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40 questões
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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Veriique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráicas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao iscal qualquer irregularidade.

Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos iscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao iscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebuscada foi substituída pela simpliicação, a serviço de
uma maior comunicabilidade.”

(20 questões)
2. Suponha a seguinte notícia de jornal.
“As pesquisas que medem o nível de desemprego no
país, constataram que, nos últimos meses houve mais
demissões que contratações. Os analistas acreditam
que, se houverem mais turbulências na economia
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo
do ano”.
Considerando a linguagem formal, analise as airmativas abaixo sobre o texto.
1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e
“desemprego” têm função de sujeito nas frases
em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível
e, por isso, considerada aceita pela gramática
normativa.

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes airmativas a respeito do
texto.
1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria
mantido, já que continuaria sendo palavra
feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no
texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graicamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.
Assinale a alternativa que indica todas as airmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as airmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as airmativas 1 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2 e 3.
São corretas apenas as airmativas 3 e 4.
São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa correta.

5 questões

a. (
b.
c.
d.
e.

) As rúbricas foram devidamente colocadas em
cada página do processo. (frase correta)
( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas
pela cheia imediata. (erro de regência verbal)
( X ) As empresas não enviaram os relatórios para
mim analisar. (erro no emprego do pronome)
( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as palavras destacadas são homônimas)

Temas Atuais

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação
pronominal.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que
busca-se aqui neste setor.
( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer
sinal de desrespeito.
( ) Me pediram para falar pela equipe naquela
reunião.
( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as
quais não há o que argumentar.
( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.
b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
c. ( X ) Memorando é um documento que circula
entre departamentos em uma instituição
pública.
d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são
fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à
do remetente.
e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à
segunda pessoa do plural. Assim, a frase
“Aguardamos a vossa consideração sobre
nosso pleito”, em documentos oiciais, está
correta.
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6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para
0,75%.
Assinale a alternativa que indica uma das razões que
nortearam essa decisão.
a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.
b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de
mão de obra.
d. ( ) O aumento da produção industrial no último
trimestre.
e. ( ) O volume extremamente alto de reservas
de alguns países europeus, entre os quais a
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido,
recentemente, por acontecimentos ocorridos no
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem
um retrocesso na evolução da democracia na região.
Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere
a airmação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) O cancelamento das eleições presidenciais em
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
( X ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da
Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
( ) A destituição do presidente constitucional do
país, apoiada pelos governos da Argentina
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo
Peru e Venezuela.
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8. Examine as airmativas abaixo:
1. Na última década, o peril socioeconômico do
Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta
da chamada “Partícula de Deus”.
Assinale a alternativa correta a respeito dessa
descoberta.
a. (

3. Muitos autores defendem que milhares de
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às
classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis
por estas mudanças estão a estabilização dos
preços.
Assinale a alternativa que indica todas as airmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as airmativas 1 e 2.
São corretas apenas as airmativas 1 e 4.
São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.
São corretas as airmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades
brasileiras.

b.

c.

d.

e.

Qual foi a decisão em questão?
a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais
em universidades brasileiras.
b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades
não contraria a Constituição brasileira.
c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades,
além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas
disputadas nos Vestibulares.
d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções
idênticas, aos indígenas, descendentes de
asiáticos, descendentes de marranos e aos
quilombolas.
e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram
em universidades, beneiciados pelo sistema
de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata
suspensão.

) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois
os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam
encontrá-la.
( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista
inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria
no universo.
( ) Talvez seja a descoberta mais importante
da ciência moderna, uma vez que permite
comprovar racional e cientiicamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito
procurado bóson de Higgs, considerado a
chave para entender a estrutura fundamental
da matéria.
( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que
não pode ser enquadrada em nenhum dos
reinos da natureza até então conhecidos.
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma
espécie extinta no início da formação do
universo.

Conhecimentos Gerais
de Saúde Pública

10 questões

11. As ações e os serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. As bases do SUS são estabelecidas em Lei pela:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lei no 8142/90.
Lei no 8080/90.
Norma Operacional no 8.
Constituição Federal de 1967 no artigo 196.
Constituição Federal de 1988 no artigo 198.
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12. Das leis, normas operacionais e decretos que
regem o SUS, aquela conhecida como Lei Orgânica da
Saúde é a/o:

15. Assinale a alternativa incorreta, considerando as
responsabilidades do Governo Municipal na gestão do
SUS, através das Secretarias Municipais de Saúde.

