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ASSISTENTE SOCIAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

1. A Palavra Bíblica que afirma: “Na Casa do Pai há muitas moradas” aplica-se também de 

variadas maneiras ao universo da arte. Cada artista a sua maneira, conforme sua natureza 

original, conforme suas aptidões, conforme seu amor, seus erros e suas paixões. 

 

De acordo com o texto: 

a) Os erros, as paixões, os ímpetos, são obstáculos à plena realização da arte. 

b) A diversidade de talentos explica a diferença de posições ocupadas pelos artistas. 

c) Até mesmo o silêncio é fator importante no processo de formação do artista. 

d) A humanidade se destina a optar por uma das moradas na casa do Pai. 

 

2. Leia o texto e assinale a figura de linguagem predominante. 

 

O sonho de um céu e de um mar  E as cinzas pelas rosas 

E de uma vida perigosa   Te faz bem tanto quanto mal 

Trocando o amargo pelo mel   Faz odiar tanto quanto querer 

Charley Garcia 

 

a) Metonímia  b) Paradoxo  c) Antítese   d) Hipérbole 

 

3. No Restaurante Tropical havia uma placa indicando a grande variedade de frutas e 

sabores de sucos lá vendidos. Verifique-a e marque a alternativa CORRETA com relação 

aos problemas de acentuação gráfica. 

  

ABACAXÍ        BACURÍ          COCO                            MANGA 

MURICÍ           CAJA                CAJÚ                   PITANGA 

ARAÇA           CUPUAÇU      MARACUJA       UMBÚ 

 

a) Acentuam-se os hiatos tônicos terminados em “i” e “u” 

b) Foram acentuadas indevidamente as oxítonas terminadas em “i” e “u” e deixadas 

de acentuar as terminadas em “a”. 
c) Acentuam-se o “i” e “u” tônico das palavras paroxítonas precedidas de ditongo. 

d) Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em “i” e “u” 

  

4.  “ Se tu me amas, ama-me baixinho 

Não o grites de cima dos telhados 

Deixa em paz os passarinhos 

Deixa em paz a mim! 

Se me queres, 

Enfim, 

Tem de ser bem devagarinho, Amada, 

Que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...” 

                  Mário Quintana 
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Baseado no texto acima, marque a opção CORRETA: 

 

a) A palavra TU é um pronome pessoal oblíquo. 

b) O Eu lírico trata a mulher amada na 2ª pessoa do singular. 

c) “Devagarinho” é um substantivo abstrato. 

d) Não consta no texto acima palavras cuja função sejam advérbios. 

  

5. Com relação à pronúncia e acentuação das palavras (ortoepia e prosódia), marque a 

opção CORRETA: 

 

a) Recomenda-se pronunciar o “U” depois de “Q” em “adquirir” e “questões”. 

b) As palavras meteorologia, beneficiente e estrupo estão todas grafadas corretamente. 

c) A letra X tem o som de KS em “exímio”, “exceção”, “excursão”. 

d) Admitem dupla prosódia: hieróglifo/hieroglifo, Oceânia/Oceania, xérox/xerox. 

  

6. São paroxítonas e proparoxítonas, respectivamente: 

 

a) têxtil, álibi  b) ômega, álcool c) sutil, filantropo d) mister, bígamo 

  

7. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços 

neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o 

contrário...”    Os Sertões – Euclides da Cunha 

 

a) O autor quis mostrar que a superioridade do sertanejo em relação ao litorâneo tem 

um fundamento racial. 
b) O autor valoriza a raça do homem do litoral 

c) O autor usa uma linguagem romântica para descrever o sertanejo e os sertões. 

d) A denúncia do crime cometido pela nação conta si própria na Guerra de Canudos não é 

o tema de “Os Sertões” 

  

8. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE: 

a) cidadões – pertubar – crisântemo.  b) disenteria – aficionado –recrudescer. 

c) impecilho – rubrica – cicerone.  d) cidadãos – recrusdecer – abalroamento. 

  

9. Complete a frase abaixo com o presente do subjuntivo dos verbos indicados nos 

parênteses: 

O acordo não____ as reivindicações, a não ser que ____ os nossos direitos e ____ da luta. 

 

a) substitui – abdicamos – desistimos          b) substitue – abdicamos - desistimos 

c) substitui – abdiquemos – desistamos          d) substutui – abidiquemos - desistimos 

  

10. Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase: 

No último_____ da orquestra sinfônica, houve ____ entre convidados, apesar de ser uma 

festa______.  

a) concerto, flagrantes, beneficente. b) conserto, flagrantes, beneficente. 

c) concerto, fragrantes, beneficiente.  d) concerto, flagantes, beneficente. 
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11. Certo município do Estado do Pernambuco, construiu uma Igreja Evangélica com 

recursos próprios, em imóvel público. Em sua justificativa, o prefeito disse que os 

evangélicos estavam fazendo um excelente trabalho na recuperação de usuários de drogas 

e, como incentivo, decidiu por fazer a obra em questão.  

