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Com base no texto, responda às questões de 1 a 8. 
 

Há incerteza na mudança 
O filósofo Bertrand Russel, ao afirmar que “a mudança é 

indubitável, mas o progresso é uma questão controversa”, nos 
apresenta uma certeza e uma dúvida. A certeza se refere ao caráter 
dinâmico do universo no qual vivemos e a dúvida nos atinge 
quando questionamos se tal mudança será benéfica ou não. 

Vivemos num universo dinâmico e as mudanças 
climáticas, junto aos ciclos dos movimentos aparentes dos astros, 
criando dias e noites, talvez sejam as provas mais evidentes disso. 
É interessante perceber como este dinamismo permeia a vida do 
homem, não só individualmente, mas também socialmente. 
Impérios são criados, conhecem seu apogeu e depois são 
destruídos, cedendo lugar a outros. As formas de vida também 
sofrem alterações através do tempo (teoria da evolução das 
espécies, de Darwin) e até mesmo os minerais, sujeitos à erosão e 
à ação oxidante da nossa atmosfera, se transformam em outras 
substâncias. 

Correto está o filósofo, ao afirmar que “a mudança é 
indubitável”. Porém a questão do progresso, ou seja, uma mudança 
positiva deve ser analisada com mais cuidado. A partir da definição 
de progresso como mudança positiva, podemos nos perguntar 
”positiva sob qual ponto de vista?”. Manuel Bonfim, em seu texto “A 
América Latina: males de origem” associa o progresso social a uma 
sociedade continuamente mais justa. Por outro lado, a revolução 
industrial, período de significativo progresso tecnológico, condenou 
mulheres e crianças a jornadas de trabalho desumanas, em troca 
de salários miseráveis. O progresso, nesse caso, representa uma 
mudança positiva apenas para o capitalista. 

Passando da sociologia para a ecologia, podemos 
perceber pelo texto “Bad evolution” de Alamma Mitchell, como o 
equilíbrio entre as espécies de uma lagoa pode ser alterado em 
função do aumento da temperatura. Entretanto, um ligeiro aumento 
na temperatura média do planeta pode reduzir o rigor do inverno em 
países “frios”, aumentando a capacidade de produção agrícola 
desses países. Nesse caso o aumento de 
temperatura média do planeta deve ser considerado uma mudança 
positiva ou negativa? 

Deve ficar claro que, muitas vezes, o ser humano não tem 
condições de avaliar o impacto causado por suas atividades. 
Sabemos que a instalação de uma usina termoelétrica provoca o 
aumento da acidez nas chuvas da região onde se encontra, mas 
qual o impacto sobre o meio ambiente devido a todas as outras 
atividades humanas? A aplicação de um determinado projeto social 
pode melhorar a vida de algumas pessoas em detrimento de outras. 
Como avaliar se isso é benéfico ou maléfico? 

As palavras de Bertrand Russel, publicadas em 1959, 
continuam atuais e talvez nunca percam a atualidade. Talvez a 
humanidade deva continuar mudando sempre, sem nunca saber 
qual o próximo passo. Talvez estejamos condenados a continuar 
mudando, sem saber se caminhamos em direção à perpetuação da 
vida ou ao seu extermínio. Talvez Herbert Spencer esteja certo... e 
o progresso seja apenas parte da natureza humana. 

(Aldebaran L. do Prado Júnior. IN: Vestibular Unicamp – Redações 2003. Campinas. Editora da 
Unicamp. 2003, p. 51) 

 
01. De acordo com o texto, 

a) o 1º parágrafo defende a ideia de que o mundo em que 
vivemos é imutável, portanto passíveis de mudanças 
benéficas ou maléficas. 

b) o 2º parágrafo retoma a tese em que aponta o dinamismo 
como característica do universo, do planeta e da vida 
humana. 

c) o 3º parágrafo fundamenta a ideia principal utilizando 
comparações, exemplificações bem como alusão histórica 
(revolução industrial) e relações de causa e efeito. 

d) o 4º parágrafo contesta que o aumento da temperatura 
média do planeta não acarreta danos ao ser humano nem 
ao ambiente. 

 
 
 
 
 

02. Infere-se do texto que: 
a) A função conativa se faz presente no decorrer de todo o 

texto. 
b) A linguagem utilizada no texto tende à pessoalidade e à 

objetividade. 
c) A variedade linguística empregada no texto está de acordo 

com a norma-padrão. 
d) A coerência do texto se dá através de alguns conectores 

como: quando, se, como, mas também etc. 
 
