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ASSISTENTE SOCIAL – CADERNO DE PROVA  

WEB PROCESSO 143/2015 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

Este caderno, com 20 Questões objetivas divididas em: 

a) (05) Cinco questões de Português; 

b) (05) Cinco questões SUS; 

c) (10) Dez questões Específicas do cargo. 

02 – Verifique se este material está em ordem e completo, caso contrário, informe IMEDIATAMENTE o 

fiscal. 

03 – Após conferência, o candidato deverá assinar a prova e o cartão de resposta no espaço próprio. 

04 – Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as 

letras (A), (B), (C), (D) e (E),  só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 

assinalar UMA RESPOSTA. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE 

UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 

respostas por erro do candidato. 

05 – As questões deverão ser assinaladas com caneta esferográfica nas cores AZUL ou PRETA. 

06 – Não serão corrigidos os cadernos de prova, APENAS O CARTÃO RESPOSTA. 

07 – SERÁ ELIMINADO o candidato que: 

a) Se utilizar qualquer meio eletrônico de comunicação. Aquele que for flagrado com aparelho, 

mesmo desligado, terá sua prova anulada. O candidato não deverá levar o celular ou outro 

aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a 

anulação da prova.  

b) Fizer comunicação com outros candidatos durante o período da aplicação das provas. 

c) Se levantar sem autorização do fiscal de sala. 

09 – Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até a entrega da última prova. 

08 – O candidato poderá entregar a prova e o cartão de resposta, somente após 1 (uma) hora do inicio da 

realização da mesma. 

09 – O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA DE QUESTÃO OBJETIVA É DE 4 (quatro) HORAS, 

já incluído o tempo de preenchimento do cartão resposta e demais informações de identificação. 

10 - Não será permitido levar este caderno de perguntas. 
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CANDIDATO (A):_________________________________________________ TEL: ___________________ 
 
 

PORTUGUÊS 

Texto 1: Sobradinho 
O homem chega já desfaz a natureza 
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 
O São Francisco lá pra cima da Bahia 
Diz que dia menos dia vai subir  
bem devagar 
E passo a passo vai cumprindo a profecia 
do beato que dizia que o sertão ia alagar 
 
O sertão vai virar mar, dá no coração 
O medo que algum dia o mar também vire 
sertão 
 
Adeus Remanso, Casa Nova, Sento-Sé 
Adeus Pilão Arcado vem o rio te engolir 
Debaixo d´água lá se vai a vida inteira 
Por cima da cachoeira o gaiola vai, vai subir 
Vai ter barragem no salto do Sobradinho 
E o povo vai-se embora com medo de se 
afogar. 
 
Remanso, Casa Nova, Sento-Sé 
Pilão Arcado, Sobradinho 
Adeus, Adeus... 
 
SÁ; GUARABIRA. Sobradinho. Disponível em: 
http://letras.mus.br/sa-guarabyra/356676/> Acesso em: 
11/05/2015.  

 
Responda as questões 1 e 2 de acordo com o 
texto acima: 
1. Constitui uma afirmação que se relaciona 
adequadamente com o texto:  

A) A profecia de que o sertão vai virar mar se 
refere ao fato de SãoFrancisco fazer chover. 

B) O sujeito poético mostra ao homem como 
um ser capaz de fazer sérias transformações 
no ambiente.  

C) O alagamento é tratado como um fato que 
faz o bem, pois tira a população sertaneja da 
situação de miséria. 

D) O verso “Debaixo d´água lá se vai a vida 
inteira” representa a água que inundará a 
paisagem, porém não alterará radicalmente 
o todo. 

E) A voz poética demonstra o medo do 
sertanejo diante de tanta água represada, 
que é como se fosse o mar, porque ele 
convive eternamente com a seca.  

2. De acordo com o texto, pode-se afirmar: 
 
A) O substantivo “homem”, no verso 1, é o oposto 

de mulher. 
B) As ações presentes no verso 2 evidenciam o 

processo de transformação da paisagem 
natural iniciada no verso 1. 

C) A relação que se estabelece entre a última 
oração do verso 2 com as demais a que se liga 
é de oposição. 

D) As formas verbais “Tira”, “põe” e “diz”, no verso 
2, não se referem ao mesmo sujeito. 

E) O causador de tantas mudanças, que aparece 
em  forma de sujeito simples, é “O São João 
Francisco”, no verso 3. 