A conduta do município é: 

 

a) Ilegal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento não 

assegura esses investimentos, exceto, através de votação da Câmara Municipal. 

b) Legal, uma vez que o Município está incentivando grupos que vem trabalhando para o 

bem estar social. 

c) Legal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento 

assegura esses investimentos. 

d) Ilegal, pois é vedado ao Município estabelecer igrejas, independentemente de 

pretender fazê-lo em imóvel de sua titularidade. 

 

12. Analise as alternativas: 

 

I- É dever do funcionário residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições 

inerentes ao seu cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar inconveniência para 

o serviço público. 

II-  Disponibilidade é o afastamento temporário do funcionário efetivo ou estável em 

virtude da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade. 

III-  O processo administrativo disciplinar será instruído por uma comissão composta por 

4 (quatro) funcionários efetivos, designada pela autoridade que o houver instaurado, dentre 

os quais escolherá seu presidente, vice-presidente, secretário e suplente. 

 

Estão CORRETOS: 

a) I e II  b) II e III  c) I e III  d) I, II, III 

 

13. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, partiu nesta terça-feira rumo a 

Buenos Aires para realizar sua primeira visita bilateral desde que assumiu o cargo, com o 

objetivo de destacar a aliança estratégica com a Argentina. 

Sobre a relação Brasil e Argentina, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e 

Estados Unidos, além de ser o principal aliado dentro do Mercosul. 

b) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as 

exportações para a Argentina aumentaram 27,2% em 2014 comparado com 2013. 

c) A Argentina é o primeiro parceiro comercial do Brasil. 

d) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as 

exportações para a Argentina praticamente inexistiram em 2014. 

 

14. A Corte de Cassação de Roma, máxima instância judicial italiano, se reuniu quarta-

feira (10/02) para julgar o pedido de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil 

___________ condenado a mais de 12 anos de prisão no escândalo do Mensalão e que 

atualmente se encontra em liberdade na Itália. 

 

a) Henrique Pizzolato     b) Delúbio Soares       c) Jacinto Lamas      d) Nisman Rodriguez 
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15. Qual atalho do teclado em suas configurações de fábrica pode-se inserir uma página do 

Internet Explorer em sua lista de favoritos? 

a) CTRL+B  b) CTRL+C  c) CTRL+D  d) CTRL+E 

 

16. Onde são armazenados os endereços dos últimos sites visitados do Microsoft Internet 

Explorer? 

a) Pesquisa  b) Histórico  c) Favoritos  d) Links Acessados 

 

17.  O ícone         do Microsoft Office Word 2010 é utilizado para: 

a) Alinhar Texto à Direita.  b) Alinhar Texto à Esquerda. 

c) Recuar.    d) Aumentar Recuo da página. 

 

18. O campeonato de futebol em um estádio é disputado por vinte times, sendo seis deles 

de uma mesma cidade X. Cada time irá jogar duas vezes com os demais oponentes. A 

porcentagem de jogos nas quais os dois times são da cidade X é: 

a) Maior que 7%, mas menor que 10%.      b) Maior que 16%. 

c) Maior que 20%.         d) Maior que 13%, mas menos que 16%. 

 

19. Numa casa de universitários moram 14 pessoas, sendo 6 cearenses, 4 mineiros e 4 

goianos. Para fazer a limpeza da casa, será formada uma equipe com 2 cearenses, 1 mineiro 

e 1 goiano, escolhidos aleatoriamente. De quantas maneiras é possível formar está equipe 

de limpeza? 

a) 240 maneiras 

b) 260 maneiras 

c) 280 maneiras 

d) 300 maneiras 

 

20.  Uma pesquisa feita sobre grupos sanguíneos ABO, na qual foram coletados e testados 

6.000 amostras de uma mesma cidade. A coleta mostrou que 2.527 pessoas têm o antígeno 

A, 2.234 o antígeno B e 1.846 não possuem nem um dos dois antígenos. Com esses dados 

é possível AFIRMAR que a probabilidade que uma dessas pessoas, escolhida 

aleatoriamente, tenha os dois antígenos é de: 

a) 5% 

b) 10% 

c) 15% 

d) 20% 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. A Lei 8.080/90 levou à saúde a uma reorganização político-administrativa. Assim, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

a) O Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes referentes à Humanização em 2001 e em 

2003, com a Política Nacional de Humanização/PNH/HUMANIZASUS. 

b) À 8.080/90, submetem-se as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de 

assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua 

atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas. 

c) É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia sob o regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde, prazo de duração indeterminado a atuação em 
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todo território Nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização 

das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

22. Analise as assertivas: 

I- A Lei 8.080/90 adota um conceito ampliado de saúde, quando esclarece que a saúde tem 

como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 

e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

II- A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

 

a) I e II são verdadeiras.   b) I e II são falsas. 

c) II é verdadeira.    d) Apenas I é verdadeiro. 

