos 
problemas caracterizados como de nível relacional.

(B) estar ciente das determinações que caracterizam essa 
instituição social historicamente produzida.

(C) concentrar-se nas necessidades individuais do usuário, 
numa perspectiva de equilíbrio e funcionalidade do sistema.

(D) entender a família a partir do modelo nuclear porque é 
assim que a sociedade se organiza e funciona.

(E) estar ciente de que o usuário tem problemas de insufi-
ciência de renda e falta de acesso aos serviços sociais 
básicos.

29. Houve grande influência das ciências sociais, especialmente 
da sociologia e da pedagogia, nas origens dos trabalhos com 
grupos realizados pelo Serviço Social. A conotação ideológica 
presente nesses trabalhos traduzia-se em uma forma de

(A) alterar estruturas pessoais consolidadas, limitantes de 
avanços e conquistas relacionais.

(B) propor alternativas viáveis de manutenção do status quo 
considerada a estrutura socioeconômica vigente.

(C) concretizar uma ação moldada no atendimento exclusivo 
de desejos e interesses dos usuários.

(D) se obter melhoria da sociedade e desenvolvimento de um 
modo de vida democrático.

(E) expressão concreta do real, subsidiada em conceitos 
estruturantes de um determinado sistema.

30. O trabalho do Serviço Social realizado numa comunidade 
enfrenta atualmente uma complexidade cada vez maior de 
problemas, o que requer do profissional o domínio

(A) da natureza dos dados sobre o espaço físico e do meio 
ambiente tomados como objeto de intervenção.

(B) de conhecimentos profundos das subjetividades, despre-
zando as diferentes alternativas.

(C) da incorporação total dos conhecimentos técnicos e 
topográficos relativos à ocupação dos espaços físicos.

(D) da utilização do instrumental de estudo de caso individual 
como conhecimento tecnológico de ponta.

(E) da sistematização decorrente do planejamento como um 
processo de racionalização dialética da ação.

31. Os movimentos populacionais surgiram e se consolidaram no 
país, empurrados por diversos fatores de ordem econômica, 
forçando trabalhadores menos qualificados a procurar novos 
espaços de emprego de mão de obra e sobrevivência, o que 
para o Serviço Social representou

(A) desaprendizado de qualquer abordagem metodológica e 
atuação prática.

(B) inchaço e desqualificação dos recursos nos municípios 
em que atuam.

(C) abordagem ao sujeito individual prejudicado oferecendo 
tutela e apoio.

(D) ampliação da reserva de mercado profissional do assis-
tente social.

(E) novo sujeito, lugares políticos novos e uma prática pro-
fissional inovada.
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32. Após uma década de avanços e conquistas, os movimentos 
sociais populares estão em crise. Ao contrário do que ocorreu 
nos anos 80, hoje a situação é diferente. A desmobilização é 
geral, a participação das pessoas nos movimentos populares 
é mínima. A quais fatores pode-se atribuir essa situação? De 
acordo com estudos e análises efetuados por Gohn (2000), a 
crise atual dos movimentos populares resulta

(A) do acirramento de um processo que se instaurou ao final 
dos anos 80, fruto de problemas que os movimentos já 
carregavam em seu bojo.

(B) da insensibilidade dos governantes em estimular ini-
ciativas dessa natureza, em razão de sua característica 
anarquista.

(C) da dificuldade de articulação em rede, em um país de 
dimensões continentais, como no caso brasileiro.

(D) da adoção de estratégias próprias do neoliberalismo para 
diluir a força dos movimentos, responsabilizar o Estado 
e fortalecer o capital.

(E) da criação de mecanismos de assistência aos excluídos 
que atingem diretamente a pauta de reivindicação dos 
movimentos, provocando seu consequente esvaziamento.

33. A instabilidade econômica dos trabalhadores (autônomo sem 
registro, empregado sem registro, “bico” e desempregado) é 
um problema que se agravou pela seletividade do mercado 
de trabalho na economia neoliberal, levando o usuário dos 
serviços públicos institucionalizados a buscar

(A) a participação na redistribuição existente do capital ex-
cedente da burguesia nacional e a exigência de ascensão 
na pirâmide social.

(B) o apoio do Estado, com a introdução de trajetórias estru-
turadas de programas de transferência de renda e serviços 
sociais.

(C) a dinamização econômica dos espaços sociais, ergonô-
micos e políticos proporcionada pela opção redistributiva 
adotada no país.

