INSTRUÇÕES
Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a prova:
1.

O candidato recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e
insubstituível. Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.

2.

O Cartão-Resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3.

Este Caderno de Provas contém 30 questões, todas com 5 (cinco) alternativas.

4.

Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.

5.

O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)

6.

O Caderno de Provas só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra,
solicite ao Fiscal de Sala que tome as providências necessárias.

7.

Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e o
seu Caderno de Prova.

8.

A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.

9.

Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões, podem ser comunicados ao fiscal.
Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a ocorrência constará em ata pelo Fiscal de Sala, para
que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta:
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul
ou preta;
- a rasura no Cartão-Resposta anula a respectiva resposta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada
no Cartão-Resposta;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.
- o preenchimento do Cartão-Resposta deve ser feito dentro do horário normal de prova.
11. Na última página do Caderno de Provas, o candidato encontrará um espaço para anotar suas
respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o, recorte-o e leve-o consigo.
12. A duração da prova é de 4 (quatro) horas,
13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.
14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída
conjunta.
15. Os Cadernos das Provas Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às
respectivas questões, serão divulgados a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.
16. O resultado do concurso será publicado no Site e no Órgão Oficial do Município.
Goioere, Junho de 2010.
A COMISSÃO

PROVA PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL
O
debate
contemporâneo
sobre
instrumentalidade no Serviço Social refere-se,

Questão 01
Historicamente a origem do Serviço Social como profissão
tem a marca profunda do capitalismo e do conjunto de
variáveis que a ele estão subjacentes. Julgue os itens
abaixo como Verdadeiro (V) ou Falso (F) e em seguida
assinale a alternativa correta.

a

a) ao desenvolvimento competente das funções de
elaboração, execução e avaliação de políticas
sociais;
b) à capacidade ou propriedade constitutiva da
profissão, construída historicamente e tratada como
uma mediação que permite o exercício profissional
crítico;
c) à ação instrumental capaz de responder, de modo
imediato, eficaz e eficiente, aos dilemas do
cotidiano profissional;
d) ao conjunto de instrumentos necessários à atuação
técnica, através dos quais os assistentes sociais
podem atingir seus objetivos profissionais;
e) aos elementos constitutivos da profissão
regulamentados pelo código de ética que define o
campo de atuação profissional.

I-

É uma profissão que nasce articulada com um projeto
de hegemonia do poder burguês, gestada sob o manto
de uma grande contradição que impregnou suas
entranhas, pois produzida pelo capitalismo industrial,
nele imersa e com ele identificada, buscou afirmar-se
como uma prática humanitária, sancionada pelo Estado
e protegida pela Igreja, como uma mistificadora ilusão
de servir.
II - Surge com uma identidade atribuída, que expressava
uma síntese das práticas sociais pré-capitalistas,
repressoras e controlistas, e dos mecanismos e
estratégias produzidas pela classe dominante para
garantir a marcha expansionista e a definitiva
consolidação do sistema capitalista.
III - Como categoria histórica, social e política, o serviço
social nasce com o movimento final do feudalismo,
passando pelo mercantilismo, adentrando o capitalismo
mais especificamente, para eliminar a desigualdade
existente entre a classe dos trabalhadores e a
burguesia.

Questão 04
Iamamoto (2004), após realizar uma análise dos
desafios colocados ao Serviço Social na atualidade,
apontou algumas dimensões que devem ser do domínio
do Assistente Social. Julgue os itens abaixo e, em
seguida escolha a alternativa que contempla estas
dimensões.
I- A dimensão de competência ético-política
identificando o assistente social não como um
profissional “neutro”, pois sua prática se realiza
no marco das relações de poder e de forças sociais
da sociedade capitalista – relações essas
contraditórias.
II- A dimensão de estatuto de subalternidade aos
setores dominantes da sociedade (Estado e
empresariado) para promoção do controle e a
reprodução das classes subalternas.
III- A dimensão teórico-metodológica possibilitando
conhecer a realidade social, política, econômica e
cultural com a qual trabalha, permitindo-lhe
enxergar a dinâmica da sociedade para além dos
fenômenos aparentes, buscando apreender sua
essência, seu movimento e as possibilidades de
construção de novas possibilidades profissionais.
IV- A dimensão de competência técnico-operativa
possibilitando ao profissional conhecer, se
apropriar, e, sobretudo, criar um conjunto de
habilidades técnicas que permitam ao mesmo,
desenvolver as ações profissionais junto à
população usuária e às instituições contratantes
(Estado, empresas, Organizações NãoGovernamentais, fundações e autarquias)
garantindo assim, uma inserção qualificada no
mercado de trabalho, que responda às demandas
colocadas tanto pelos empregadores, quanto pelos
objetivos estabelecidos pelos profissionais e pela
dinâmica da realidade social.
A alternativa correta é:

A alternativa correta é:
a) V, F, V;
b) V, V, F;
c) F, V, F;
d) F, F, V;
e) F, F, F.

Questão 02
Com base no enunciado abaixo, julgue os itens a seguir e
assinale a alternativa que o complementa teoricamente:
Considerando a inserção do Serviço Social no
processo de reprodução das relações sociais, a
realização de um conjunto de atividades pelo
assistente social permite que este seja visto como
um mediador entre as classes,
a) tendendo exclusivamente, como trabalhador assalariado
que é a viabilizar respostas profissionais às demandas
do capital;
b) atendendo à demanda do capital e do trabalho,
consubstanciando uma necessária neutralidade
profissional;
c) atendendo à demanda do capital e do trabalho, podendo,
assim, optar por um projeto profissional no horizonte
dos interesses das classes trabalhadoras;
d) tendendo a ser cooptado pelos setores dominados,
devido à aliança com a classe trabalhadora;
e) atendendo à demanda do capital e do trabalho, como
trabalhador do setor social, tende a ser cooptado pelos
setores dominantes para desenvolver projetos de
interesses dessa categoria.

Questão 03
Com base no enunciado, julgue os itens a seguir e
assinale a alternativa que o complementa teoricamente:
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a) somente os itens I e II;
b) somente os itens I, II e III;
c) somente os itens I, III e IV;
d) somente os itens II, III e IV;
e) somente os itens I, II e III.

Questão 05
Considerando que é primordial ao assistente social falar
e escrever corretamente, bem como comunicar-se
articuladamente além de deter uma forma coerente de
pensar e de expressar o pensamento, podem ser
identificadas duas categorias de linguagens comumente
utilizadas pelo Serviço Social: a linguagem oral ou direta
e a linguagem escrita ou indireta, e com elas, estabelecer
as interações. Com base nisso, analise a coluna abaixo
e faça a associação identificando com o nº 1 (um) alguns
dos instrumentos diretos e com o nº 2 (dois) alguns dos
instrumentos indiretos utilizados pelo assistente social
e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
(
(
(
(
(
(

) Observação participante
) Entrevista Individual e Grupal
) Atas de reunião
) Parecer Social
) Diário de Campo
) Mobilização de Comunidade

A sequência correta é:
a) 1, 1, 2, 2, 2, 1;
b) 2, 2, 1, 1, 1, 2;
c) 1, 2, 1, 2, 1, 1;
d) 1, 1, 2, 2, 1, 1;
e) 2, 2, 1, 1, 2, 2.

Questão 06
Segundo Iamamoto (1995), reconhecer as possibilidades
e limitações históricas, dadas pela própria realidade
social, é fundamental para que o Serviço Social não adote
posturas por um lado fatalistas ou por outro lado,
messiânicas. Em relação a esta discussão é incorreto
afirmar que:
a) Os objetivos profissionais são constituídos a partir
de uma reflexão teórica, ética e política e um
método de investigação que definem os
instrumentos e técnicas de intervenção, as
metodologias de ação;
b) Os instrumentos e técnicas de intervenção são
mais importantes que os objetivos da ação
profissional, cabendo aos assistentes sociais
apenas terem habilidades técnicas de manusear
instrumento de trabalho;
c) As metodologias são necessárias em qualquer
processo racional de intervenção, mas elas são
constituídas a partir de finalidades estabelecidas
no planejamento da ação realizada pelo assistente
social;
d) O diferencial de um profissional é saber adaptar
um determinado instrumento às necessidades que
precisa responder no seu cotidiano;
e) O que se coloca hoje para o assistente social, mais
do que copiar e seguir manuais de instruções, é ter
capacidade criativa, o que inclui o potencial de utilizar
instrumentos consagrados da profissão, como
também de criar outros tantos que possam produzir
mudanças na realidade social, tanto em curto prazo,
como em médio e longo prazo.

