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Prefeitura Municipal de Cerro Azul 
Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 
 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 

 

 

  

01. Em cada uma das palavras abaixo existe um 

dígrafo, ou um encontro consonantal ou um 

encontro vocálico. Encontre a palavra que NÃO foi 

corretamente analisada e assinale-a: 

(A) Absoluto – encontro consonantal; 

(B) Comum – dígrafo; 

(C) Viram – dígrafo; 

(D) Cães – ditongo; 

(E) Apto – encontro consonantal. 

 

02. Analise as proposições abaixo e assinale o que for 

correto. 

I. O vocábulo caracteres deve ser pronunciado 

com a sílaba tônica “te”. 

II. A palavra fluido deve conter acento gráfico no 

“i”. 

III. Pode-se pronunciar réptil ou reptil, 

respeitando-se apenas o acento gráfico para 

fazer a opção da pronúncia. 

IV. Recorde é uma palavra proparoxítona. 

 

(A) apenas I e II estão corretas; 

(B) apenas I e III estão corretas; 

(C) apenas I e IV estão corretas; 

(D) apenas II e III estão corretas; 

(E) apenas II, III e IV estão corretas. 

 

03. As palavras abaixo estão corretamente acentuadas, 

mas a regra que justifica a colocação do acento está 

correta apenas na alternativa: 

(A) Saúde – paroxítonas terminadas em “e” são 

acentuadas; 

(B) Pêssego – oxítonas terminadas em “o” são 

acentuadas; 

(C) Jacaré – oxítonas terminadas em “e” são 

acentuadas; 

(D) Aí – ditongos abertos e tônicos são acentuados; 

(E) Céu – monossílabos tônicos terminados em “u”. 

 

04. Em qual das frases abaixo, as palavras grifadas 

referem-se a aposto? 

(A) Ajudai-me, Senhor Deus! 

(B) Ó minha amada, que olhos os teus! 

(C) Olá companheiro, tudo bem? 

(D) Eh! Rapazes, isto são horas? 

(E) Apresento-lhe duas grandes amigas: Marta e 

Paula. 

05. Assinale a alternativa que completa corretamente as 

lacunas da frase abaixo: 

Graças ____ maré alta e ____ ajuda dos 

pescadores, ____ baleia conseguiu voltar para o 

alto mar. 

 

(A) a, à, à; 

(B) à, a, à; 

(C) à, à, à; 

(D) a, a, a; 

(E) à, à, a. 

 

06. Leia as alternativas abaixo e assinale a 

INCORRETA. 

(A) Embora é uma palavra formada por 

composição por aglutinação. 

(B) O vocábulo amanhecer é formado por 

parassíntese. 

(C) Felicidade é exemplo de derivação sufixal. 

(D) Vinagre é exemplo de composição por 

justaposição. 

(E) O substantivo caça é derivação regressiva de 

caçar. 

 

07. Marque (V) para as frases verdadeiras e (F) para as 

falsas e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

(    ) Vieram menas pessoas na reunião de hoje. 

(    ) Água é bom para a saúde. 

(    ) Elas próprias estudaram a cultura alemã. 

(    ) Aurora estuda a língua inglesa e francesa. 

 

(A) V, F, V, F; 

(B) V, V, F, F;  

(C) F, V, F, V; 

(D) F, V, V, F; 

(E) F, F, V, V. 

 

08. Identifique qual das alternativas abaixo está 

INCORRETA, quanto à concordância verbal. 

(A) O Sol é um dos astros que dão luz e calor ao 

planeta Terra. 

(B) Estados Unidos impôs restrições severas ao 

Afeganistão. 

(C) Mais de um torcedor agrediram-se naquela 

tarde infeliz. 

(D) Alguns de nós são culpados de omissão. 

(E) Hoje são quinze de abril. 

  

09. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do 

porquê. 

(A) A rua por quê deveríamos passar está interditada. 

(B) Não sei porquê! 

(C) Pediu que lhe desse um por que para tudo 

aquilo. 

(D) Por que o trabalho infantil deve ser impedido? 

(E) Por que morou fora, considerava sua pátria 

inferior. 

 

PORTUGUÊS 
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10. Analise os pares abaixo. As duas frases devem 

apresentar o mesmo sentido, mas para isso a 

regência verbal deve ser respeitada. Assinale a 

alternativa em que o sentido NÃO é mantido. 

(A) Nunca sorvi perfume tão agradável. / Nunca 

aspirei perfume tão agradável. 

(B) As medidas tomadas têm como objetivo o 

saneamento das contas federais. / As medidas 

tomadas visam o saneamento das contas 

federais. 

(C) A equipe médica tratou do paciente. / Uma 

equipe médica assistiu o paciente. 

(D) Ela fazia de tudo para satisfazer a sogra. / Ela 

fazia de tudo para agradar à sogra. 

(E) Desejo-a muito. / Quero-a muito. 
 

 
 

 
 

11. Em relação à história do Serviço Social no Brasil 

percebe-se que: 

I. A valorização da profissão de Assistente Social 

e o novo modelo de serviço social implantado 

no país, especialmente a partir dos anos 1940, 

eram coerentes com a organização por parte do 

Estado de vários serviços antes exercidos 

segundo um modelo privado de caridade.  

II. Foi na década de 90 que o Serviço Social teve 

considerável expansão profissional e crescimento 

técnico metodológico. No decorrer daqueles 

anos, a profissão sofreu transformações devido 

aos novos métodos e técnicas que passaram a ser 

utilizados. 

III. O serviço social não foi introduzido em várias 

instâncias do Estado, a carreira de Assistente 

Social passou a ser valorizada, atraindo, nos anos 

1980, jovens de classe média que buscavam 

afirmação profissional e prestígio social. 

IV.  A profissão deixou de ter também uma marca 

central ligada ao catolicismo e desligou-se em 

parte da imagem de personagens como Darcy 

Vargas, esposa de Getúlio Vargas. 