(D) o culto ao trabalho honesto enaltecido pela sua importân-
cia dentro da dinâmica econômico-consumista nacional.

(E) programas de unificação consumista do mercado de 
trabalho por meio da infraestrutura de transportes, co-
municações e informática.

34. Segundo Yolanda Guerra (1995), em seu livro “A instru-
mentalidade do Serviço Social”, a profissão possui modos 
particulares de plasmar suas racionalidades que conforma 
um “modo de operar”, o qual não se realiza sem

(A) instrumentos técnicos, políticos e teóricos, direção fina-
lística e pressupostos éticos.

(B) instrumental variado e criativo para desenvolver o em-
preendedorismo individual.

(C) instrumentos criados por outras disciplinas e aproveitados 
na íntegra, sem a perspectiva da ação.

(D) determinações materiais e espirituais, que incorporam a 
subjetividade das ações humanas.

(E) a adoção dos referenciais teórico-metodológicos prove-
nientes da competência neopositivista.

35. Atualmente, o Serviço Social tem-se deparado com o desafio 
de redescobrir alternativas e possibilidades para o trabalho 
profissional, que façam frente à questão social, de forma a 
possibilitar ao usuário

(A) o conhecimento de quais os reais interesses das classes 
trabalhadoras com expressão internacional.

(B) ensinamentos, por meio da conscientização, de como 
participar da organização e politização do ser humano.

(C) enfrentar os problemas cotidianos resolvendo a organi-
zação social assentada na exploração do homem pelo 
homem.

(D) uma vida com qualidade e satisfação de todas as suas 
necessidades humanas e sociais permitidas pelo capita-
lismo.

(E) um modo de vida como sujeito que luta pela preservação 
e conquista da vida, de sua humanidade.

36. Em nossos dias, são inúmeras as discussões relacionadas 
à Bioética trazidas pelo desenvolvimento da tecnociência, 
ou mesmo pelo movimento cultural nas questões ligadas à 
sensibilidade humana quanto ao cuidar, zelar, promover a 
dignidade humana e qualidade de vida. Em 1978, foi criado 
um documento que inaugurou um novo estilo ético de abor-
dagem metodológica às questões relacionadas à pesquisa 
com seres humanos. “O Relatório de Belmont” identificou 
três princípios, sendo eles:

(A) autonomia, beneficência e justiça.

(B) autonomia, hospitalidade e jurisdição.

(C) autonomia, alteridade e humanização.

(D) beneficência, jurisdição e justiça.

(E) alteridade, humanização e justiça.

37. Nenhuma profissão pode garantir a legitimação de sua ética 
a partir de seu Código, o que seria afirmar uma concepção 
legalista e formal. Trata-se de uma questão de consciência 
ética e política, cuja ampliação requer estratégias

(A) que se articulam em termos de projeto social, de uma 
práxis política conservadora e mantenedora das condi-
ções sociais ligadas à expressão da sociedade.

(B) totalmente isentas dos processos de alienação, de forma 
absoluta e irreversível, por meio das mediações já pre-
viamente definidas pela orientação da instituição.

(C) de motivações coletivas, ao serem direcionadas a uma 
intervenção consciente realizadora de direitos, neces-
sidades e valores que respondam às necessidades dos 
usuários.

(D) motivadas pela ultrapassagem e superação total dos 
limites institucionais em direção à plena expressão da 
liberdade individual criativa e inovadora.

(E) favorecidas por condições sociais e motivações coletivas 
que respondam aos direitos e deveres dos empregados 
comprometidos pelo assalariamento.
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38. Os valores contidos no Código de Ética Profissional dos As-
sistentes Sociais, de 1993, afirmam a centralidade do trabalho 
na constituição do homem e são orientadores

(A) das opções, escolhas, posicionamentos e julgamentos de 
valor realizados cotidianamente.

(B) da necessidade de liberdade total do coletivo dos in-
divíduos como contraponto à liberalidade individual e 
subjetiva.

(C) das opções por formas diferenciadas de governo, apoiadas 
na iniciativa privada e no empoderamento individual.

(D) da construção e instalação, pelo assistente social, dos 
valores civis, políticos, sociais, culturais e econômicos.

(E) da densidade histórica dos segmentos sociais excluídos e 
pelos movimentos emancipatórios ao longo da evolução.