03. Assinale a alternativa correta que informa o valor semântico das 

conjunções, respectivamente, destacadas: 
a) Tempo, adversidade, concessão. 
b) Conformidade, concessão, adversidade. 
c) Proporção, adição, concessão. 
d) Tempo, adição, adversidade. 

 
04. Transpondo para a voz passiva a frase “Entretanto, um ligeiro 

aumento na temperatura média do planeta pode reduzir o rigor 
do inverno em países ...”, obtém-se a forma verbal: 
a) será reduzido 
b) pode ser reduzido 
c) reduzirá 
d) poderá ser reduzido 

 
05. Considerando o vocábulo “OXIDANTE” (l. 15), identifique a 

assertiva correta. 
a) O vocábulo apresenta 1 dífono e 8 fonemas. 
b) O vocábulo apresenta 3 vogais e 1 semivogal. 
c) O vocábulo apresenta 1 encontro consonantal. 
d) O vocábulo apresenta 1 encontro consonantal e 1 dígrafo. 

 
06. A expressão que mantém equivalência ao significado da palavra 

sublinhada no texto acima (l.2) é: 
a) sobre o qual se pode haver dúvida. 
b) sobre o qual não se pode contestar. 
c) aquilo que não é evidente. 
d) aquilo que não é incontestável. 

 
07. Indique a alternativa em que a frase não apresenta uma 

circunstância de tempo: 
a) “A certeza se refere ao caráter dinâmico do universo no qual 

vivemos e a dúvida nos atinge quando questionamos se tal 
mudança será benéfica ou não.” 

b) “Impérios são criados, conhecem seu apogeu e depois são 
destruídos, cedendo lugar a outros.” 

c) “Nesse caso o aumento de temperatura média do planeta 
deve ser considerado uma mudança positiva ou negativa?” 

d) “As palavras de Bertrand Russel, publicadas em 1959, 
continuam atuais e talvez nunca percam a atualidade.” 

 
08. Assinale a alternativa em que a palavra foi formada pelo 

acréscimo de um prefixo. 
a) interessante 
b) inverno 
c) individualmente 
d) indubitável 

 
09. Leia as frases. 

I. Todos os parentes se dirigiam à minha residência para 
comemorarmos a passagem do ano. 

II. Estas considerações são relativas apenas às questões 
que levantamos na aula passada. 

III. O conflito levou os pais à uma situação insustentável. 
 

De acordo com o uso do acento indicativo da crase, está correto 
apenas o contido em: 
a) apenas a I está correta. 
b) apenas a II está correta. 
c) apenas a III está correta. 
d) apenas a I e II estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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10. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. 
a) Não podemos negar que este é um direito que assiste a 

todos os réus: o direito de defesa. 
b) O funcionário da imigração recusou-se a visar o passaporte 

da criança que viajava desacompanhada. 
c) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) procedeu aos 

depoimentos dos políticos envolvidos no caso. 
d) Embora as fiscalizações no trânsito dos grandes centros 

urbanos tenham aumentado, muitos motoristas ainda 
desobedecem as regras. 

 
 
 
 
 

11. O Brasil se organiza em um sistema político federativo constituído 
por:  
a) Três esferas de governo – União, Estados e Municípios – todas 

consideradas pela Constituição da República de 1988 como entes 
com autonomia administrativa e sem vinculação hierárquica. 

b) Quatro esferas de governo – União, Distrito Federal, Estados e 
Municípios - todas consideradas pela Constituição da República de 
1988 como entes com autonomia administrativa e vinculadas 
hierarquicamente; 

c) Quatro esferas de governo – Ministério, Conselho Federal, 
Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais - todos com 
autonomia administrativa e sem vínculos hierárquicos; 

d) Duas esferas de governo – União e Estados, sendo os Estados  
vinculados hierarquicamente a União. 

 

12. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei, EXCETO:  
a) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 

bem como as de saúde do trabalhador; 
b) Proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
c) Ordenar a formação de recursos humanos na área da 

saúde; 
d) Participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico. 
 

13. Desde o início do processo de implantação do SUS, foram 
publicadas diversas Normas Operacionais. Qual delas se 
encontra atualmente em vigor? 
a) NOB/SUS 01/96; 
b) NOB/SUS 01/93; 
c) NOAS/SUS 01/02; 
d) NOAS/SUS 01/06. 

 

14. A Constituição Federal de 1988 (Título VIII–capítulo II – Seção II 
– Leis 8080, 8142 e Emenda Constitucional 29/set2000) versa 
sobre a Saúde.  
Considerando o arcabouço legal supracitado, analise as 
afirmativas abaixo e responda corretamente. 
I. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do Art. 