 
3. A figura de linguagem presente no verso 12 – 
“Adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir” – é 
denominada de: 
 
A) símile 
B) antítese 
C) hipérbole 
D) metonímia 
E) personificação 
 

Texto 2 
O maior dos mitos pedagógicos 

desmontados recentemente pela neurociência reza 
que a mente das crianças é uma folha em branco, e 
cabe aos pais e a escola preenchê-la com 
conhecimentos. Para isso, acreditava-se, era pré-
requisito que a criança já tivesse desenvolvido a 
linguagem. Ocorre que as crianças são mais 
sabidas do que se pensava. Uma série de estudos 
prova que, a partir dos 3 meses de idade, os bebês 
se engajam num processo intenso de aprendizado 



 
 

3 
 

de noções rudimentares de biologia, física e 
matemática. Antes se pensava que os bebês 
observam o ambiente à sua volta e têm a atenção 
despertada por pessoas e objetos, mas não são 
capazes de adquirir conhecimento com isso. Agora 
se sabe que os bebês já tem consciência de que, 
por exemplo, os objetos precisam de um suporte 
para não cair no chão e de que coisas inanimadas 
só se movimentam se alguém mexer nelas. Antes 
se acreditava que a voz dos pais ou das pessoas 
conhecidas, desperta a atenção das crianças muito 
pequenas porque elas se habituam a ouvi-la. Agora 
se sabe que as crianças desenvolvem mecanismos 
linguísticos antes mesmo de aprender a falar. Elas 
sabem que as palavras expressam um conteúdo e 
que latido de um cachorro ou o toque de um 
telefone não tem significado algum. As descobertas 
da neurociência possibilitam aos educadores saber 
exatamente com o que estão lidando ao incutir 
conhecimento nos 100 bilhões de neurônios que 
carregamos no crânio. 

 
MELO, Carolina. Até os 8 Só Elogio, O.K.? Veja. 
São Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n.5, p.73, 1 fev. 
2012. [Adaptado]. 
 
4. De acordo com o Texto 2, identifique se são  
verdadeiras (V) ou falsas (F) as proposições 
abaixo: 
 
(  ) A ideia de que a mente das crianças é uma folha 

em branco ainda é aceita pela ciência.  

( ) Antes das descobertas da neurociência, 

acreditava-se que todo conhecimento deveria ser 

transmitido pelos pais e pela escola às crianças 

muito pequenas. 

(  ) A palavra “mitos” (primeira linha do texto) está 

sendo usada no texto com o sentido de “ideias 

falsas, sem correspondência da realidade”. 

(  ) A pedagogia acreditava que a criança só poderia 

aprender alguma coisa depois que tivesse 

desenvolvido a linguagem. 

(  ) Atualmente já se sabe que os bebês adquirem 

noções simples de biologia, física e matemática 

antes de atingir 3 meses de idade. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 
 
A) (  ) F – V – V – V – F  
B) (  ) V – F – F – V – V  
C) (  ) F – V – F – F – V  
D) (  ) V – V – V – V – F  
E) (  ) F – V – F – V – F  
 
5. Leia atentamente as frases abaixo: 
 
 Atualmente...................................muita atenção 

ao desenvolvimento infantil. 

 É preciso que a criança.......................estimulada 

a aprender sozinha. 

 Nós, os médicos, vamos...................encontrar 

para analisar a situação. 

 O jovem médico aspirava.........cargo de diretor 

do hospital. 

 A comissão supervisora chegou 

ontem.............Brasília. 

 Todos os profissionais da saúde devem agir 

com.............. 

 
 
Assinale a alternativa que preenche, de forma 
COERENTE, SEQUENCIAL E CORRETA, as 
lacunas. 
 
A) (   ) presta-se – seje – nos – o – de – discrição 

B) (   ) deve-se – seja – se – ao – à – descrição 

C) (   ) dá-se – seja – nos – ao – a – discrição 

D) (   ) dá-se – seja – se – ao – em – discrição 

E) (   ) há – fosse – lhe – obter o – por – cautela  
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CONHECIMENTOS SUS 

06. Estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de 

ações de: 

I – Vigilância Sanitária 

II – Vigilância epidemiológica 

III – Saúde do Trabalhador 

IV – Assistência Terapêutica Integral, com exceção 

da farmacêutica.   

Analise as assertivas e assinale a alternativa abaixo 

que aponta as corretas: 

A) Apenas II e III 

B) Apenas I, III e IV 

C) Apenas I, II e III 

D) Apenas III e IV 

E) I, II, III e IV 

 

07. As ações da saúde pública do Brasil devem 

estar voltadas, ao mesmo tempo, para o 

indivíduo e para a comunidade, para a 

prevenção e para o tratamento, sempre 

respeitando a dignidade humana. Essas ações 

estão baseadas no princípio da: 

 

A) Universalidade 

B) Integralidade 

C) Equidade 

D) Racionalidade 

E) Descentralização 

 

08. A responsabilidade do Poder Público em 

relação à saúde: 

 

A) É exclusiva 

B) É privativa 

C) É concorrente 

D) Não exclui o papel da família, da comunidade e 

dos próprios indivíduos 

E) exclui o papel da sociedade 

09. Conforme a lei 8080/90, que estabelece os 
princípios e diretrizes do SUS (Sistema único de 
Saúde), das alternativas a seguir, qual NÃO é 
considerada um princípio do SUS? 
 