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) Não pode estabelecer parcerias com outros
municípios para garantir o atendimento pleno
de sua população e para procedimentos de
complexidade que estejam acima daqueles
que pode oferecer.
b. ( ) A estratégia adotada no país reconhece o
município como o principal responsável pela
saúde de sua população.
c. ( ) A partir do Pacto pela Saúde, de 2006, o gestor municipal assina um termo de compromisso para assumir integralmente as ações e
os serviços de seu território.
d. ( ) O gestor municipal deve aplicar recursos
próprios e os repassados pela União e pelo
Estado.
e. ( ) O município formula suas próprias políticas
de saúde e também é um dos parceiros para a
aplicação de políticas nacionais e estaduais de
saúde.

( )
( )
( )
(X)
( )

Lei no 8142, de 1990.
Norma Operacional no 7.
Norma Operacional no 8.
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011.

13. O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), instituindo as Regiões de Saúde.
Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, ações e serviços de:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Atenção secundária e terciária e exames de
alta complexidade de imagem e laboratoriais.
( ) Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica
e vigilância DST/AIDS.
( ) Programas de cuidados à população de risco
como crianças, idosos e gestantes.
( ) Autonomia administrativa e gestão inanceira
para atenção básica.
( X ) Atenção primária, urgência e emergência,
atenção psicossocial, atenção ambulatorial
especializada e hospitalar, e vigilância em
saúde.

14. Assinale a alternativa incorreta, considerando as
responsabilidades do Governo Federal na gestão do
SUS, através do Ministério da Saúde.
a. ( ) Formula as políticas nacionais de saúde.
b. ( ) A gestão federal da saúde é realizada por
meio do Ministério da Saúde.
c. ( X ) É o principal realizador de ações e projetos de
saúde.
d. ( ) É o principal inanciador da rede pública de
saúde.
e. ( ) Planeja, cria normas, avalia e utiliza instrumentos para o controle do SUS.
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16. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à fonte de receitas dos Estados que deve ser
aplicada na saúde.
a. ( ) Imposto de Renda Retido na Fonte.
b. ( X ) Impostos de ICMS, IPVA e ITCMD (sobre
herança e doações).
c. ( ) Impostos de ISS, IPTU, ITBI (sobre transmissão
de bens imóveis).
d. ( ) Receita da dívida ativa de impostos, multas,
juros e correção monetária de impostos.
e. ( ) Transferências da União: cota-parte do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
cota-parte do ITR e transferências da Lei
Complementar no 87/96 – Lei Kandir.
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17. Com a Emenda Constitucional no 29 foram criados
pelos Estados, Distrito Federal e municípios os fundos
de saúde e os conselhos de saúde.
Em relação ao inanciamento da saúde, é uma atribuição do fundo de saúde:

19. A estratégia adotada no Brasil reconhece o município como principal responsável pela saúde de sua
população, o que permite transferir aos municípios a
responsabilidade e os recursos necessários para exercerem a gestão sobre as ações e os serviços de saúde
prestados em seu território.

a. (

Identiique tal estratégia.

b.

a.
b.
c.
d.
e.

c.
d.
e.

) Aplicar os recursos recebidos exclusivamente
na atenção básica.
( ) Acompanhar os gastos realizados na área da
saúde e iscalizar as aplicações.
( ) Planejar onde serão aplicados os recursos nas
áreas críticas da saúde.
( X ) Receber os recursos inanceiros locais e os
transferidos pela União.
( ) Distribuir os recursos inanceiros na média e
alta complexidade, de acordo com a demanda
local.

18. Assinale a alternativa correta em relação ao
Conasems.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É composto por secretários de saúde dos
Estados e pode formular e propor políticas de
saúde.
( ) Pode ser criado por lei municipal, icando vinculado ao SUS, e tem a inalidade de planejar,
acompanhar, iscalizar e avaliar a execução de
políticas públicas, serviços e ações de saúde
em cada unidade de saúde.
( X ) É composto por secretários municipais de
saúde e tem a função de formular e propor
políticas, promover o intercâmbio de experiências, apoiar os municípios e representá-los
na CIT.
( ) Tem a inalidade de desenvolver atividades
ou implementar projetos comuns a grupos
de municípios, racionalizando a aplicação de
recursos inanceiros e materiais.
( ) É um conselho de cooperação federativa, do
qual podem participar União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.