195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
de outras fontes;  

II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado:  

III. As instituições privadas deverão participar de forma ativa do 
sistema único de saúde, obedecendo às diretrizes deste, 
mediante contrato ou convênio, tendo preferência às entidades 
de ensino; 

IV. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos 
casos previstos em lei.  

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) I,III e IV; 
d) I,II e IV. 

 

15. Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) a 
assistência à saúde no País tinha: 
a) Um caráter Universalista; 
b) Um caráter Contributivo; 
c) Um caráter Transformista; 
d) Um caráter Humanista. 

 

16. A Lei Orgânica da Saúde estabelece em seu artigo 15º as 
atribuições comuns das três esferas de governo, de forma 
bastante genérica e abrangendo vários campos de atuação. 
Analise estas atribuições e defina quais são comuns às três 
esferas em seu âmbito administrativo. Responda com (V) 
Verdadeiro e com (F) Falso. 
(  ) Definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde. 
(  ) Administração dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados, em cada ano, à saúde. 
(  ) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 

saúde da população e das condições ambientais. 
(  ) Organização e coordenação do sistema de informação em 

saúde. 
(  ) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 

padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde. 

A sequência correta é: 
a) V V F F V 
b) F F F V F 
c) V V V V V 
d) F F V F F  

 
17. A lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
No que concerne à participação social é correto afirmar: 
a) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 

Conferências serão paritárias em relação ao conjunto dos 
demais segmentos; 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a 
representação dos vários segmentos sociais; 

c) O Conselho de Saúde tem caráter permanente, é consultivo, 
paritário e não deliberativo; 

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão 
sua organização e normas de funcionamento definidas em 
assembleias nacionais e estaduais, respectivamente, e 
serão homologadas pela bipartite. 

 
18. As funções gestoras no SUS podem ser definidas como “um 

conjunto articulado de saberes e práticas de gestão necessária 
para a implementação de políticas na área da saúde” .Podem-se 
identificar grupos de macrofunções gestoras na saúde. São elas 
EXCETO. 
a) Formulação de políticas /planejamento; 
b) Publicização; 
c) Financiamento; 
d) coordenação, regulação, controle e avaliação (do sistema/ 

redes e dos prestadores públicos ou privados). 
 
19. Que processo se iniciou a partir das definições legais estabelecidas 

pela Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de Saúde? 
a) O processo de implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 
b) O processo de diversificação dos municípios brasileiros; 
c) O processo de redemocratização da previdência social; 
d) O processo de federalização das políticas de saúde em todo 

território nacional. 
 
20. A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), tem o 

propósito de reorganizar a atenção às urgências e emergências 
no SUS, ampliando o acesso da população aos serviços de 
urgência e emergência na rede pública. São Atos Normativos da 
RUE, exceto: 
a) A Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30/12/2010, que estabelece 

diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 
âmbito do SUS; 

b) A Portaria nº 1.600, de 07/07/2011, que reformula a Política 
Nacional da Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção 
às Urgências no SUS; 

c) A Portaria nº 2.338/GM/MS, de 03/10/2011, que estabelece 
diretrizes e cria mecanismos para a implantação do 
componente Sala de Estabilização (SE) da Rede de Atenção às 
Urgências; 

d) A Portaria Ministerial nº 121, de 25/01/2012, que institui a 
Unidade de Acolhimento nas Emergências – UAE. 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
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21. Depor como testemunha sobre situação de que tenha 

conhecimento no exercício profissional, de acordo com o Código 
de Ética Profissional é: 
a) Obrigação do assistente social. 
b) Possível ao assistente social. 
c) Foro íntimo do profissional. 
d) Vedado ao assistente social 

 
22. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, compete ao 

poder público organizar a seguridade social objetivando: 
a) Reduzir os benefícios e uniformizar a cobertura das ações. 
b) Universalizar o atendimento e descentralizar a gestão 

administrativa. 
c) Uniformizar o atendimento e diversificar os benefícios. 
d) Democratizar as ações e uniformizar o atendimento. 