39. A ética profissional, ao ser entendida como dimensão espe-
cífica do Serviço Social, tem suas determinações mediadas 
pelo conjunto de necessidades e possibilidades, de demandas 
e respostas que

(A) tornam impossível a existência de um pluralismo profis-
sional, entre outros aspectos do projeto ético-político.

(B) propiciam a renovação do Serviço Social brasileiro, nos 
marcos históricos da confirmação da autocracia burguesa.

(C) viabilizam os suportes históricos para a erosão do trabalho 
profissional a partir do Movimento de Reconceituação.

(D) legitimam a profissão na divisão social do trabalho da 
sociedade capitalista, marcando a sua origem e a sua 
trajetória histórica.

(E) garantem e avalizam a construção do projeto profissional 
a partir da década de 40 do século passado.

40. Na década de 1980 a Saúde, na sociedade brasileira, assumiu 
uma dimensão política vinculada à democracia. A 8.ª Confe-
rência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, em 
Brasília, foi considerada um marco histórico na trajetória da 
política pública de Saúde. Podemos dizer que ela ultrapassou 
a análise  referindo-se à sociedade como um todo, 
propondo não somente o , mas a .

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamen-
te, as lacunas do texto.

(A) setorial ... Sistema Único ... Reforma Sanitária

(B) setorial ... Sistema Único ... Reforma Previdenciária

(C) setorial ... Sistema Previdenciário ... Reforma Sanitária

(D) previdenciária ... Sistema Único ... Reforma Sanitária

(E) setorial ... Sistema Único ... Reforma Previdenciária

41. O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado em . 
É um sistema  destinado a toda a população brasi-
leira. É considerado um modelo internacional de organização 
da saúde. Embora público, o sistema  a parceria 
com hospitais e entidades da iniciativa privada, com subor-
dinação à .

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamen-
te, as lacunas do texto.

(A) 1988 ... universal ... permite ... Central Nacional de Saúde

(B) 1987 ... universal ... permite ... Central Norteadora de 
Sistemas

(C) 1988 ... universal ... não permite ... Central Nacional de 
Saúde

(D) 1986 ... uniforme ... permite ... Central Nacional de Saúde

(E) 1987 ... uniforme ... não permite ... Central Norteadora 
de Sistemas

42. O Pacto pela Saúde 2006, divulgado pela Portaria n.º 399, de 
22 de fevereiro de 2006, do Ministério da Saúde, contempla 
o compromisso firmado entre as três instâncias federativas 
de gestão do Sistema Único de Saúde – SUS – e estabelece 
como prioridade

(A) a Defesa da Vida, o Pacto pela Manutenção do SUS e o 
Movimento pela Transparência do SUS.

(B) o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto 
de Gestão do SUS.

(C) a Proliferação da Vida, o Pacto pela Agilidade do SUS e 
a Agenda Única do SUS.

(D) o Apelo à Vida, a Maximização do SUS e a Unidade do 
SUS.

(E) o Pacto pela Autonomia, a Focalização do SUS e a 
Transparência do SUS.

43. A administração  permite o desenvolvimento de 
ações sociais, em parceria com a sociedade civil, mediante 
convênios com entidades e organizações de assistência social. 
Assim, institui-se o modelo de gestão  de serviços 
públicos, que segundo a Constituição Federal (artigo 241) 
prevê a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais. As  se constituem em 
entidades privadas, sem fins lucrativos, sob forma societária, 
que para se habilitar perante a administração pública neces-
sitam ser declaradas como entidade de  social e 
utilidade pública.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamen-
te, as lacunas do texto.

(A) pública ... associada ... Organizações Sociais ... interesse

(B) paritária ... desvinculada ... Organizações Partidárias ... 
negociação

(C) privada ... específica ... Organizações Humanas ... carac-
terística

(D) pública ... associada ... Organizações Pessoais ... natureza

(E) natural ... vinculada ... Organizações Financeiras ... ação
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44. Comemora-se neste ano o centenário da descoberta da  
 . É considerada um grave problema de Saúde Pú-

blica que acomete aproximadamente 18 milhões de pessoas. 
Descoberta pelo Dr. , é causada pela infecção de 
um protozoário (tripanosoma cruzi), através da participação 
do inseto, conhecido popularmente como  . Conhe-
cida como doença , podemos referir que apresenta 
forte componente social, vinculada ao subdesenvolvimento 
sociocultural e econômico da população, correlacionada com 
as deficitárias condições habitacionais, ao subemprego, à falta 
de acesso de terras e bens de produção, necessitando assim 
de políticas públicas para seu controle e  .