V. A moldura de assistencialismo patrocinado pelo 

Estado com a primeira grande instituição nacional 

de assistência social, a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), criada em 1942, no bojo da 

mobilização do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial.  
 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I, IV e V estão corretas;  

(B) apenas I e V estão corretas; 

(C) apenas I e II estão corretas; 

(D) apenas I, II e V estão corretas; 

(E) apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Coloque (V) quando verdadeira ou (F) quando 

falsa, desde o Movimento de Reconceituação, o 

Serviço Social tem construído uma ação voltada 

para a maioria da população: 

(   ) De 1907 a 1999, o Serviço Social não realizou 

uma transformação no interior da profissão. 

(   ) Começou creditando aos homens a “culpa” 

pelas situações que vivenciavam, acreditando 

que uma prática doutrinária, fundamentada nos 

princípios cristãos, era a chave para a 

“recuperação da sociedade”.  

(   ) Em 1999, assume uma postura marxiana, 

analisa que a forma de produção social é a 

causa prioritária das desigualdades - os 

homens, individualmente, não são desiguais, a 

forma de produção e apropriação do produto 

social é que produz as desigualdades. 

(   ) O modo de produção este que deve ser 

reproduzido para manter a dominação de classe.  

(   ) A profissão não tinha interesse em moldar os 

homens de acordo com os princípios cristãos 

de respeito à autoridade, e, hoje, tem, nos 

homens, a autoridade máxima a ser respeitada 

entende que os homens são sujeitos da história. 
 

       Assinale a sequência correta: 

(A) V, F, V, F, F; 

(B) F, V, V, V, F; 

(C) F, F, V, V, F; 

(D) F, F, F, V, F; 

(E) V, V, V, V, F. 
  

13. O Planejamento participativo com seus aspectos 

metodológicos apresenta algumas vantagens, riscos: 

(   ) A coparticipação busca tornar a democracia a 

meta de uma conquista diária. Respeitadas as 

regras de jogo, desde que democráticas, é possível 

viabilizar participação expressiva da base, com 

extremo proveito para a Política Social. 

(   ) Em relação aos riscos do Planejamento 

Participativo, verifica-se que é muito comum o 

temor diante da participação, atribuindo-se à base 

incapacidade decisória, conformismo, violência 

contestatória, etc.; tudo isto pode acontecer, 

porque não há como garantir absolutamente que 

as lideranças sejam "responsáveis. 

(   ) A Política Social comprometida com a redução 

das desigualdades econômicas e políticas não 

respalda a participação, porque ela pode tornar-

se caótica e incontrolável, por isso são 

importantes as regras democráticas de jogo. 

Democracia não é fazer o que bem se entende, 

mas fazer segundo regras comunitariamente 

aceitas de conduta, onde não há apenas 

direitos, mas também deveres.  

(   ) Regras democráticas de jogo significam 

também, que, por mais que haja contestação, a 

democracia está em primeiro lugar, o que 

representa um projeto de construção, e não de 

destruição, pura e simplesmente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(   ) O planejador busca diminuir a pobreza, mas trata 

de um problema que não conhece nem em teoria. 

Os indicadores de que lança mão são indicadores 

a partir de sua ótica, está aí também a ótica do 

beneficiário, considerado como sujeito, e não 

apenas como objeto. Mas pode coplanejar, à 

medida que se abrem possibilidades de aparecer 

também como agente, como influente, como 

parceiro do diálogo. 

 

       Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, F, V, F; 

(B) F, V, F, V, F; 

(C) V, F, V, F, V; 

(D) F, V, F, F, V; 

(E) V, F, V, V, V. 

 

14. Segundo IAMAMOTO (1997, p. 14) o objeto do 

Serviço Social pode relacionar-se ao fato de que: 

(A) Os assistentes sociais não podem trabalhar com a 

questão social nas suas mais variadas expressões 

cotidianas, tais como os indivíduos as experi-

mentam no trabalho, na família, na área habitacional, 

na saúde, na assistência social pública, etc; 

(B) A questão social não representa a desigualdade, mas 

muito menos pode ser vista como rebeldia, por 

envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e 

a ela resistem, se opõem; 

(C) É na tensão entre produção da desigualdade e 

produção da tolerância e do amorfismo, que 

trabalham os assistentes sociais; 

(D)  Os assistentes sociais movidos por interesses 

sociais distintos não identificam ainda a questão 

social, com suas múltiplas expressões, como o 

seu objeto do trabalho cotidiano; 

(E) A expressão questão social é usada para definir 

uma particularidade profissional. Se for entendida 

como sendo as contradições do processo de 

acumulação capitalista, seria, por sua vez, 

contraditório colocá-la como objeto particular de 

uma profissão determinada, já que se refere a 

relações impossíveis de serem tratadas 

profissionalmente. 

 

15. Em relação ao referencial teórico-metodológico na 

ação com indivíduos, grupos e populações o Serviço 

Social na contemporaneidade refere à questão do 

objeto profissional que: 

(A) Pode a cada situação reconstruir o objeto 

profissional, este tem determinações mais amplas, e 

essa reconstrução tem por finalidade, apenas, 

garantir, no processo de intervenção, as 

particularidades de cada situação, inserida no 

contexto específico de atuação; 

(B) No contexto do paradigma da correlação de 

forças o objeto profissional do serviço social se 

define como empoderamento, fortalecimento, 

empowerment do sujeito, individual ou coletivo, 

na sua relação de cidadania; 

(C) Deve ser inserido num quadro teórico-prático, 

pode ser entendido de forma isolada; 

(D) A questão do objeto profissional deve garantir a 

identificação (contra as opressões e discrimi-

nações), e de anomia social, (sobrevivência, vida 

social, condições de trabalho e vida...); 

(E) A questão social pode expressar as desigualdades 

geradas pelo modo de produção capitalista, assim 

não pode ser vista como objeto da ação dos 

assistentes sociais. 
 