Questão 07
Vários autores definem que a pesquisa social comporta
tipos diferentes de entrevista para coleta de dados.
Assinale a alternativa que identifica dois tipos de
entrevista.
a) Ativa; participativa;
b) Dirigida; documental;
c) Estruturada; semi-estruturada;
d) Funcional; aberta;
e) Vivida; tópica.

Questão 08
Na contemporaneidade, a pesquisa social, no Serviço
Social, é vista como:
a) Uma atribuição secundária, constituindo-se num
verniz que se sobrepõe a prática profissional;
b) Uma atribuição dispensável à prática do assistente
social, cuja atividade é de natureza interventiva;
c) Um instrumento básico e imprescindível para o
desenvolvimento do trabalho profissional;
d) Um instrumento que lida com as dimensões teórica,
tática e científica;
e) Uma atribuição de apreensão dos dados empíricos
presentes no cotidiano do profissional.

Questão 09
Em relação ao Planejamento Social, analise os itens
abaixo como Verdadeiro (V) ou Falso (F) e, em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.
I-

Historicamente, o Taylorismo e o Fordismo não
podem ser identificados como modelos de
planejamento sistemático do processo de trabalho.
II- O Planejamento não pode ser considerado um
instrumento político, uma vez que seu método
deve basear-se na racionalidade e estar dissociado
do processo decisório.
III- A implementação do Planejamento estratégico
deve obedecer a três etapas importantes: o
levantamento de dados; a diagnose (considerando
a avaliação do ambiente e das respostas da
entidade aos impactos ambientais, a partir do
levantamento de dados); a identificação da missão
(com definição da finalidade e explicação dos
objetivos).
IV- O Planejamento deve superar sua aplicação como
técnica e associar criticidade frente à realidade,
objetivando a sua transformação.
V- O Planejamento estratégico pode ser definido como
um conjunto de atividades que tem por objetivo
elaborar um plano de curto (1 a 2 anos), médio (3
a 4 anos) ou longo (5 anos ou mais) prazos.
A alternativa correta é
a) F, F, V, V e V;
b) F, F, F, F e V;
c) V, V, V, F e F;
d) F, V, F, V e F;
e) V, F, V, F e V.

3

uma dada população, com o objetivo de promover o
compartilhamento da riqueza material e imaterial
disponível em um grupo social, em determinado
momento histórico;
d) A gestão com características centralizadoras,
hierárquicas, que deixa prevalecer práticas na área
social que não geram a promoção humana, mas
que promovam ações em cada área da política
pública que priorizam uma rede própria de
instituições e/ou serviços sociais;
e) A moderna gestão social pautada, em princípios como
descentralização, participação social e
intersetorialidade, articulando as políticas públicas
através do desenvolvimento de ações conjuntas
destinadas à proteção, inclusão e promoção dos
vitimizados pela exclusão social.

Questão 10
A Intersetorialidade entendida como articulação entre
as políticas públicas pode ser viabilizada por meio da
instituição e formação de redes de atendimento. Com
base nesta afirmação, analise as alternativas abaixo e
assinale a que NÃO identifica a compreensão da noção
de rede.
a) Espaço de convergência de vários atores sociais,
todos incompletos, que precisam tecer uma
articulação de esforços frente a objetivos definidos
para potencializar recursos com e para um público
comum;
b) Conjunto de linhas e vias interconectadas de
comunicação, envolvendo agentes e instituições,
governamentais e não governamentais
responsáveis pelos programas sociais, pensado
como uma estratégia associada à eficácia das
políticas sociais;
c) Sugere a idéia da articulação das ações, porém
define relações verticais entre parceiros, que
promovem a dependência de serviços para garantir
a integralidade da atenção aos segmentos sociais
privativos;
d) Traz a possibilidade de uma nova cultura política
em que as relações seriam mais horizontalizadas
e em que haveria maior reconhecimento e respeito
à diversidade e ao pluralismo.
e) Sugere a ideia de articulação, conexão, vínculos,
ações complementares, relações horizontais entre
parceiros, interdependência de serviços para
garantir a integralidade da atenção aos segmentos
sociais vulnerabilizados ou em situação de risco
social e pessoal.