(X)
( )
( )
( )
( )

Municipalização
Territorialização
Regionalização
Universalização
Estratégia de saúde da família

20. O princípio que orienta a organização do SUS e
representa a articulação entre os gestores estaduais
e municipais na implementação de políticas, ações
e serviços de saúde qualiicados e descentralizados,
garantindo acesso, integralidade e resolutividade na
atenção à saúde da população é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

a Equidade.
a Regionalização.
o Controle Social.
a Integralidade.
a Igualdade.
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Conhecimentos Específicos
21. Segundo Raichelis (2009), analisar a proissão
e os desaios do projeto proissional na esfera estatal supõe apreendê-los na dinâmica sócio-histórica,
enquanto campo em que se desenvolve o exercício
proissional, e problematizar as respostas proissionais
– teóricas, técnicas e ético-políticas – que sistematizam conhecimentos e saberes acumulados frente às
demandas sociais dirigidas ao Serviço Social.

22. Analise o parágrafo abaixo, sobre a deinição de
competência ético-política como uma das três dimensões
de domínio do Assistente Social perante os desaios
atuais do Serviço Social, conforme Iamamoto (2004).
O assistente social não é um proissional

(

) As proissões são construções históricas que
ganham signiicado e inteligibilidade quando
analisadas no interior do movimento das
sociedades nas quais se inserem.
( ) O Serviço Social como proissão tem a particularidade de intervir nos processos e mecanismos ligados ao enfrentamento da questão
social, em suas mais agudas manifestações.
( ) A proissionalização do Serviço Social
fundamenta-se a partir da estruturação de
um espaço sócio ocupacional dinâmico e
contraditório que emerge no sistema estatal
em suas relações com as classes sociais e suas
distintas frações.
( ) A relexão sobre o trabalho do assistente
social na esfera estatal remete necessariamente ao tema das relações harmoniosas
entre o Estado e a sociedade civil.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–F
V–F–V–F
F–V–V–V
F–F–V–V
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.

Sua prática se dá nas relações de poder e de forças
sociais

Identiique abaixo as airmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação à análise do Serviço Social inserido no âmbito das relações entre o Estado e a sociedade, segundo Raichelis.

(20 questões)

da sociedade
É fundamental ao proissional

um posicionamento

frente às

questões que se apresentam na realidade social para
que possa ter clareza da direção social da sua prática.
Por isso, a importância de assumir valores ético-morais,
expressos

dos assis-

tentes sociais, a im de sustentar a sua prática e sua
postura proissional na articulação de sua intervenção
aos interesses dos setores majoritários da sociedade.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. (
b.
c.
d.
e.

) ativo ; passivas ; socialista ;
político ; no Conselho Regional
( ) ativo ; inluentes ; capitalista ;
inluente ; na Lei 8.662
( ) neutro ; passivas ; socialista ;
político ; na legislação
( ) passivo ; inluentes ; socialista ;
cortês ; no Conselho Federal
( X ) neutro ; contraditórias ; capitalista ;
político ; no Código de Ética Proissional
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23. A Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a proissão do Assistente Social, estabelece as
competências e atribuições privativas do proissional
de Serviço Social.

25. Segundo Yasbek (2009), o Serviço Social participa
tanto do processo de reprodução dos interesses de
preservação do capital, quanto das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho.

Assinale a alternativa que deine as competências do
assistente social.

Sobre esta proposição, é correto airmar:
a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) As competências expressam capacidade para
apreciar ou dar resolutividade a determinado
assunto, sendo exclusivas de uma única especialidade proissional.
( ) As competências são prerrogativas exclusivas ao serem deinidas enquanto matéria de
Serviço Social na busca da compreensão de
uma situação especíica.
( ) As competências são prerrogativas exclusivas ao
serem deinidas enquanto área de Serviço Social
na busca da manutenção de uma situação.
( X ) As competências expressam capacidade para
apreciar ou dar resolutividade a determinado
assunto, não sendo exclusivas de uma única
especialidade proissional.
( ) As competências são prerrogativas exclusivas
ao serem deinidas enquanto unidade de
Serviço Social no desfecho de uma determinada situação.