16. Em relação à intervenção em Serviço Social e seu 

significado no cotidiano do trabalho profissional 

Sendo é correto afirmar: 

(A) A importância da documentação no cotidiano da 

intervenção profissional não refere o registro em 

diário como uma forma de registro de campo das 

ações profissionais; 

(B) Assume-se como pressuposto que a documentação é 

fundamental no processo de obtenção e análise de 

dados, no entanto essa sistematização da 

intervenção desenvolvida pelos Assistentes Sociais 

não tem permitido compreender a realidade social; 

(C) Observa-se que a documentação como um 

instrumento que permite qualificar as ações 

profissionais tem sido muito bem explorada pelos 

Assistentes Sociais; 

(D) O diário de campo cuja utilização tem ficado 

restrita às descrições, observações pontuais e a 

meros agendamentos de tarefas cotidianas pode 

gerar diagnósticos sobre a realidade social e as 

demandas singulares da população atendida; 

(E) A documentação dá visibilidade às formas de 

planejar e executar as ações profissionais, mas não 

identifica os limites e as possibilidades contidos no 

processo de atendimento às demandas. 
 

17. A documentação pode ser considerada como um 

elemento constitutivo da ação profissional, uma vez 

que ela lhe dá materialidade ao comprovar a 

realização da ação: 

(A) No entanto, a documentação não deve ser 

considerada como um arcabouço teórico e 

ético-político do Assistente Social. 

(B) Pode ser realizada de diferentes formas, ou 

seja, em fichas, prontuários, relatórios de 

atendimentos (individuais, familiares ou de 

reuniões e de assembleias) realizados somente 

em instituições nunca em domicílios; 

(C) A documentação pode ser uma forma de 

conhecer ou intervir, pode atender às 

exigências do trabalho profissional como 

atendimento direto em situações singulares, 

planejamento e gestão, assessoria aos 

movimentos sociais e organizações populares; 

(D) A documentação não pode ter um caráter 

dinâmico e flexível quando se consideram suas 

finalidades - não é uma base para a investigação e 

para o direcionamento do exercício profissional; 

(E) Trata-se de uma mera burocracia no cotidiano 

profissional, a documentação está em constante 

movimento e a sua utilização está vinculada 

aos objetivos do profissional; 
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18. Coloque (V) quando verdadeira ou (F) quando falsa 

nas afirmativas abaixo. Em relação à Política de 

Saúde no Brasil podemos identificar: 

(   ) Entre as diretrizes políticas consolidadas pela 

nova Constituição (1988) no cenário nacional 

estão os fundamentos de uma radical 

transformação do sistema de saúde brasileiro, o 

que levou os constituintes a proporem essa 

transformação foi o consenso, na sociedade, 

quanto à total inadequação do Sistema de Saúde. 

(   ) O sistema de saúde apresentava um quadro de 

doenças de todos os tipos condicionados pelo 

tipo de desenvolvimento social e econômico do 

país e que o velho sistema de saúde não 

conseguia enfrentar com decisão. 

(   ) A excessiva centralização implicando por vezes 

em impropriedade das decisões pela distância de 

Brasília dos locais onde ocorrem os problemas 

além de recursos financeiros insuficientes em 

relação às necessidades de atendimento e em 

comparação com outros países. 

(   ) No entanto, não havia desperdício dos recursos 

alocados para a saúde, estimado nacionalmente 

em pelo menos 30%, alta cobertura assistencial da 

população, no entanto com segmentos popu-

lacionais excluídos do atendimento, especial-

mente os mais pobres e nas regiões mais carentes. 

(   ) Definição clara das competências dos vários 

órgãos e instâncias político-administrativa do 

sistema, que não acarretavam a fragmentação 

do processo decisório além do descompromisso 

com as ações e falta de responsabilidade com 

os resultados. 
 

       Assinale a sequência correta de cima para baixo: 

(A) V, V, V, F, F; 

(B) V, F, F, F, V; 

(C) V, F, F, V, V; 

(D) V, V, V, F, V; 

(E) F, F, V, V, F. 
 

19. Em relação ao Sistema Único de Saúde - SUS é 

correto afirmar: 

I. É uma formulação política e organizacional 

para o reordenamento dos serviços e ações de 

saúde estabelecida pela Constituição de 1988.  

II. O SUS não é o sucessor do INAMPS e nem 

tampouco do SUDS. Novo sistema de saúde 

que está em construção. 

III. O SUS segue a mesma doutrina e os mesmos 

princípios organizativos em todo o território 

nacional, sob a responsabilidade das três esferas 

autônomas de governo federal, estadual e 

municipal.  

IV. O SUS não é um serviço ou uma instituição, 

mas um Sistema que significa um conjunto de 

unidades, de serviços e ações que interagem 

para um fim comum.  

V. As atividades de promoção, proteção e 

recuperação da saúde ainda não são integrantes do 

sistema. 

 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas IV e V estão corretas;  

(B) apenas I e III estão corretas; 

(C) apenas I e IV estão corretas; 

(D) apenas I e II  estão corretas; 

(E) apenas II e III estão corretas. 

 

20. Coloque (V) quando verdadeira ou (F) quando falsa 

nas afirmativas abaixo. A respeito do Sistema 

Único de Saúde - SUS é possível afirmar que: 

(   ) O SUS está inserido no contexto das políticas 

públicas de seguridade social, que abrangem, 

além da Saúde, a Previdência e a Assistência, é 

visto como a maior política de inclusão social 

do Brasil.  

(   ) O sistema desenvolve ações e serviços que 

devem ser realizadas em consonância com as 

políticas e diretrizes aprovadas por Conselhos 

de Saúde (Conselho Nacional de Saúde, 

Conselho Estadual de Saúde e Conselho 

Municipal), compostos por representantes do 

governo, dos profissionais de saúde, dos 

prestadores de serviços e dos usuários.  