Questão 12
Destacando que, dada a multiplicidade de interesses
contraditórios que confluem para determinar o campo
das políticas sociais, a necessidade de construção de
consensos em torno de valores compartilhados, e aos
imperativos de redistribuição de riqueza e poder
implicados, é imprescindível pensar que a gerência social
tem que se afastar do modelo tecnocrático e buscar um
novo modelo, adequado às especificidades deste campo.
Considerando o enunciado, assinale a alternativa que Não
complementa a discussão.
a) O novo modelo deve basear-se em uma gerência
social que seja capaz de promover a mobilização
de recursos sociais, a promoção da participação
social, a negociação de conflitos, o planejamento
estratégico, a gestão de redes de parceiros e as
especificidades técnicas no setor social e
administrativo, específicos;
b) O modelo deve promover um processo de
transformação das estruturas e culturas
institucionais, redefinindo a missão e o compromisso
sociais de todos os envolvidos, de forma a adequar
habilidades e criar instrumentos para permitir a
plena realização de uma gerência voltada para a
democratização, tanto do estado quanto da sociedade;
c) O novo modelo de gerência social por ser muito amplo
deve ser definido pelo perfil de um único gerente com
característica mais do que nunca, centralizadora;
d) No novo modelo deve se entender que no interior das
políticas sociais utilizam-se conhecimentos e práticas
específicas, que resultam num colóquio singular –
entre profissional e usuário – no qual reificam-se e
reproduzem-se as relações;
e) De acordo com o novo modelo pode-se afirmar que
as políticas sociais, ao contrário de meras
reprodutoras das relações de dominação, são um
espaço privilegiado para a transformação social, em
que esta relação singular entre profissional e usuário
seja capaz de aumentar a consciência cidadã e facilitar
o acesso aos recursos de poder monopolizados pelas
elites.

Questão 11
Refletir e propor trabalho social em rede constitui-se
hoje, um grande desafio para os profissionais
vinculados às políticas públicas, gestores municipais e
conselheiros pertencentes aos diferentes Conselhos
de Direitos que respondem pela garantia dos direitos
fundamentais do cidadão, principalmente num contexto
em que a exclusão social é marcante. Assinale a
alternativa que NÃO favorece a instituição da
intersetorialidade do trabalho social.
a) A visão de uma gestão preocupada com ações de
caráter público e a instituição de redes sociais como
um dos canais ou estratégias de enfrentamento das
expressões da questão social numa dada realidade
municipal;
b) A gestão social moderna exigindo modelos flexíveis
em que o processo de descentralização e
participação social seja efetivado de forma a
favorecer parcerias com a sociedade civil organizada
nas ações e decisões que dizem respeito ao
encaminhamento das políticas públicas;
c) O propósito de uma gestão municipal comprometida
com a cidadania para desencadear um processo de
desenvolvimento social, ou seja, ampliar as condições
de qualidade de vida e do exercício dos direitos de
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Questão 13
Para esta questão considere a seguinte situação
hipotética: A família Silva, com 4 crianças entre 1 (um)
e 9 (nove) anos e 1 adolescente de 14(quatorze) anos,
encontra-se em situação de vulnerabilidade social
agravada pela perda total de sua moradia provocada
por uma enchente. Equipes técnicas dos governos
municipal e estadual foram convocadas para analisar e
adotar as providências necessárias frente à situação.
Julgue as alternativas abaixo e, em seguida assinale a
incorreta.
a) Para conhecer a situação em que se encontra a
família Silva, principalmente em relação aos
aspectos socieconômico e cultural, o assistente
social deve utilizar como instrumento metodológico
a visita domiciliar e a realização de estudo social;
b) O assistente social deve realizar entrevista estruturada
para levantamento de dados e elaboração de
diagnóstico da situação familiar, imediatamente à sua
chegada ao local, independente da família estar
fragilizada ou em pânico;
c) Frente à situação calamitosa, o assistente social
deve fazer um mapeamento dos recursos existentes
onde ocorreu o fato, considerando os serviços, os
grupos e as lideranças;
d) A assistente social deve articular a rede
socioassistencial no âmbito das administrações
estadual e municipal para a realização de visitas
institucionais, como atividade técnica para discussão
do caso e a socialização de recursos e informações;
e) O assistente social deve estimular os membros da
família Silva para participar das atividades coletivas,
grupais e comunitárias existentes na comunidade
onde estão abrigados, considerando que as
atividades oportunizam formas de diálogo e
cooperação, além de valorizar as capacidades de
convivência e de reflexão.