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência. 

B) Direito à informação às pessoas assistidas sobre 

sua saúde. 

C) Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

D) A promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de irrestrito respeito à 

dignidade da pessoa humana com a perspectiva de 

gênero, de raça ou etnia. 

E) Divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário. 

10. O Sistema Único de Saúde é formado pelo 

conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo poder público. De acordo com o 

exposto, analise as afirmativas e em seguida 

marque a alternativa correta. 

 

I. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano são ações que 

fazem parte do campo de atuação do SUS. 

II. Os municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços 

de saúde que lhes correspondam. 
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III. As comissões intersetoriais terão a finalidade de 

articular políticas e programas de interesse para a 

saúde, cuja execução envolva áreas compreendidas 

no âmbito do SUS. 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 

d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11) A saúde mental é uma subárea da política de 
saúde, com Diretrizes, princípios e estratégias 
próprias. Assinale a alternativa que apresenta os 
temas desafiantes para o serviço social, frente 
às requisições da reforma psiquiátrica.  

A) Questões diversas ligadas à família; ao território; 

ao controle social; ao campo de geração de trabalho 

e renda; entre outros. 

B) O acesso aos serviços públicos de saúde mental. 

C) Questões de territorialidade. 

D) A matricialidade e o financiamento desta política. 

E) A descentralização política administrativa. 

 
12) São medidas integradas de prevenção que 
objetivam coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, EXCETO: 

A) A integração operacional do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública com as 
áreas de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação. 

B)Estudos e pesquisas, estatísticas e outras 
informações relevantes, com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia, concernentes ao tema, 
para a sistematização de dados, a serem unificados 
nacionalmente, e a avaliação periódica dos 
resultados das medidas adotadas.  

C) A implementação de atendimento policial 
especializado para as mulheres, em particular nas 
Delegacias de Atendimento à Mulher. 

D) Campanhas educativas de prevenção da 
violência doméstica e familiar contra a mulher.  

E) O destaque, nos currículos escolares de todos os 
níveis de ensino, para os conteúdos relativos à 
moral e aos bons costumes.  
 
13) A violência sexual contra crianças e 
adolescentes é um fenômeno complexo e de 
difícil enfrentamento, inserido num contexto 
histórico-social de violência endêmica e com 
profundas raízes culturais. A partir dessa 
premissa, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
A) Foi apenas na década de 1990, com a aprovação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
que esses passaram no Brasil a ser juridicamente 
considerados sujeitos de direitos, e não mais 
menores incapazes, objetos  de tutela, de 
obediência e de submissão. 
 
B) A construção de novas relações adultos-jovens, 
baseada em relações afetivas, de proteção e de 
socialização, implica em denúncia e 
responsabilização dos violadores desses direitos. 
 
C) O relatório da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) de 1993, sobre a violência sexual 
contra crianças e adolescentes no Brasil, provocou 
a conscientização e a mobilização de importantes 
setores da sociedade civil, do  executivo, legislativo 
e judiciário, da mídia e de organismos 
internacionais. 
 
D) Em 1993, logo após a aprovação do ECA, foi 
elaborado e aprovado o Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, 
fruto da articulação da rede de proteção e de defesa 
de direitos da população infanto-juvenil brasileira. 
 
E) O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual Infanto-Juvenil é um instrumento de garantia 
e defesa de direitos de crianças e adolescentes. 
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14) O trabalho com famílias representa um 
desafio para os profissionais de Serviço Social 
que trabalham na área,  tanto pela atualidade do 
tema quanto pela sua complexidade. 
Considerando o trabalho com famílias e os 
desafios colocados para o Assistente Social, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O exercício profissional do Serviço Social com 
famílias já ultrapassou os processos pautados nos 
padrões de normatividade e estabilidade. 
 
B) As ações desenvolvidas pelo Serviço Social em 
seu trabalho com famílias não mais estão calcadas 
na perspectiva da funcionalidade e relacionadas aos 
processos de integração e controle social. 
 
C) A atuação do Serviço Social fortalece a visão da 
família como produtora de patologia e busca a 
“pacificação artificial” das famílias. 
 
D) A análise da prática profissional com famílias 
pode acontecer a partir de uma perspectiva que 
aponte para seu papel na divisão sócio-técnica do 
trabalho e seus condicionamentos macroestruturais. 
 