(   ) A ação dos Conselhos fundamenta-se nas 

discussões das Conferências de Saúde que 

ocorrem a cada quatro anos, nas três esferas de 

governo, tendo em vista avaliar a situação de 

saúde no país. 

(   ) A Constituição Federal (BRASIL, 1988) define 

o SUS, a partir de ações e serviços públicos de 

saúde que fazem parte de uma rede 

regionalizada e hierarquizada. 

(   ) O SUS deve oferecer o mesmo atendimento a 

todas as pessoas, da mesma maneira, em todos 

os lugares. Dessa forma, algumas pessoas vão 

ter o que não necessitam e outras não serão 

atendidas naquilo que necessitam. 
 

       Assinale a sequência correta: 

(A) V, F, F, F, V; 

(B) V, F, V, F, V; 

(C) V, V, F, V; F; 

(D) V, V, V, V, F; 

(E) F, V, V, V, V. 
 

21. Quanto à organização e funcionamento do sistema e 

serviços de saúde é possível afirmar que são 

objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: 

I. A cura e divulgação dos fatores condicionantes 

e determinantes da saúde. 

II. A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social. 

III. A assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 
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IV. Estão incluídas ainda no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): a execução de 

ações de vigilância sanitária; de vigilância 

epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de 

assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

V. A participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico, sem 

responsabilizar-se com a qualificação e a 

ordenação da formação de recursos humanos 

na área de saúde. 
 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I, II e V estão corretas; 

(B) apenas I e V estão corretas; 

(C) apenas I e II estão corretas; 

(D) apenas II, III e IV estão corretas; 

(E) todas estão corretas. 
 

22. Em relação ao funcionamento do sistema e serviços 

de saúde compreende-se como saúde do trabalhador: 

I. Um conjunto de atividades que se destina, por 

meio das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da 

saúde dos trabalhadores, assim como visa à 

recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos das condições de trabalho. 

II. A garantia de assistência ao trabalhador vítima 

de acidentes de trabalho ou portador de doença 

profissional e do trabalho. 

III. A participação, no âmbito de competência do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, 

pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 

agravos potenciais à saúde existentes no processo 

de trabalho. 

IV. A participação, no âmbito de competência do 

Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, 

fiscalização e controle das condições de 

produção, extração, armazenamento, transporte, 

distribuição e manuseio de substâncias, de 

produtos, de máquinas e de equipamentos que 

apresentam riscos à saúde do trabalhador. 

V. A informação ao trabalhador e à sua respectiva 

entidade sindical e às empresas sobre os riscos de 

acidentes de trabalho, doença profissional e do 

trabalho, bem como os resultados de 

fiscalizações, avaliações ambientais e exames de 

saúde, de admissão, periódicos e de demissão, 

respeitados os preceitos da ética profissional. 
 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I, II e III estão corretas; 

(B) apenas II e IV estão corretas; 

(C) apenas I e III estão corretas; 

(D) apenas I, III e V estão corretas; 

(E) todas estão corretas. 

 

 

23. Dentre os Programas e Projetos da Política 

Nacional de Saúde identifica-se a Estratégia de 

Saúde da Família como: 

I. Tem caráter substitutivo das práticas tradicionais 

exercidas nas unidades básicas de saúde, reali-

zando a adscrição da população sob a responsa-

bilidade da unidade básica de saúde da família. 

II. A integralidade da assistência prestada à 

população adscrita somada à articulação da 

referência e contra-referência aos serviços de 

maior complexidade do Sistema Único de Saúde. 

III. A definição da família como núcleo central de 

abordagem garantindo a humanização do 

atendimento. 

IV. Realiza seu trabalho pela perspectiva da 

abordagem interdisciplinar incentiva assim, as 

ações de promoção da saúde. 

V. Promove a articulação intersetorial, a 

participação e o controle social. 

 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I, II e V estão corretas; 

(B) apenas I e V estão corretas; 

(C) apenas I e II estão corretas; 

(D) apenas I, II e III estão corretas; 

(E) todas estão corretas. 

 

24. Com relação à implantação do PSF - Programa de 

Saúde da Família, é possível afirmar que: 

I. As condições iniciais são favoráveis à 

implantação do PSF, não somente no campo do 

financiamento, mas também na ausência de 

uma política adequada de formação de recursos 

humanos. 

II. A própria descrença da capacidade do PSF de 

induzir mudanças no modelo assistencial, 

sofrendo assim, transformações ao longo da 

sua trajetória. 

III. Alguns autores se referem à população alvo 

desse trabalho como uma massa amorfa, 

indistinguível, desorganizada, consumista de 

medicamentos e que apresenta hábitos não 

saudáveis, sendo sua intervenção necessária e 

imprescindível. 

IV. O PSF representou um eixo de estruturação da 

atenção básica de saúde, sendo que dentre os 

seus objetivos estava o enfoque da atenção, que 

passa a ser a família e o meio em que ela vive 

incorporando o princípio da vigilância à saúde 

e o trabalho em equipe. 

V. A opção do Ministério da Saúde, ao 

institucionalizar o PSF como política nacional 

da Atenção Básica, foi adotar uma estratégia de 

organização do sistema de serviços de saúde do 

País. Esse programa ainda não tem contribuído 

para a reorganização do modelo assistencial em 

conformidade com os princípios do SUS. 
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       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I, II e V estão corretas; 

(B) apenas I e III estão corretas; 

(C) apenas II , III e IV estão corretas; 

(D) apenas III e V estão corretas; 

(E) todas estão corretas. 

 

25. O PSF - Programa de Saúde da Família - busca a 

Humanização e Ética na Atenção Básica, busca por 

meio da reorganização da atenção à saúde uma 

nova postura das equipes, visando à incorporação 

de discussões acerca da necessidade de humanizar a 

assistência médico-sanitária em nosso país: 

I. Humanizar significa reconhecer as pessoas que 

buscam nos serviços de saúde a resolução de 

suas necessidades de saúde.  