Questão 14
De acordo com diversos autores considera-se como
entidade familiar a comunidade constituída por:
a) quaisquer dos pais e seus descentes;
b) pessoas com ideais comuns;
c) um grupo de pessoas que se querem bem;
d) um grupo de pessoas que moram na mesma casa;
e) pessoas com objetivos comuns.

Questão 15
Assinale a alternativa que complementa o enunciado:
Na perspectiva do projeto ético-político
profissional e da afirmação de direitos, o
assistente social no desenvolvimento do trabalho
com famílias,
a) deve pautar-se pela compreensão de que as condições
de vulnerabilidade social das famílias, hoje, são
decorrentes do esgotamento dos canais naturais de
satisfação de necessidades, do mercado de trabalho
e das hierarquias culturalmente consolidadas, como a

desigualdade que existe entre mulheres e homens;
b) oncebe a família como espaço natural de cuidados,
atuando tal profissional, em situações familiares, no
sentido de recuperar esse canal importante, e, junto
às mulheres, estimulando-as a assumirem os serviços
e benefícios sociais voltados para as famílias;
c) deve ser feito de forma setorizada, enfrentando
problemas que atinjam a família, tais como: o
desemprego, o consumo de drogas, o trabalho infantil,
pois, assim conseguirá superar a atenção aos membros
da família como indivíduos;
d) deve apresentar valores que ele considera importantes
para a mudança de trajetória de vida, visto que os seus
são os mais coerentes com a realidade sóciofamiliar;
e) envolve três níveis de atuação: a proposição, articulação
e avaliação de políticas sociais; organização e
articulação de serviços; intervenção em situações
familiares.

Questão 16
As atribuições e competências dos profissionais de serviço
social, sejam aquelas realizadas na política de assistência
social ou em outros espaços sócio-ocupacionais, estão
orientados e norteados pelo Código de Ética Profissional
de Serviço Social e pela Lei de Regulamentação da
Profissão de Assistente Social. Nesses documentos
estabelecem-se os direitos do Assistente Social, EXCETO:
a) A autonomia restrita, não sendo obrigado a prestar
serviços profissionais compatíveis com suas atribuições,
cargos ou funções;
b) Livre exercício das atividades inerentes à profissão;
c) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos
arquivos e documentação, garantindo o sigilo
profissional;
d) Pronunciamento em matéria de sua especialidade,
sobretudo quanto se tratar de assuntos de interesses
da população;
e) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional.

Questão 17
Segundo o Código de Ética (artigo 3º.), todas as
alternativas abaixo representam deveres que o Assistente
Social em sua prática profissional deve assumir, EXCETO:
a) Desempenhar suas atividades profissionais com
eficiência e responsabilidade, observando a legislação
em vigor;
b) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional
no exercício da profissão;
c) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade,
o policiamento dos comportamentos, denunciando
sua ocorrência aos órgãos competentes;
d) Participar de programas de socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades;
e) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas
bem como, liberdade para realizar estudos e
pesquisas de interesse público e privado.

5

Questão 18
Todas as alternativas abaixo representam
competências específicas da Política de Assistência
Social, que abrangem diversas dimensões
interventivas, complementares e indissociáveis dos
assistentes sociais, EXCETO:
a) a intervenção em diferentes níveis de ação, de
caráter preventivo ou clínico terapêutico,
considerando as características das situações e dos
problemas específicos com os quais se depara;
b) a intervenção que engloba as abordagens
individuais, familiares ou grupais na perspectiva de
atendimento às necessidades básicas e acesso aos
direitos, bens e equipamentos públicos;
c) a intervenção coletiva junto a movimentos sociais,
na perspectiva da socialização popular, que tem
como fundamento o reconhecimento e
fortalecimento da classe trabalhadora como sujeito
coletivo na luta pela ampliação dos direitos e
responsabilização estatal;
d) a pedagógico-interpretativa e socializadora de
informações e saberes no campo dos direitos,
legislação social e das políticas públicas, dirigidas
aos diversos atores e sujeitos da política;
e) a de gerenciamento, planejamento e execução
direta de bens e serviços individuais, familiares, de
grupos e com a coletividade, na perspectiva de
fortalecimento da gestão democrática e participativa
capaz
de
produzir,
intersetorial
e
interdisciplinarmente, propostas que viabilizem e
potencializem a gestão em favor dos cidadãos.