24. Identiique abaixo as airmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à questão social.
(
(

(

(

) É a expressão das desigualdades sociais constitutivas do capitalismo.
) Em suas variadas expressões é a matéria-prima da constituição do espaço do Serviço
Social na divisão sociotécnica do trabalho.
) É a justiicativa da constituição do espaço
do Serviço Social na divisão sociotécnica do
trabalho.
) É uma ação social que se funda no
paternalismo e no assistencialismo.

b.

c.

d.

e.

26. Assinale a alternativa que indica corretamente
um dos princípios fundamentais do Código de Ética
do Assistente Social.
a. (

b.

c.

d.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–V
V–F–V–F
V–F–F–F
F–V–V–F

) O movimento que permite a reprodução e a
continuidade da sociedade de classes mantém os mesmos padrões dessa sociedade.
( ) O movimento que permite a reprodução e a
continuidade da sociedade de classes interfere
na resolutividade das necessidades sociais.
( ) O movimento que permite a reprodução e a
continuidade da sociedade de classes é diferente do movimento que cria as possibilidades de sua transformação.
( ) O mesmo movimento que permite a reprodução e a continuidade da sociedade de
classes diiculta as possibilidades de sua
transformação.
( X ) O mesmo movimento que permite a reprodução e a continuidade da sociedade de classes
cria as possibilidades de sua transformação.

e.

) Reconhecimento da liberdade como valor
ético periférico e das demandas políticas a ela
inerentes - autonomia, emancipação e parcial
expansão dos indivíduos sociais.
( ) Consolidação da cidadania, considerada tarefa
primordial de toda sociedade, com vistas à
garantia dos direitos civis sociais e políticos
das classes dominantes.
( ) Posicionamento em favor da desigualdade
social, favorecendo a universalidade de acesso
aos bens e serviços relativos aos programas e
às políticas sociais das classes dominantes.
( X ) Garantia do pluralismo, através do respeito às
correntes proissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso
com o constante aprimoramento intelectual.
( ) Empenho na eliminação de algumas formas de
preconceito, incentivando o respeito à igualdade, à participação de grupos socialmente
discriminados e à relexão das diferenças.
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27. Os estudos socioeconômicos fazem parte das
competências proissionais dos Assistentes Sociais.
Em relação a esse assunto, identiique abaixo as airmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ), de acordo com
Mioto (2009).
(

(

(

(

(

) A realização de estudos socioeconômicos
esteve presente no cotidiano do exercício
proissional, mantendo o mesmo signiicado e
a mesma direção.
) A concepção e as questões implicadas na operacionalização dos estudos socioeconômicos
se transformaram juntamente com a proissão,
buscando responder aos desaios impostos
pela realidade social.
) São ações signiicativas no processo de efetivação, garantia e ampliação de direitos fundamentais e no enfrentamento das expressões
da questão social.
) A consolidação do debate da proissão no
bojo da teoria crítica contribuiu para o redimensionamento da prática dos estudos socioeconômicos, especialmente no campo das
políticas públicas.
) No processo de construção do debate da proissão, os estudos socioeconômicos foram se
airmando terminologicamente como estudo
social.

28. As atribuições e competências dos Assistentes
Sociais são orientadas e norteadas por direitos e deveres inscritos no Código de Ética Proissional e na Lei de
Regulamentação da Proissão, que devem ser observados e respeitados, tanto pelos proissionais, quanto
pelas instituições empregadoras.
Assinale a alternativa que indica corretamente um
dos direitos do Assistente Social, conforme o artigo
2o do Código de Ética:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Liberdade parcial no exercício das atividades
inerentes à proissão.
( ) Aprimoramento proissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos seus interesses
( ) Participação na elaboração e gerenciamento
das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais, conforme
interesses da classe dominante.
( ) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, sem a garantia
do sigilo proissional.
( X ) Ampla autonomia no exercício da proissão,
não sendo obrigado a prestar serviços proissionais incompatíveis com as suas atribuições,
cargos ou funções.

Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.

29. Segundo os Parâmetros para a atuação de assistentes sociais na Política de Assistência Social (2009),
quais os principais proissionais que atuam no Sistema
Único de Assistência Social?