II. Humanizar representa ver os usuários do SUS 

como sujeitos que precisam conquistar seus 

direitos ainda não estabelecidos na lei. 

III. Humanizar é observar cada pessoa e cada 

família, em sua singularidade, em suas 

necessidades específicas, com sua história 

particular, com seus valores, crenças e desejos, 

ampliando as possibilidades para que possam 

exercer sua autonomia.  

IV. Qualquer pessoa, independente de sua idade, 

tendo condições intelectuais e psicológicas 

para apreciar a natureza e as consequências de 

um ato ou proposta de assistência à sua saúde, 

deve ter oportunidade de tomar decisões sobre 

questões relacionadas à sua saúde, ou seja, 

poder agir como pessoa autônoma. 

V. O profissional que atua na área da saúde tem 

dificuldade em reconhecer a dimensão humana 

do relacionamento com os pacientes, é 

necessário pensar neste relacionamento de 

maneira a encontrar caminhos que conduzam à 

transformação destas contradições, na busca de 

um trabalho social. 
 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas II e V estão corretas; 

(B) apenas II está correta; 

(C) apenas I, III e IV estão corretas; 

(D) apenas II e V estão corretas; 

(E) todas estão corretas. 

 

26. Assinale a alternativa correta a respeito do Serviço 

Social e sua atuação junto ao Sistema Único de Saúde 

garantindo os princípios, diretrizes, demandas e 

respostas nos níveis de atenção primária, secundária e 

terciária, assim como: 

(A) Os assistentes sociais na saúde não são legitimados, 

enquanto profissionais inseridos na divisão social e 

técnica do trabalho, para operacionalizar as 

demandas que refletem, em última análise, as 

expressões da questão social que se manifestam no 

cotidiano dos serviços públicos de saúde;  

 

(B) As demandas essas que extrapolam as questões 

referentes às doenças e aos agravos, em relação 

às pessoas que usam o sistema de saúde, seja em 

relação ao próprio sistema, não refletem em nível 

micro as questões societárias; 

(C) As expressões da questão social ainda não estão 

colocadas adquirindo concretude no cotidiano do 

fazer profissional;  

(D) O exercício profissional não tem se configurado 

dentro de um espaço ocupacional do campo da 

saúde; 

(E) Essa vinculação, entre as demandas que são 

postas para o fazer do Assistente Social e as 

expressões da questão social, encontram sentido 

no fato destas últimas se constituírem objeto de 

trabalho fundante da profissão, fornecendo 

elementos para a efetivação do exercício 

profissional do Assistente Social.  
 

27. Assinale a alternativa correta em relação ao fato do 

Assistente Social, enquanto partícipe da divisão social 

e técnica do trabalho é um profissional que: 

(A) É especializado e que está inserido no mercado de 

trabalho para realizar a prestação de serviços 

sociais, principalmente, por meio das políticas 

implementadas pelo Estado; 

(B) É especializado no entanto, em decorrência do 

modelo médico-curativo que ainda predomina no 

setor de saúde, a divisão social e técnica do trabalho 

nessa área aponta para a hegemonia da profissão 

médica em relação às demais profissões;  

(C) Que em particular, caracteriza-se com uma atuação 

subsidiária e auxiliar à prática médica, visto como 

trabalhador coletivo, de uma grande equipe de 

trabalho e, nesse sentido, sua inserção não pode 

fazer  parte de um conjunto de especialidades que 

são postas em movimento simultaneamente para 

efetivar os objetivos das instituições; 

(D) Planeja, mas não pode executar as atividades que 

visam a assegurar o processo de melhoria da 

qualidade de vida, bem como busca garantir o 

atendimento das necessidades básicas das classes 

populares; 

(E) Não é requisitado para atuar como mediador entre as 

demandas institucionais e as demandas colocadas 

pela população que busca os serviços, 

principalmente aquelas cujos determinantes advêm 

de suas condições precárias de vida e que interferem 

significativamente no binômio saúde - doença. 

 

28. Assinale a alternativa correta em relação à Política 

de Assistência Social no Brasil, seus aspectos 

históricos e sua interface com as políticas de saúde.  

(A) A seguridade social, a saúde e a previdência 

social, apesar de iguais em seus direcionamentos e 

natureza, são políticas sociais que visam ao acesso 

dos indivíduos ao mínimo para sobrevivência ou 

melhoria nas condições de vida;  
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(B) As políticas sociais ainda não têm em comum o 

trabalho e o objetivo de distribuir os recursos 

gerados socialmente e de abrandar as 

consequências do modo de produção capitalista; 

(C) A Seguridade Social não atinge seus objetivos 

previstos na Constituição Federal de 1988, que 

apesar de possuir caráter democrático e tendo a 

finalidade de atingir a concretização dos direitos 

do cidadão na prática, pode-se afirmar que estes 

direitos não se efetivam em sua totalidade; 

(D) Para discutir a questão da seguridade social é 

possível dicotomizar a questão dos gastos e do 

financiamento das políticas sociais; 

(E) É necessário que a sociedade participe da 

gestão dos investimentos nas áreas sociais. No 

entanto a legislação sobre a aplicação dos 

recursos destinados a esta área dificulta o 

controle, o acesso aos direitos e a efetivação 

das políticas sociais. 