Questão 20
Com relação à Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS/2006,
julgue cada um dos itens abaixo como Verdadeiro (V) ou Falso
(F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
I-

A Norma apresenta um quadro de profissionais que
poderão ser servidores efetivos ou estagiários
considerados de referência para a execução de
programas destinados à infância e adolescência em
situação de risco pessoal e social.
II- Relativo à gestão do SUAS em cada esfera de governo,
a Norma define um quadro apresentando a composição
das equipes de referência dos Estados para apoio a
município com a presença de povos e comunidade
tradicionais com curso superior, em nível de graduação,
concluído em ciências sociais com habilitação em
antropologia acompanhadas de mestrado e/ou
doutorado na área.
III- A Norma para que possa se efetivar determina a
organização de um Cadastro Nacional dos trabalhadores
do SUAS – Módulo-CADSUAS.
IV- A coordenação e o financiamento da Política nacional de
Capacitação são de competência dos governos federal,
estaduais e municipais, os quais deverão elaborar planos
anuais de capacitação, pactuados nas Comissões
Intergestoras e deliberados nos respectivos conselhos
de assistência social.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Questão 19
Com relação à Norma Operacional Básica que define
o Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS/
2005, é correto afirmar que:
a) A precedência da gestão pública da política de
assistência social, a matricialidade sociofamiliar, a
territorialização, a descentralização políticoadministrativa e o financiamento partilhado entre
os entes federados são alguns dos eixos que
estruturam a gestão do SUAS;
b) A proteção social de assistência social constituída
pelo SUAS assume um caráter tutelar, pois
preconiza a família e o cidadão como objetos de
intervenção;
c) O SUAS por ser calcado na centralização e na gestão
compartilhada entre os entes federativos, não há
que se falar em hierarquia entre as redes de âmbito
municipal, estadual, federal e do Distrito Federal;
d) Consideram-se como exemplos de garantias de
proteção social de assistência social a segurança
social de renda e a proteção proativa;
e) Entre os princípios da proteção social da assistência
social, estão a matricialidade sociofamiliar, a
territorialização e a segurança do convívio ou
vivência familiar, comunitária e grupal.

V, V, V e F;
F, F, F, e V;
V, V, F e F;
V, F, V e F;
F, F, V e V.

Questão 21
Em relação ao Sistema Único de Saúde – SUS, é incorreto
afirmar que:
a) É formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de
saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais mantidas pelo poder público.
b) À iniciativa privada não é permitido participar do Sistema
Único de Saúde de maneira complementar.
c) Seus princípios apontam para a democratização nas ações
e nos serviços de saúde que deixam de ser
restritos e passam a ser universais, da mesma forma,
deixam de ser centralizados e passam a nortear-se pela
descentralização.
d) O SUS representa a materialização de uma nova concepção
centrada na prevenção dos agravos e na promoção da
saúde, relacionando-a com a qualidade de vida da
população, composta pelo conjunto de bens que englobam
a alimentação, o trabalho, o nível de renda, a educação,
o meio ambiente, o saneamento básico, a vigilância
sanitária e farmacológica, a moradia, o lazer e outros.
e) Com a nova concepção de saúde, compreende-se que os
níveis de saúde da população expressam a organização
social e econômica, reconhecendo que os indicadores de
saúde da população devem ser tomados para medir o
nível de desenvolvimento do país e o de bem estar da
população.
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Questão 22
Em relação ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, é
incorreto afirmar que:
a) Pode ser autorizado para pacientes que necessitem
de tratamento de alta complexidade para fora do
país, desde que comprovem previamente com os
laudos médicos;
b) Foi instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de
Assistência à Saúde (Ministério da Saúde) e definese como um instrumento legal que visa garantir,
através do SUS, tratamento médico a pacientes
portadores de doenças não tratáveis no município
de origem por falta de condições técnicas;
c) Consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em
alguns casos, também ao acompanhante,
encaminhados por ordem médica a unidades de
saúde de outro município ou Estado da Federação,
quando esgotados todos os meios de tratamento
na localidade de residência do mesmo, desde que
haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado
no período estritamente necessário a este
tratamento e aos recursos orçamentários existentes;
d) O TFD destina-se a pacientes que necessitem de
assistência médico-hospitalar cujo procedimento
seja considerado de alta e média complexidade;
e) Pode ser autorizado para pacientes atendidos na
rede pública, ambulatorial e hospitalar, conveniada
ou contratada do SUS.