 
23. A primeira grande instituição brasileira de assistência social, 

reconhecida como órgão de colaboração com o Estado foi: 
a) Serviço Nacional da Indústria 
b) Ministério de Assistência e Ação Social 
c) Legião Brasileira de Assistência 
d) Serviço Social da Indústria 

 
24. O Benefício da Prestação Continuada (BPC) previsto na Lei 

Orgânica da Assistência Social é de um salário mínimo mensal 
aos que não comprovem meios de prover o próprio sustento e 
nem tê-lo provida por sua família, aplica-se a:   
a) Idosos com sessenta e cinco anos e a pessoa com 

deficiência. 
b) Crianças e adolescentes que vivem nas ruas. 
c) Adolescentes vítimas de violência doméstica. 
d) Mães solteiras com renda mensal per capita inferior a ¼(um 

quarto) do salário mínimo. 
 
25. A lei 8.622/93, que regulamenta a profissão de Assistente Social 

estabelece dentre suas atribuições privativas: 
a) Assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
b) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 

estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área 
de serviço social. 

c) Regulamentar os direitos sociais junto ao legislativo. 
d) Encaminhar providências e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e à população. 
 

26. As grandes transformações contemporâneas decorrem da 
configuração assumida pelo capitalismo nas últimas décadas e 
afetam a divisão social, a organização e consequentemente as 
especializações do trabalho, como o Serviço Social. Nesse caso 
o conhecimento teórico-metodológico: 
a) Propicia aos profissionais uma compreensão menos clara da 

realidade social e a identificação das demandas. 
b) Propicia aos profissionais uma compreensão clara da 

realidade social sem a identificação das demandas. 
c) Propicia aos profissionais uma compreensão clara da 

realidade social e a identificação das demandas e 
impossibilidades de ação profissional que esta realidade 
apresenta. 

d) Propicia aos profissionais uma compreensão clara da 
realidade social e a identificação das demandas e 
possibilidades de ação profissional que esta realidade 
apresenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Os usuários do Serviço Social em geral não tem acesso ou 
domínio do conhecimento sobre os seus direitos (civis, políticos 
e sociais), a lógica a partir da qual esses se estruturam e os 
meios de exercê-los. O resultado é que não acessam, nem 
usufruem desses direitos. 
A socialização das informações referentes aos direitos sociais: 
a) É uma atribuição profissional que fortalece o usuário no 

acesso e no processo de mudança da realidade na qual se 
insere na direção da ampliação dos direitos e da não 
efetivação da cidadania. 

b) É uma ação profissional que não fortalece o usuário no 
acesso e no processo de mudança da realidade na qual se 
insere na direção da ampliação dos direitos e efetivação da 
cidadania. 

c) É uma ação profissional que fortalece o usuário no acesso e 
no processo de conformismo da realidade na qual se insere 
na direção da ampliação dos direitos e efetivação da 
cidadania. 

d) É uma ação profissional que fortalece o usuário no acesso e 
no processo de mudança da realidade na qual se insere na 
direção da ampliação dos direitos e efetivação da cidadania. 
  

28. Pode-se dizer que o Serviço social se institucionaliza e se 
desenvolve na sociedade capitalista como: 

I. Ação de cunho sócio educativo, inscrita no campo político- 
ideológico nos marcos institucionais das políticas sociais 
públicas e privadas. 

II. Um mecanismo utilizado no repasse de bens e serviços 
assistenciais direcionados à reprodução material e 
subjetiva do trabalhador e sua família. 

 
a) I e II estão falsas 
b) I e II estão corretas 
c) Apenas I está correta 
d) Apenas II está correta 

  
29. A garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 

profissionais democráticas existentes e suas expressões 
teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 
intelectual é: 
a) Direito do assistente social. 
b) Dever do assistente social. 
c) Princípio fundamental do código de ética. 
d) Das relações com assistentes sociais e outros profissionais. 

 
30. Os conselhos são instrumentos criados para atender e cumprir o 

dispositivo constitucional no que tange ao controle social dos 
atos e decisões governamentais. Com relação aos conselhos: 
a) Não são canais importantes de participação coletiva e de 

criação de novas relações políticas entre governo e 
cidadãos. 

b) Objetiva-se propor alternativas de políticas públicas, criarem 
espaços de debate públicos, não estabelecendo 
mecanismos de negociação e pactuação, sem penetrar na 
lógica burocrática estatal para transformá-la e exercer o 
controle socializado das ações e deliberações 
governamentais. 

c) Pretendem modificar o Estado sem modificar a sociedade 
em direção à construção de esferas públicas autônomas e 
democráticas no campo das decisões políticas. 

d) São considerados condutos formais de participação social 
institucionalmente reconhecido, com competências definidas 
em estatuto legal, com o objetivo de realizar o controle social 
de políticas públicas setoriais ou de defesa de direitos de 
segmentos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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31. No Estatuto do Idoso em seu artigo 3° discorre que é obrigação 
da família, da comunidade, da sociedade e do poder público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária. A 
garantia de prioridade compreende: 

I. Preferência na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas específicas. 

II. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção do idoso. 