 

29. Assistência Social assume as seguintes funções: 

(A) Garantir a proteção básica e especial, com foco de 

atuação na “matricialidade sócio-familiar”, e deve 

restringir a intervenção profissional, sobretudo a 

do/a Assistente Social, às abordagens que tratam 

as necessidades sociais como problemas e 

responsabilidades individuais e grupais;  

(B) Todas as situações sociais vividas pelos 

sujeitos que demandam a política de 

Assistência Social têm a mesma estrutural e 

histórica raiz na desigualdade de classe; 

(C) As desigualdades não podem ser expressadas 

pela ausência e precariedade de um conjunto de 

direitos como emprego, saúde, educação, 

moradia,transporte, distribuição de renda, entre 

outras formas de expressão da questão social; 

(D) A Assistência Social não pode ter como 

horizonte somente a execução das atividades 

arroladas nos documentos institucionais, sob o 

risco de limitar suas atividades à “gestão da 

pobreza” sob a ótica da individualização das 

situações sociais; 

(E) A Assistência Social deve ser entendida como 

uma política exclusiva de proteção social, mas 

que deve articular seus serviços e benefícios 

aos direitos assegurados pelas demais políticas 

sociais, a fim de estabelecer, no âmbito da 

Seguridade Social, um amplo sistema de 

proteção social. 

 

30. Em relação à Assistência Social no Brasil é possível 

dizer que: 

(A) A política de Assistência Social, legalmente 

reconhecida como direito social e dever estatal 

pela Constituição de 1988 e pela Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), vem sendo regula-

mentada intensivamente pelo Governo Federal; 

 

(B) Com aprovação pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), por meio da 

Política Nacional de Saúde (2004) e do Sistema 

Único de Assistência Social (2005); 

(C) A expansão da política de assistência social vem 

demandando cada vez mais a dificuldade da 

inserção de assistentes sociais comprometidos 

com a consolidação do Estado democrático de 

direito; 

(D) A Assistência Social no Brasil não tem 

representado a universalização da seguridade 

social e das políticas públicas e o fortalecimento 

dos espaços de controle social democrático; 

(E) Assistência Social no Brasil não fortalece uma 

intervenção profissional crítica, autônoma, 

ética e politicamente comprometida com a 

classe trabalhadora e as organizações populares 

de defesa de direitos. 
 

31. Coloque (V) quando verdadeira ou (F) quando falsa 

nas afirmativas abaixo. A Assistência Social é um 

conjunto de ações estatais e privadas para atender a 

necessidades sociais das populações no Brasil. 

(   ) Apresentou nas quatro últimas décadas uma 

trajetória de avanços que a transportou, da 

concepção de favor, da pulverização e dispersão, 

ao estatuto de Política Pública e da ação focal e 

pontual à dimensão da universalização.  

(   ) A Constituição Federal de 1988 situou-a no 

âmbito da Seguridade Social e abriu caminho 

para os avanços que se seguiram.  

(   ) A Assistência Social,desde os primórdios do 

Serviço Social, tem sido um importante campo 

de trabalho de muitos (as) assistentes 

sociais.Não obstante, não pode ser confundida 

com o Serviço Social. 

(   ) Confundir e identificar o Serviço Social com a 

Assistência Social reduz a identidade 

profissional, que se inscreve em um amplo 

espectro de questões geradas com a divisão 

social, regional e internacional do trabalho. 

(   ) A Assistência Social não possui interface com 

todas as políticas públicas e envolve, em seus 

processos operativos, diversificadas entidades 

públicas e privadas, muitas das quais nem sequer 

contam com assistentes sociais em seus quadros. 
 

       Assinale a sequência correta; 

(A) V, F, F, F, V; 

(B) F, V, V, V, F; 

(C) V, V, F, V; F; 

(D) V, V, V, F, F; 

(E) F, V, V, V, V. 

 

32. Coloque (V) quando verdadeira ou (F) quando falsa 

nas afirmativas abaixo. O papel do Assistente 

Social no exercício das políticas sociais públicas, 

cidadania e direitos sociais no Brasil: 
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(   ) As atribuições e competências dos(as) 

profissionais de Serviço Social, sejam aquelas 

realizadas na política de Assistência Social ou 

em outro espaço sócio-ocupacional, são 

orientadas e norteadas por direitos e deveres 

constantes no Código de Ética Profissional e na 

Lei de Regulamentação da Profissão. 

(   ) No que se refere aos direitos dos(as) assistentes 

sociais, o artigo 2º do Código de Ética 

assegura: a) garantia e defesa de suas 

atribuições e prerrogativas, estabelecidas na 

Lei de Regulamentação da Profissão e dos 

princípios firmados neste Código. 

(   ) O livre exercício das atividades inerentes à 

profissão.  

(   ) Ao Assistente Social é vedada a participação na 

elaboração e gerenciamento das políticas 

sociais, e na formulação e implementação de 

programas sociais. 

(   ) A inviolabilidade do local de trabalho e 

respectivos arquivos e documentação, 

questionando o sigilo profissional assim como, o 

desagravo público por ofensa que atinja a sua 

honra profissional. 

 

       Assinale a sequência correta; 

(A) V, F, F, F, V; 

(B) V, F, V, F, V; 

(C) V, V, F, V; F; 

(D) V, V, V, F, F; 

(E) F, V, V, V, V. 

 

33. Coloque (V) quando verdadeira ou (F) quando falsa 

nas afirmativas abaixo. No que se refere aos deveres 

profissionais, o artigo 3º do Código de Ética estabelece 

que são deveres do(a) Assistente Social: 

(   ) Desempenhar suas atividades profissionais, 

com eficiência e responsabilidade, observando 

a Legislação em vigor. 

(   ) Utilizar seu número de registro no Conselho 

Regional no exercício da profissão, somente 

em casos em que a Instituição empregadora 

assim o exigir. 

(   ) 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. 

(   ) Participar de programas de socorro à população 

em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e 

necessidades. 

(   ) Assim, o perfil do(a) Assistente Social para 

atuar na política de Assistência Social deve 

afastar-se das abordagens tradicionais 

funcionalistas e pragmáticas, que reforçam as 

práticas conservadoras que tratam as situações 

sociais como problemas pessoais que devem 

ser resolvidos individualmente. 
 