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamen-
te, as lacunas do texto.
(A) doença de Chagas ... Osvaldo Cruz ... barbeiro ... viral 

... privatização
(B) doença de Chagas ... Carlos Cruz ... barbeiro ... viral ... 

vigilância
(C) doença de Chagas ... Carlos Chagas ... barbeiro ... negli-

genciada ... vigilância
(D) hanseníase ... Hansen ... pernilongo ... virulenta ... vigi-

lância
(E) hanseníase ... Carlos Cruz ... pernilongo ... negligenciada 

... privatização

45. Em 1822 foi descoberto o bacilo de  causador da  
 . Doença socialmente  , segundo a Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS) constatam-se   
no mundo. O tratamento medicamentoso é eficaz, porém a 
não adesão é apontada como fator dificultador no combate a 
essa doença. O trabalho de cunho  realizado pelo 
Assistente Social, enquanto membro da Equipe Multiprofis-
sional, é fundamental.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamen-
te, as lacunas do texto.
(A) Kron ... tuberculose ... aceita ... uma endemia ... pater-

nalista
(B) Koch ... febre amarela ... divulgada ... uma pandemia ... 

educativo
(C) Kron ... tuberculose ... confirmada ... completa erradica-

ção ... assistencial
(D) Koch ... tuberculose ... estigmatizada ... novos casos ... 

educativo
(E) Koch ... febre amarela ... cerceada ... recidivas ... pater-

nalista

46. Entendem-se por serviços assistenciais as atividades continua-
das que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, 
voltadas para as necessidades básicas, observem objetivos e 
diretrizes estabelecidos na LOAS. De acordo com o artigo 23 
dessa Lei, na organização dos serviços de Assistência Social 
serão criados programas de amparo
(A) aos idosos com idade acima de 65 anos.
(B) às pessoas com deficiência e suas famílias.
(C) às famílias codependentes de álcool e drogas.
(D) aos usuários de substâncias psicoativas.
(E) às pessoas que vivem em situação de rua.

47. De acordo com o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), 
a proteção social tem por referência o serviço de acompanha-
mento de grupos sob situação de vulnerabilidade por meio da 
instalação de unidades públicas estatais, de base territorial, 
abrangendo um total de famílias/ano denominado como

(A) Núcleo de Atendimento da Assistência Social.

(B) Centro de Referência da Assistência Social.

(C) Programa de Proteção da Assistência Social.

(D) Unidade Básica de Assistência Social.

(E) Serviço de Atenção Básica da Assistência Social.

48. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, o benefí-
cio de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, conforme 
critérios estabelecidos na referida Lei. No seu artigo 20, § 5.º, 
a LOAS determina que a situação de internado

(A) suspende o benefício ao idoso e ao portador de deficiência 
pelo período de internação.

(B) faz cessar o repasse do benefício ao idoso e ao portador 
de deficiência.

(C) permite a transferência do pagamento do benefício ao 
serviço de internação do idoso e do portador de deficiência.

(D) amplia o benefício em 50% de seu valor para cobertura 
das despesas com internação do idoso e do portador de 
deficiência.

(E) não prejudica o direito do idoso e do portador de deficiên-
cia ao benefício.

49. Materializando a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), 
o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) consolida 
a Política Nacional da Assistência Social (PNAS), sendo 
resultado do pacto federativo entre gestores públicos e as 
organizações da sociedade civil. É correto afirmar que esta 
gestão apresenta em seus princípios organizativos:

(A) descentralização político-administrativa, com competên-
cias especificas e comando único por esfera de gestão, 
sistema democrático de gestão e controle social, proteção 
social de assistência social e garantias de proteção social.

(B) centralização político-administrativa, com competências 
especificas e comando duplo por esfera de gestão, sistema 
democrático de gestão e controle social, proteção social 
de assistência social e garantias de proteção social.

(C) descentralização político-administrativa, com competên-
cias diversas e comando único por esfera de gestão, sistema 
democrático de gestão e controle estatal, proteção social 
de assistência social e garantias de proteção pessoal.

(D) centralização político-administrativa, com competências 
diversas e comando triplo por esfera de gestão, sistema 
democrático de gestão e controle pessoal, proteção social 
de assistência social e garantias de proteção social.