III. Prática de esporte e de diversões.  
IV. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
V. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 

assistência social. 
Estão corretas: 
a) I e IV 
b) I, II, III, IV e V 
c) III e IV 
d) I, II e V 

 
32. Os casos de suspeitas ou confirmação de maus tratos contra 

idosos serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais 
de saúde: 
a) Apenas à autoridade policial e Ministério Público. 
b) Apenas ao conselho estadual do idoso. 
c) Autoridade policial, Ministério Público, conselho municipal do 

idoso, conselho estadual do idoso, conselho nacional do 
idoso. 

d) Apenas a autoridade policial, conselho estadual do idoso e 
ao conselho nacional do idoso. 
 

33. A assistência social aos idosos será prestada: 
a) De forma articulada, conforme os princípios e diretrizes 

previstos na Lei que regulamenta a profissão de assistente 
social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de 
Saúde (SUS) e demais normas pertinentes. 

b) De forma articulada, conforme os princípios e diretrizes 
previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, na Política 
Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde (SUS) e 
demais normas pertinentes. 

c) De forma articulada, conforme os princípios e diretrizes 
previstos no Código de Ética Profissional, na Política 
Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde (SUS) e 
demais normas pertinentes. 

d) De forma articulada, conforme os princípios e diretrizes 
previstos na seguridade Social, Política Nacional do Idoso, 
no Sistema único de Saúde (SUS) e demais normas 
pertinentes. 

 
34. Aos maiores de 65(sessenta e cinco) anos fica assegurada a 

gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi- 
urbano, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos serviços regulares. Nos veículos 
de transporte coletivo, assentos para idosos devem está 
devidamente identificados com a placa, reservado 
preferencialmente para idosos. Qual a porcentagem de reserva 
nestes veículos? 
a) 10% 
b) 15% 
c) 5% 
d) 20% 

 
35. O Estatuto da criança e do adolescente (ECA) refere-se à 

proteção integral à criança e aos adolescentes. Com relação às 
medidas sócio educativas: 
a) Pode ser aplicada pelo conselho tutelar. 
b) É aplicada à criança e ao adolescente. 
c) Pode ser aplicada pelo conselho tutelar ao adolescente. 
d) Só pode ser aplicada ao adolescente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

36. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é 
proibida a venda à criança e ao adolesceste de:  

I. Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
II. Armas e munições. 
III. Bebidas alcoólicas. 

Estão corretas: 
a) I e II apenas 
b) I e III apenas  
c) II e III apenas 
d) I, II, III 

 
37. Com relação à adoção de acordo co o estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): 
a) O adotante deve ser pelo menos 21(vinte e um) anos mais 

velho que o adotado. 
b) O adotante deve ser pelo menos 16(dezesseis) anos mais 

velho que o adotado. 
c) O adotante deve ser pelo menos 18(dezoito) anos mais 

velho que o adotado. 
d) O adotante deve ser pelo menos 20(vinte) anos mais velho 

que o adotado. 
 

38. São Serviços de Prestação Social Básica: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF); Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos; 
Serviço de Proteção social Básica no domicílio para pessoas 
com deficiência e idosos. 

b) Serviço de Atendimento Integral à Família(PAIF); Serviço 
especializado em Abordagem Social ; serviço de Proteção 
básica no domicílio para pessoa com deficiência e idosos. 

c) Serviço especializado para pessoa em situação de rua; 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF); Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para 
pessoas com deficiência e idosos. 

d) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (PAEFI); Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos; Serviço de proteção social básica 
no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. 

  
39. O referenciamento dos serviços socioassistencial da proteção 

social básica ao Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) possibilita a organização e hierarquização da rede 
sociasistencial no território, cumprindo: 
a) A diretriz de descentralização da política se Seguridade 

social. 
b) A diretriz de centralização da política de assistência social. 
c) A diretriz de descentralização da política de saúde. 
d) A diretriz de descentralização da política de assistência 

social. 
  

40. O Serviço Social consiste em uma profissão cuja emergência na 
chamada divisão sócio-técnico do trabalho ocorre em uma fase 
bastante peculiar: 
a) No capitalismo na fase concorrencial. 
b) Do início da sociedade desigual com ênfase na escravidão. 
c) Do capitalismo na era monopólica. 
d) Do ideário neoliberal. 

 