Questão 23
Vários estudiosos têm destacado as vantagens do
trabalho em equipe sobre o trabalho individual, contudo
apesar do reconhecimento de sua importância
constatam-se na prática dificuldades em realizá-lo na
totalidade. Considerando esta afirmação assinale a
alternativa que apresenta elemento que NÃO contribui
para a transformação de um grupo de trabalho em
equipe de trabalho.
a) Basta que as pessoas trabalhem numa mesma
tarefa, mantenham relativa comunicação, tenham
objetivos comuns, mas sem a preocupação de como
cada um fará para alcançá-lo;
b) A importância de construir em conjunto um plano
de trabalho e definir a responsabilidade de cada
membro do grupo, para alcançar os objetivos, bem
como estabelecer a necessidade da avaliação
constante dos processos e resultados;
c) A disposição de compartilhar objetivos, decisões,
responsabilidades e também resultados;
d) A necessidade de aprimorar as relações
interpessoais e de valorizar a comunicação entre
os membros da equipe;
e) A disposição das pessoas em ouvir e considerar as
experiências e saberes de cada membro do grupo
trabalhando as diferenças e conflitos.

Questão 24
Considere a situação hipotética descrita abaixo e, a
seguir, com base na Lei nº 8.069/90 que institui o Estatuto
da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa
correta.

A família Souza constituída por cinco pessoas, sendo o
casal e três filhos (duas meninas com idade entre 2 e 4
anos e um menino com idade de 6 anos) encontra-se na
seguinte situação: o casal costumeiramente sai de casa
para beber e dançar e geralmente voltam alcoolizados.
Enquanto estão fora se divertindo os filhos ficam sozinhos
e trancados em casa. Nessa situação não há medida a
ser tomada, porque os pais são os responsáveis pela
segurança de seus filhos.
a) A afirmação final está certa, pois os pais têm direito de
se divertirem e o fato de deixar os filhos trancados
demonstra a preocupação de protegê-los abrigados em
casa;
b) A afirmação final está certa, pois, com base no artigo
7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança
ou adolescente tem direito de proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência e o
fato de deixar os filhos trancados demonstra que há a
proteção integral;
c) A afirmação final está incorreta, pois baseado no artigo
19º do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda
criança ou adolescente tem direito de ser criado e
educado no seio de sua família, e excepcionalmente
em família substituta, sendo assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente livre de pessoas
dependentes de substâncias entorpecentes, álcool ou
drogas;
d) A afirmação final está correta, pois, baseados no
Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou
adolescente tem direito de ser criado e educado no
seio de sua família independente do convívio com
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes,
álcool ou drogas;
e) A afirmação por um lado está correta, pois, os filhos
embora trancados, não se encontram desamparados,
por outro lado, incorreta porque estão privados da
companhia dos pais.

Questão 25
A Lei nº 10.741/2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
em seu Artigo 17 define que "ao idoso que esteja no
domínio de suas faculdades mentais é assegurado o
direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável". O parágrafo único do referido
artigo permite que, se o idoso não estiver em condições
de proceder à opção, ela poderá ser feita por outras
pessoas, EXCETO:
a) Pelo curador, quando o idoso for interditado;
b) Pelo assistente social e pela família quando ocorrer
risco de vida;
c) Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador
ou este não puder ser contactado em tempo hábil;
d) Pelo médico, quando ocorrer eminente risco de vida
e não houver tempo hábil para consulta a curador ou
familiar;
e) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o
fato ao Ministério Público.
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d) Formação de recursos humanos para atendimento
da pessoa portadora de deficiência;
e) Oferta de programas de prevenção, contudo ainda
sem a garantia de atendimento especializado e de
inclusão social.