(E) descentralização político-administrativa, com competências 
especificas e comando duplo por esfera de gestão, sistema 
democrático de gestão e controle social, proteção social de 
participação social e garantias de proteção pessoal.
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50. As organizações da sociedade civil que prestam atendimento à 
criança e ao adolescente somente poderão funcionar depois de 
registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Conforme prescreve o artigo 91 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, será negado o registro à entidade que

(A) desconsidere a importância de cadastrar-se na associação 
que a representa.

(B) esteja irregularmente constituída.

(C) limite sua atuação conforme seus próprios ditames e 
diretrizes.

(D) impeça a ação de voluntários no desenvolvimento de 
suas ações.

(E) demonstre apenas a intenção de atender, sem consolidar 
seus objetivos e propósitos.

51. Os Conselhos de Direitos, dos níveis municipal, estadual 
e federal, são a instância em que a população, por meio de 
organizações representativas da sociedade, participa

(A) do atendimento direto a esse segmento da população, 
carente de proteção social por parte do Estado.

(B) da realização de atividades de natureza preventiva que 
objetivam antecipar-se ao estado de marginalização e 
exclusão social peculiares à infância brasileira.

(C) da formulação da política de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, e do controle das ações em 
todos os níveis.

(D) da sustentação de sistemas de monitoramento e avaliação 
relativos à ação curativa que objetiva sanar situações de 
crianças e adolescentes autores de atos infracionais.

(E) da disseminação de resultados que têm alterado substan-
cialmente o cenário de marginalização social de crianças 
e adolescentes brasileiros.

52. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, pela 
comunidade local, será estabelecido  e realizado sob 
a responsabilidade  e a fiscalização  .

Escolha a alternativa que completa, correta e respectivamente, 
as lacunas do texto.

(A) em decreto municipal ... do Conselho Tutelar ... do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

(B) por esta lei ... da Prefeitura Municipal ... do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

(C) pelo Plano Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente ... do Cartório Eleitoral local ... da Vara da 
Infância e Juventude

(D) em lei municipal ... do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente ... do Ministério Público

(E) por resolução do CMDCA ... da Secretaria de Assistência 
Social ou congênere ... da Comissão Eleitoral Paritária

53. Nos anos 1970, a opção das políticas sociais recaiu sobre 
a mulher no grupo familiar. No início da década de 1990, 
o olhar das políticas públicas voltou-se para as crianças na 
família. Em 2004, a Política Nacional de Assistência Social 
reconheceu a importância da família no contexto da vida so-
cial. Para a proteção social de Assistência Social, o princípio 
da matricialidade sociofamiliar significa

(A) a partilha de responsabilidades no custeio e nos cuidados 
dos idosos, crianças e adolescentes abrigados em equi-
pamentos públicos.

(B) a família como núcleo social básico de acolhida, conví-
vio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

(C) a ênfase na família como responsável pela reprodução 
socioeconômica de seus membros.

(D) o planejamento familiar como forma de reduzir e con-
trolar o próprio tamanho da família.

(E) o acesso de todos os membros da família aos bens e 
mercadorias obtidos pela via do mercado como direito 
de cidadania.

54. A família continua sendo um forte agente de proteção social 
de seus membros, independentemente das mudanças que 
ocorreram em sua dinâmica, em sua composição e em seu 
arranjo. Ainda que as figuras do “chefe de família” e do “ho-
mem provedor” estejam em declínio desde a década de 1980, 
os serviços continuam a atribuir papéis típicos da família, 
utilizando dela uma concepção

(A) estruturalista.

(B) marxista.

(C) dialética.

(D) humanista.

(E) funcionalista.

55. Na análise da trajetória do Serviço Social na área da saúde, 
nos anos 90, observa-se que um dos desafios colocados 
ao profissional, segundo Maria Inês Souza Bravo (2007), 
constitui-se em

(A) estar articulado e sintonizado ao movimento dos traba-
lhadores e usuários que lutam pela efetivação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

(B) facilitar o acesso a todos os usuários aos serviços de 
saúde da instituição, sendo responsável pelas propostas 
do governo quanto à reforma previdenciária, habitacional 
e de saneamento básico.

(C) garantir a participação popular e dos funcionários nas 
decisões da organização institucional, quanto à aprovação 
do orçamento e à gestão de processos e pessoas.

(D) elaborar e participar de projetos educacionais, éticos, 
políticos e culturais, quanto à administração pública e 
privada.