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
F–V–V–V–V
F–V–F–V–V
F–F–V–V–V

( )
( )
(X)
( )
( )

Enfermeiros, médicos e pedagogos
Assistentes sociais, médicos e dentistas
Assistentes sociais, psicólogos e pedagogos
Assistentes sociais, enfermeiros e psicólogos
Médicos, enfermeiros e dentistas

30. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Lei 8.069 de 13/07/1990, considera-se criança a
pessoa até:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

11 anos de idade incompletos
12 anos de idade incompletos.
14 anos de idade incompletos.
12 anos de idade completos.
14 anos de idade completos.

Estado de Santa Catarina

31. Analise o texto abaixo conforme os Parâmetros
para a atuação de assistentes sociais na Política de
Assistência Social (2009).
A

33. Identiique abaixo as airmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), quanto ao trabalho interdisciplinar na
Política de Assistência Social.
(

, que surge no processo

coletivo de trabalho, demanda uma atitude ante a
formação e conhecimento, que se evidencia no reconhecimento dos(as):

,
,

,

(

possibilidades e limites das disciplinas, dos sujeitos,
do reconhecimento da necessidade de diálogo proissional e cooperação.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.

(

a. ( ) cooperação ; vantagens ; atribuições ; direitos
b. ( ) cooperação ; direitos ;
atribuições ; habilidades
c. ( ) vantagem ; competências ;
atribuições ; privilégios
d. ( X ) interdisciplinaridade ; competências ;
atribuições ; habilidades
e. ( ) interdisciplinaridade ; competências ;
direitos ; inabilidades

32. Yasbek (2009) airma que na divisão social e
técnica do trabalho coletivo, o Assistente Social vem
sendo demandado como gestor e executor de políticas sociais, no âmbito de organizações públicas e
privadas, operando em diversas perspectivas.
Assinale a alternativa que melhor corresponde às perspectivas a que se refere.
a. ( ) Da prestação de serviços à ação pedagógica e
à ação de cunho psicológico.
b. ( ) Da gerência de serviços às ações políticas e
morais.
c. ( X ) Da gestão social à prestação de serviços e à
ação socioeducativa (e político ideológica).
d. ( ) Da gestão social à prestação de serviços aos
mais necessitados.
e. ( ) Da gestão social à prestação de serviços de
cunho assistencialista.

(

) O trabalho em equipe não pode negligenciar
as responsabilidades individuais e competências, e deve buscar identiicar papéis, atribuições, de modo a estabelecer quem na equipe
multidisciplinar encarrega-se de determinadas tarefas.
) Pela sua formação e experiência, os/as assistentes sociais têm uma função estratégica
na análise crítica da realidade, no sentido de
fomentar o debate sobre o reconhecimento
e a defesa do papel da assistência social e
das políticas sociais na garantia dos direitos e
melhoria das condições de vida.
) A atuação interdisciplinar requer construir
uma prática político-proissional que possa
dialogar sobre pontos de vista diferentes,
aceitar confrontos de diferentes abordagens,
tomar decisões que decorram de posturas
éticas e políticas pautadas nos princípios e
valores estabelecidos nos Códigos de Ética
Proissional.
) Os desaios que se colocam demandam dos/
as proissionais e dos/as assistentes sociais
especialmente uma articulação na defesa do
SUAS e de todas as políticas sociais, a partir de
uma leitura acrítica da realidade e das demandas sociais.

Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–F
V–F–V–F
V–F–F–V
F–V–V–V
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34. De acordo com o Art. 15 do Estatuto do Idoso, Lei
10.741 de 01/10/2003, a prevenção e a manutenção da
saúde do idoso serão efetivadas por meio de:

36. Analise as airmativas abaixo, de acordo com as
ideias de Raichelis (2009) sobre o Serviço Social, o trabalho proissional e transformações nas esferas estatal
e societária a partir dos anos 1990.

1. Cadastramento da população idosa em base
territorial.
2. Atendimento geriátrico e gerontológico
somente em hospitais.
3. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e
gerontologia social.
4. Reabilitação orientada pela isioterapia em
unidades de saúde.