Questão 26
A Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha - cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8º do artigo 226 da
Constituição Federal, da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir, e Erradicar a Violência contra a
Mulher. Essa Lei define diversas formas de violência
doméstica e familiar contra a mulher, EXCETO:

Questão 28
O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Infanto-Juvenil estabelece um conjunto de ações
articuladas que permite a intervenção técnico–política e
financeira para o enfrentamento da violência sexual
contra crianças e adolescentes. Com base no enunciado,
assinale a alternativa abaixo que não corresponde aos
objetivos do Plano.

a) A violência física, entendida como qualquer conduta
que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
b) A violência psicológica, entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou
controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, ridicularização, exploração e limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe
cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;
c) A violência sexual, entendida como qualquer conduta
que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de
seus direitos sexuais e reprodutivos;
d) A violência patrimonial, entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades;
e) A violência física, moral e psicológica, entendida
como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.

a) Fortalecer o protagonismo Infanto-Juvenil e promover
quando necessário a manutenção ou eliminação de
irregularidades;
b) Promover ações de prevenção, articulação e
mobilização, visando o fim da violência sexual;
c) Garantir o atendimento especializado às crianças e
aos adolescentes em situação de violência sexual
consumada;
d) Realizar investigação científica, visando compreender,
analisar, subsidiar e monitorar o planejamento e a
execução das ações de enfrentamento da violência
sexual contra crianças e adolescentes;
e) Fortalecer o sistema de defesa e de responsabilização.

Questão 29
Assinale a alternativa que Não corresponde às diretrizes
estabelecidas no Plano Nacional de Convivência Familiar
e Comunitária.
a) Respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade
e orientação sexual, à equidade de gêneros e às
particularidades das condições físicas, sensoriais e
mentais;
b) Fortalecimento da autonomia da criança, do
adolescente do jovem adulto na elaboração do seu
projeto de vida;
c) Garantia dos princípios de excepcionalidade e
provisoriedade dos Programas de Famílias
Acolhedoras e de Acolhimento Institucional de criança
e adolescente;
d) Primazia da responsabilidade do município e da
sociedade no fomento de políticas públicas integradas
de apoio à família;
e) Reordenamento dos programas de Acolhimento
Institucional e adoção centrada no interesse da
criança e do adolescente.

Questão 27
Todas as alternativas abaixo representam objetivos da
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência, EXCETO:
a) O acesso, o ingresso e a permanência da pessoa
portadora de deficiência em todos os serviços
oferecidos à comunidade;
b) A integração das ações dos órgãos e das entidades
públicos e privados nas áreas de saúde, educação,
trabalho, transporte, assistência social, edificação
pública, previdência social, habitação, cultura,
desporto e lazer, visando à prevenção dos
deficientes, à eliminação de suas múltiplas causas
e à inclusão social;
c) O desenvolvimento de programas setoriais
destinados ao atendimento das necessidades
especiais da pessoa portadora de deficiência;
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Questão 30
A Constituição Federal de 1988 instituiu a Seguridade
Social, definida, no artigo 194, como “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. Assinale a
alternativa que apresenta os itens corretos.
I-

O direito à saúde e à previdência social depende da
devida contribuição prévia, enquanto o acesso à
assistência social não depende de contribuição.
II- O direito à saúde é de caráter universal, a
assistência social é para quem necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade,
e o direito à previdência social depende de
contribuição prévia.
III- A assistência social é a única política de acesso
universal, o que vem se efetivando com a
implantação do Sistema Único de Assistência Social
articulado com o Sistema Único de Saúde.
IV- 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.
A alternativa correta é:
a) Somente o item I está correto;
b) Somente o item II está correto;
c) Somente os itens I e III estão corretos;
d) Somente os itens II e IV estão corretos;
e) Somente os itens III e IV estão corretos.
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ALTERNATIVA