(E) participar da gestão popular e do projeto ético político 
dos profissionais da saúde, quanto à universalização dos 
direitos da esfera público-privada.
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56. O campo da saúde representa grande área de interesse para 
a pesquisa. É uma prática muito realizada pelos assistentes 
sociais que trabalham na saúde e exige uma preparação 
inicial que passa pela etapa de execução, análise dos dados, 
apresentação e divulgação dos resultados. Para o profissional 
elaborar seu projeto de pesquisa, necessita conhecer:

(A) as técnicas mais usadas como observações, questionários, 
entrevistas, histórias de vida e análise de documentos;

(B) as amostras probabilísticas que são usadas em pesquisa 
qualitativas, sendo mais frequentes as intencionais, ob-
serváveis, típicas e medianas.

(C) os questionários que apresentam perguntas diversas, 
com alternativas de respostas variadas, codificadas e 
particulares, mas que podem conter também perguntas 
subjetivas.

(D) as entrevistas participativas que permitem captar melhor 
o que os pesquisadores sabem do tema, permitindo-lhes 
observar e interferir no diálogo, acolhendo o sujeito 
coletivo.

(E) a história de vida que é considerada um tipo de observa-
ção dinâmica e frequente que busca construir o processo 
de trabalho comunitário do sujeito, discursivo e coletivo.

57. A construção do saber profissional, tendo como horizonte a 
 , realiza um tríplice movimento: de   , 

de construção de um conhecimento novo e de nova síntese 
no plano do  e da ação, em um movimento que 
vai do  para o  e retorna ao particular 
em outro patamar, desenhando um movimento em espiral de 
relação ação/conhecimento, de pontos de situação/pontos de 
lançamento.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamen-
te, as lacunas do texto.

(A) situação ... omissão ... aprofundamento ... total ... geral

(B) conotação ... presença ... saber ... geral ... total

(C) intervenção ... crítica ... conhecimento ... particular ... 
universal

(D) culminância ... crítica ... juízo ... global ... especial

(E) situação ... ausência ... saber ... geral ... total

58. A metodologia interdisciplinar postula uma reformulação ge-
neralizada das estruturas de ensino das disciplinas científicas. 
Põe em jogo o fracionamento das disciplinas para postular 
uma postura que

(A) desconecte o todo em partes.

(B) priorize o saber complexo.

(C) considere a fragmentação necessária.

(D) privilegie as interconexões disciplinares.

(E) limite-se ao aprofundamento teórico mínimo.

59. O alto índice de doenças neuronais degenerativas, câncer, 
cardiopatias ou renais no estágio final, ou mesmo a AIDS, 
no mundo, tem suscitado, ao governo, às equipes de saúde 
ou mesmo à sociedade, a necessidade de se cuidar com 
dignidade das pessoas, aliviando sintomas e dores, além de 
atenção psicossocial e espiritual, por meio de tratamento e 
abordagens para cuidar e apoiar, melhorando a qualidade de 
vida, diminuindo o sofrimento. Estamos falando de

(A) Cuidadores Familiares, conforme definido pela Organi-
zação Mundial de Saúde-1991.

(B) Cuidados Paliativos, conforme definido pela Organização 
Mundial de Saúde-1990.

(C) Cuidados Preventivos, conforme definido pela Organi-
zação Mundial da Sociedade Civil-1994.

(D) Cuidados Intensivos, conforme definido pela Organiza-
ção Mundial de Saúde-1990.

(E) Cuidados Paliativos, conforme definido pela Organização 
Mundial da Solidariedade-1990.

60. O conceito de humanização na área da saúde surge vinculado 
ao paradigma de direitos humanos, manifesto individualmen-
te e socialmente a todos os sujeitos. A Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humaniza SUS) 
foi instituída pelo Ministério Público em 2003 e está sendo 
aplicada pelos estados, municípios e serviços de saúde nas 
ações de atenção e gestão, com a implantação de práticas de 
humanização, contribuindo para legitimação do SUS enquanto 
política pública. O Humaniza SUS apresenta os seguintes 
princípios:

(A) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos proces-
sos de produção de saúde; Transversalidade; Eficácia/
Efetividade dos sujeitos.

(B) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos proces-
sos de produção de pessoas; Responsividade; Eficácia/
Efetividade dos sujeitos.

(C) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos 
de produção de recursos financeiros e tecnológicos; Trans-
versalidade; Autonomia e protagonismo dos sujeitos.

(D) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos 
de produção de saúde; Responsividade; Autonomia e 
protagonismo dos sujeitos.

(E) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos 
de produção de saúde; Transversalidade; Autonomia e 
protagonismo dos sujeitos.

.