       Assinale a sequência correta; 

(A) V, F, F, F, V; 

(B) V, F, V, F, V; 

(C) V, V, F, V; F; 

(D) V, V, V, F, F; 

(E) V, F, V, V, V. 
 

34. O Serviço Social se encontra totalmente imbricado 

no processo de construção da cidadania, assim: 

I. Mediado pela relação harmônica entre capital e 

trabalho e pelos impactos da globalização que 

emergem novos espaços de produção de 

direitos. No entanto, não gozam de garantias 

que garantam a construção da cidadania ou 

proteções consistentes, ficando na dependência 

da vontade política dos governantes, da árdua 

luta dos interessados ou da ativação ético - 

política da sociedade civil. 

II. O conceito de cidadania, que melhor expressa 

essa reabsorção dos bens sociais pelo conjunto 

dos cidadãos, é a capacidade conquistada por 

alguns indivíduos, ou por todos, de se 

apropriarem dos bens socialmente criados, de 

atualizarem todas as potencialidades de 

realização humana abertas pela vida social em 

cada contexto historicamente determinado. 

III. O trabalho do Assistente Social pode cooperar 

para a defesa dos direitos sociais, na construção 

de uma nova cidadania buscando sempre a 

participação social e política dos membros da 

sociedade civil. 

IV. O Assistente Social não deveria trabalhar com 

a população a dimensão de inclusão social e 

cidadania, e, sim, somente na dimensão 

educativa e de trabalho. 

V. Para o Assistente Social considerar as 

demandas que emergem da realidade da 

sociedade civil para o processo de construção 

da cidadania permite desenvolver a capacidade 

de articulação política e social da população. 

Exige, assim, uma gestão capaz de trabalhar no 

enfrentamento das desigualdades sociais no 

sentido de possibilitar a inclusão social da 

parcela da população excluída do mercado de 

trabalho e da sociedade em si. 

 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas II e III estão corretas; 

(B) apenas I, III e IV estão corretas; 

(C) apenas I, II, IV e V estão corretas; 

(D) apenas IV e V estão corretas; 

(E) apenas II, III e V estão corretas. 

 

35. Refletir sobre o Serviço Social e o direito dos 

demandatários/usuários garantidos constitucional-

mente e regulamentados pelas legislações sociais 

representa compreender: 
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I. O direito social no campo da política social 

brasileira começa na década de 1930, com o 

governo Vargas, e é no campo do trabalho formal 

que temos a consolidação da primeira plataforma 

de Política de Assistência Social no Brasil. 

II. Desde o primeiro momento, o direito social no 

Brasil vai ser articulado a ideia do favor, da 

lógica da barganha, ou seja, a classe dos 

trabalhadores que tem mais potência. 

III. no projeto de desenvolvimento do país ganha 

mais benefícios, pois eles eram dirigidos a 

segmentos de trabalhadores e nunca como 

direitos universais de todos. 

IV. Atualmente o debate sobre a Assistência Social 

como política pública e como direito social 

remete a que se deve discutir a Assistência 

Social não como um direito de todos, mas, sim, 

dos trabalhadores desta forma, como um direito 

de inclusão da população. 

V. Os usuários dos serviços estão na condição de 

cidadão e na condição de pedinte, não na 

condição de uma pessoa esperando uma 

benesse de algum político de plantão. 

VI. Os trabalhadores sociais reafirmam que é 

necessário trabalhar na perspectiva do 

asseguramento de direitos sociais para 

efetivamente enfrentar o nível de desigualdade 

social brasileiro. 
 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas II e III, IV estão corretas; 

(B) apenas I, III e IV estão corretas; 

(C) apenas I, II e V estão corretas; 

(D) apenas IV e V estão corretas; 

(E) apenas II, III e VI estão corretas. 
 

36. A década de 1980 é extremamente importante do 

ponto de vista de mobilização social no Brasil. Isso 

resultou em grandes inovações para o campo da 

política social. Assim, o direito dos deman-

datários/usuários passou a ser garantido constitucio-

nalmente e regulamentado pelas legislações sociais: 

I. A Constituição Federal de 1988 é preciosa 

porque, pela primeira vez em toda a história 

brasileira, a política social é considerada um 

dever do Estado e um direito de cidadania, no 

entanto isso não se efetiva em espaço algum da 

sociedade. 

II. Assegurada na Constituição Federal, o campo da 

Assistência Social é o campo mais 

revolucionário, porque efetivamente é um campo 

que transita de um paradigma conservador, 

tutelador para um campo do direito. 

III. Realiza-se uma grande disputa na sociedade 

brasileira, todos os trabalhadores, os usuários 

da Política de Assistência Social, os gestores, 

todos numa grande disputa de transformar a 

legislação, que ainda tem as suas imperfeições, 

efetivamente num dado concreto da vida 

cotidiana da população brasileira.  

IV. A afirmação de que a Assistência Social não 

pode ser uma Política Pública questiona esse 

campo como garantidor de mecanismos de 

enfrentamento de várias formas da expressão 

da questão social. 

V. Deve-se romper com a forma focalizada e 

desarticulada que fazia com que um lugar muito 

particular, empobrecido fosse reservado ao 

atendimento da população mais pobre. Exige-se 

uma nova concepção onde o debate que se coloca 

é da qualidade do atendimento e que esta 

qualidade repercuta na vida do cidadão. 
 

      São corretas apenas: 

(A) II, III e V; 

(B) II e III;  

(C) I, II e V; 

(D) IV e V; 

(E) III e V. 
 

37. Assinale a alternativa correta referente aos 

movimentos sociais comunitários e o Serviço Social. 

(A) O Assistente Social pode compreender os 

Movimentos Sociais a partir do seu caráter 

estratégico, sendo que este nem sempre é 

imprescindível para o fortalecimento desta 

profissão. 