E) O percurso histórico da profissão não representa 
um referencial de análise para a prática profissional 
do Serviço Social com famílias. 
 
15) Considerando o Código de Ética do 
Assistente Social, quais os deveres do 
profissional nas relações com a Justiça:  
 
a) Depor como testemunha sobre situação sigilosa 
do usuário de que tenha conhecimento no exercício 
profissional, quando autorizado. 
 
b) Respeitar as normas e princípios éticos das 
outras profissões. 
 
c) Incentivar, sempre que possível a prática 
profissional interdisciplinar. 
 
d) Comparecer perante a autoridade competente, 
quando intimado a prestar depoimento, para 

declarar que está obrigado a guardar sigilo 
profissional. 
 
e) Apresentar à justiça, quando convocado na 
qualidade de perito ou testemunha, as conclusões 
do seu laudo ou depoimento, extrapolando o âmbito 
da competência profissional. 
 
16) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, os hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares,- são 
obrigados a, EXCETO:  

A) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao 
neonato a permanência junto com a mãe. 

B) Manter registro das atividades desenvolvidas por 
meio de prontuários individuais, no prazo de 18 
anos. 

C) Proceder a testes psicológicos, visando ao 
diagnóstico e à terapêutica de anormalidades do 
recém-nascido bem como prestar orientação aos 
pais.  

D) Fornecer declaração de nascimento na qual 
constem necessariamente as intercorrências do 
parto e do desenvolvimento do neonato.  

E) Identificar o recém-nascido mediante o registro 
de sua impressão plantar e digital e da impressão 
digital da mãe. 

17) Qual das alternativas abaixo constitui dever 
do assistente social na sua relação com os 
usuários? 
A) Incentivar, sempre que possível, a prática 

profissional interdisciplinar. 

b) Contribuir para a criação de mecanismos que 

venham burocratizar a relação com os usuários 

C) Contribuir para a viabilização da participação não 

efetiva da população usuária nas decisões 

institucionais. 

D) Esclarecer aos usuários, somente quando 

solicitarem, sobre os objetivos e a amplitude de sua 

atuação profissional. 
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E) Democratizar as informações e o acesso aos 

programas disponíveis no espaço institucional, 

como um dos mecanismos indispensáveis à 

participação dos usuários. 

 

18) As intervenções em saúde do trabalhador 
implicam considerar que: 
A) educação para a saúde do trabalhador atua 

apenas nos limites organizacionais, a partir da 

defesa da preservação da integridade física, mental 

e social do ser humano. 

B) É imperativa uma abordagem ampla, em que o 

trabalhador é um sujeito que apresenta uma história 

biológica e social, com necessidade de atenção 

interdisciplinar. 

C) O foco das ações deve estar apenas nas 

questões relacionadas ao contexto de trabalho. 

D) Saúde para o trabalhador significa somente 

ausência de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais. 

E) A transformação dos processos de trabalho não 

se faz necessária, uma vez que outras medidas são 

adotadas. 

 
19) A Política Nacional de Atenção Básica, em 
seu Anexo, item 5, estabelece como 
característica do processo de trabalho das 
equipes neste nível de atenção a realização de 
primeiro atendimento às urgências médicas e 
odontológicas. Sobre este tema, analise as 
proposições abaixo e responda: 
 

I- A Unidade de Pronto Atendimento- UPA 
é um estabelecimento de saúde de 
complexidade intermediária entre as 
Unidades Básicas de Saúde/Saúde da 
Família e a Rede Hospitalar, devendo 

com estas compor uma rede organizada 
de atenção às urgências. 

II- A Sala de Estabilização - SE é uma 
estrutura que, embora não componha a 
rede organizada de atenção às 
urgências, funciona como local de 
estabilização de pacientes para 
posteriormente referenciá-los para a rede 
de atenção à saúde. 
 

III- A SE deve ser localizada em 
unidades/serviços da rede de atenção 
que ocupem posição estratégica em 
relação à rede de suporte ao SAMU. 

 
Está (ão) correta(s) 
 
a) Apenas I e III.  

b) I, II e III.  

c) Apenas I e II.  

d) Apenas II e III. 

e) Apenas II. 

 
20) Nos termos do artigo 3º do Estatuto do 
Idoso, de quem é a obrigação de assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária? 

A) Dos parentes, da comunidade e do Ministério 
Público. 

B) Da família, da rede de atendimento local, da 
sociedade e do Ministério Público. 

C) Da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público. 

D) Dos parentes e amigos, da comunidade local, e 
dos órgãos públicos em todos os níveis de governo. 

E) Dos parentes e amigos, da comunidade, da 
sociedade e do governo. 