1. A dinâmica de terceirização dos serviços
públicos trata de um mecanismo que mantém a conexão entre serviço e direito, conigurando-se em responsabilidade do Estado
perante seus cidadãos e possibilitando as
ações públicas no campo do direito.
2. Há um processo de regressões no âmbito
do Estado e da universalização dos direitos,
desencadeando novos elementos que se
contrapõem à democratização política, econômica e social no Brasil.
3. No campo da habitação social, a terceirização
também é consolidada como novo modelo de
produção e gestão no qual o projeto, a obra,
assim como o trabalho social são contratados,
diicultando o controle de todo processo pela
administração pública.
4. Na política de assistência social veriica-se
a adoção, pelos estados e municípios, de
diversas modalidades de terceirização, pela
mediação de empresas ou ONGS na contratação de proissionais e na prestação de serviços
socioassistenciais.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as airmativas 1 e 2.
São corretas apenas as airmativas 1 e 3.
São corretas apenas as airmativas 1 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2 e 3.
São corretas apenas as airmativas 2 e 4.

35. Analise o texto abaixo:
Nos anos de 1990, a questão da família no Serviço
Social tem

visibilidade se com-

parada a outros temas, porém no CBASS (Congresso
Brasileiro de Serviço Social) de 1998 é incorporada
como um dos eixos temáticos do Congresso e, nos
anos 2000 quando a política social brasileira – no contexto da

do Estado brasileiro,

induzida pela ideología

–

passa a se estruturar dentro da proposta do
de bem-estar social, enfatizando amplamente a família.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

pouca ; reforma ; neoliberal ; monismo
pouca ; reforma ; neoliberal ; pluralismo
pouca ; contrarreforma ; liberal ; dualismo
muita ; contrarreforma ; socialista ; monismo
muita ; reforma ; socialista ; dualismo
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Assinale a alternativa que indica todas as airmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as airmativas 1 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2 e 4.
São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.

Estado de Santa Catarina

37. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Reunião
Visita domiciliar
Código de Ética Proissional
Conselho Federal de Serviço Social

38. Conforme o Art. 10 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e
particulares, são obrigados a:
1. manter registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo
de 12 anos.
2. identiicar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da
impressão digital da mãe, sem prejuízo de
outras formas normalizadas pela autoridade
administrativa competente.
3. proceder a exames visando ao diagnóstico
e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar
orientação aos pais.
4. fornecer enxoval completo ao neonato.
5. manter alojamento conjunto, possibilitando
ao neonato a permanência junto à mãe.

Coluna 2
(

) Defende o reconhecimento e a defesa de
princípios como a liberdade e a justiça social
do Assistente Social.
( ) É um espaço coletivo que tem como objetivo
estabelecer alguma espécie de relexão sobre
determinado tema.
( ) Como Tribunal Superior de Ética Proissional,
compete irmar jurisprudência na observância
do Código de Ética Proissional.
( ) Instrumento que tem como principal objetivo
conhecer as condições de vida da população
usuária em sua realidade cotidiana.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–4–3–2
3–1–4–2
3–2–4–1
4–1–2–3
4–3–2–1

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as airmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as airmativas 1, 3, 4 e 5.
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39. Complete o texto abaixo, segundo os Parâmetros
para atuação de Assistentes Sociais na Política de
Assistência Social/2009.

40. Analise as airmativas abaixo sobre CRAS.
1. CRAS é a sigla de Centro de Referência da
Assistência Social.
2. CRAS é Centro de Referência Especial da
Assistência Social.
3. É uma unidade pública estatal localizada em
áreas com maiores índices de vulnerabilidade
e risco social, destinada ao atendimento
socioassistencial de famílias.
4. Desempenha papel central no território onde
se localiza ao constituir a principal estrutura
física local, cujo espaço físico deve ser compatível com o trabalho social com famílias
que vivem no seu território de abrangência
e conta com uma equipe proissional de
referência.

A política de Assistência Social,
reconhecida como direito social e dever
pela Constituição de 1988 e
pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS),
vem sendo regulamentada intensivamente pelo
Governo
pelo(a)

, com aprovação
Nacional de

Assistência Social (CNAS), por meio da Política
Nacional de Assistência Social (2004) e do Sistema
Único de Assistência Social (2005).
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

legalmente ; estatal ; Federal ; Conselho
injustamente ; municipal ; municipal ; Conselho
ilicitamente ; estatal ; municipal ; Conferência
legalmente ; municipal ; estadual ; Conferência
legalmente ; estatal ; estadual ; Conferência

Página 14

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as airmativas 1 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2 e 3.
São corretas apenas as airmativas 3 e 4.
São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.
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