(B) O desenvolvimento continuado da relação 

Assistente Social e Movimento Social não 

servirá para o fortalecimento da luta pela 

efetivação dos direitos e de uma compreensão 

maior da luta popular, pois é nas organizações 

de massa que se encontram os verdadeiros 

protagonistas da luta emancipadora. 

(C) Com a reativação dos movimentos sociais e 

operário-sindical nos meados dos anos de 1965 

a 1970, em meio ao clima político de discussão 

e de luta pela redemocratização do país, a 

cultura crítica é favorecida e assumida pelos 

setores profissionais.  

(D) O Serviço Social é responsável pelo impulso ao 

processo de ruptura com o tradicionalismo, em 

uma parcela de assistentes sociais, que passam 

a investir tanto na organização da categoria 

profissional como na formação acadêmica, com 

a elaboração teórica e metodológica orientada 

pelo método positivista. 

(E) Por meio do trabalho do Assistente Social os 

movimentos sociais podem desenvolver 

experiências de uma comunicação que não pode 

ser denominada de popular e sim comunitária, a 

qual evidencia características próprias, entre elas, 

o exercício da participação direta.  
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38. Ao analisar as políticas de atendimento ao idoso, ao 

portador de deficiência e ao índio no Brasil 

identifica-se especialmente em relação à infância e 

à adolescência que: 

(A) O Programa Nacional dos Direitos Humanos- 

PNDH em suas 2 edições de 1996-2010 que se 

constitui em referência basilar para o Plano 

Anual, em especial porque ao focar na garantia 

dos direitos humanos aponta para uma 

diversidade de ações, envolvendo compromissos 

de várias áreas do governo. 

(B) Em relação aos vários segmentos priorizados, 

criança e adolescente é aquele que ainda prevê 

o menor número de ações programáticas. 

(C) Pretende-se que o Plano Decenal dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente (2008-

2018) também se constitua em uma política 

única, fortalecendo os postulados da 

universalidade, indivisibilidade e interdepen-

dência dos direitos. 

(D) A superação de planos governamentais com 

duração temporal circunscrita a, no máximo, 

uma gestão, em favor de um planejamento de 

médio prazo, ou seja, de uma política de 

governo para uma política de Estado. 

(E) O fortalecimento dos conselhos de direitos, ao 

fomentar a formulação de planos para as 

respectivas unidades federadas de sua 

abrangência e, assim, concretizar seu papel 

formulador de políticas, atribuição que vários 

conselhos vêm de fato assumindo. 
 

39. Coloque (V) quando verdadeira ou (F) quando falsa 

nas afirmativas abaixo. Sobre a Violência 

doméstica identifica-se que: 

(   ) É o Nordeste a região que mais concentra famílias 

vivendo abaixo da linha de pobreza. São milhões 

delas mantidas em um ciclo perverso, sendo-lhes 

negado o direito básico à dignidade. 

(   ) O mesmo ocorre com suas famílias que, 

desassistidas ou mal assistidas, repetem as 

condições de exploração/abandono de que são 

vítimas. 

(   ) Assim, é a pobreza em si que leva milhares de 

crianças e de adolescentes a fugirem de suas 

famílias, mas os maus-tratos e abusos de que são 

vítimas.  

(   ) Na construção da violência contra crianças e 

adolescentes exercida na intimidade do lar, não 

é a cultura que, impedida de estabelecer 

normas, valores, costumes, determina também 

como os indivíduos se relacionarão de acordo 

com a distribuição do poder. 

(   ) Por meio de relações interpessoais de natureza 

hierárquica, transgeracional, em que o adulto 

abusa de sua autoridade sobre crianças e 

adolescentes, com o respaldo da sociedade, 

atingindo democraticamente todas as classes 

sociais. 

 

       Assinale a sequência correta: 

(A) V, F, F, F, V; 

(B) V, F, V, F, V; 

(C) V, V, F, F, V; 

(D) V, V, F, V; F; 

(E) V, F, V, V, V. 

 

40. Coloque (V) quando verdadeira ou (F) quando falsa 

nas afirmativas abaixo. Sobre o Código de Ética 

Profissional do Assistente Social identifica-se: 

(   ) A necessidade da revisão do Código de 1986 

vinha sendo sentida nos organismos 

profissionais desde fins dos anos oitenta. Foi 

agendada na plataforma programática da gestão 

1990/1993 do CFESS. 

(   ) Entrou na ordem do dia com o I Seminário 

Nacional de Ética (agosto de 1991) perpassou o 

VII CBAS (maio de 1992) e culminou no II 

Seminário Nacional de Ética (novembro de 1992), 

envolvendo, além do conjunto CFESS/CRESS, a 

ABESS, a ANAS e a SESSUNE. 

(   ) A revisão do texto de 1986 processou-se em 3 

níveis. Questionando os seus valores fundantes 

- a liberdade e a justiça social -, articulou-os a 

partir da exigência democrática, tomada como 

valor ético-político central, mas que ainda não 

é capaz de assegurar a explicitação dos valores 

essenciais da liberdade e da equidade. 

(   ) É vedado ao Assistente Social intervir na 

prestação de serviços que estejam sendo 

efetuados por outro profissional, salvo a pedido 

desse profissional; em caso de urgência, 

seguido da imediata comunicação ao 

profissional; ou quando se tratar de trabalho 

multiprofissional e a intervenção fizer parte da 

metodologia adotada. 

(   ) São deveres do Assistente Social apresentar à 

Justiça, quando convocado na qualidade de 

perito ou testemunha, as conclusões do seu 

laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito 

da competência profissional e violar os 

princípios éticos contidos no Código de Ética. 

 

       Assinale a sequência correta: 

(A) V, F, V, F, V; 

(B) V, V, F, V, V; 

(C) V, V, F, V, F; 

(D) F, V, F, F, V; 

(E) V, F, V, V, V. 

 

 

 

 

 

 

 