 

23. São atribuições comuns da União, Estados, Municípios e Distrito Federal: 

a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à 

saúde. 

b) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 

emergencial.  

c) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.  

d) Todas estão corretas. 

 

24. Marque a alternativa CORRETA. 

 

a) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros 

fatores, que o medicamento seja prescrito por profissional de saúde, no exercício 

regular de suas funções no SUS. 
b) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros 

fatores, que o medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício 

regular de suas funções no SUS ou não. 

c) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe que o 

medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício regular de suas 

funções no SUS. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

25. O funcionamento dos conselhos de saúde é condição essencial para e obrigatória ao 

funcionamento do SUS. No que diz respeito aos conselhos de saúde, aponte a alternativa 

incoerente: 

a) Um conselho de saúde pode ser definido como um órgão ou instância colegiada de 

caráter permanente e deliberativo, em cada esfera do governo.  

b) Os conselhos de saúde estão estruturados nos três níveis de governo. Ou seja existe um 

conselho de saúde em cada município, um em cada estado e outro no plano federal.  

c) Os conselhos de saúde são imprescindíveis para que os municípios recebam 

qualquer recurso do Ministério da Saúde, porém, mesmo sem a existência do 

Conselho, o município pode se habilitar aos programas do Ministério da Saúde.  

d) O Conselho de Saúde permite a participação da sociedade organizada na organização 

do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema.  
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26. O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas 

sociais consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa errada no que diz 

respeito ao SUS: 

a) O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por 

órgãos e instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e indireta 

e das fundações mantidas pelo Poder Público.  

b) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas 

diretrizes e funciona de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus 

serviços somente a um aparte da população que pode pagar.  

c) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, 

assim, o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção 

e proteção.  

d)  O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais 

democráticas, pois além de permitir a participação popular, sua gestão é um dos modelos 

de descentralização mais exitosos nos serviços públicos brasileiros.  

 

27. No que diz respeito às responsabilidades municipais e estaduais pelos serviços e ações 

em saúde, marque a opção CORRETA: 

 

a) Independente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou 

privada, a gestão de todo o sistema municipal é necessariamente competência do poder 

público e exclusiva da esfera estadual.  

b) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em 

outro município, as negociações para tanto devem ser mediadas pelo governo estadual.  

c) Um aspecto importante a ser levado em consideração é a gerência (comando) dos 

estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município é da pessoa jurídica que opera 

o serviço, sejam estes estatais (federal, estadual ou municipal) ou privados.  

d) Quando um município, que demanda serviços a outros, ampliar a sua própria capacidade 

resolutiva não pode requerer aos gestores superiores que parte dos recursos alocados no 

município vizinho seja realocada para o seu município.  

 

28. No que diz respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde, aponte a opção 

INCORRETA: 

  

a) A universalização não quer dizer somente a garantia imediata de acesso às ações e 

serviços de saúde. Coloca sim o desafio de oferta desses serviços e ações de saúde a todos 

que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de 

agravos.  

b) O princípio da integralidade é um dos mais preciosos e termos de demonstrar que 

atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou 

grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.  

c) No sentido do princípio da integralidade, as centrais de regulação e a permissão de 

constituição de consórcios são fatores que dificultam seu intento. Equipamentos e 

unidades de saúde estão cada vez menos preparadas para atender as minorias.  

d) O princípio da equidade reafirma que a necessidade de se reduzir as disparidades sociais 

e regionais, também por meio das ações e serviços de saúde. Reduzir essas disparidades 

significa a busca de um maior equilíbrio.  
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29. Desde meados da década de 90, o Ministério da Saúde vem fortalecendo a sistemática 

de repasse fundo a fundo em detrimento da remuneração dos serviços prestados. Marque a 

alternativa CORRETA no que diz respeito ao assunto: 

 

a) O repasse fundo a fundo estabelece planos de ações de saúde de acordo com a 

realidade local.  

b) A remuneração de serviços, mesmo deixada de lado, é uma forma de priorizar a atenção 

integral à saúde, atribuindo ao prefeito o papel de gestor do SUS.  

c) Mesmo sendo visto como um avanço, o repasse fundo a fundo valoriza a doença, trata 

a prefeitura como mero prestador de serviços e privilegia as localidades que já possuem 

estrutura de serviços.  

d) Todas as opções estão corretas.  

 

30. Em relação ao modelo de descentralização adotado pelo SUS, sua organização define 

como gestores co-responsáveis os três níveis de governo com mecanismos previstos para 

negociação e pactuação das políticas adotadas em saúde. Nesse aspecto existem as 

Comissões Intergestoras Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestoras Tripartite (CIT). 

Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito a essas comissões: 

 

a) A Comissão Intergestora Tripartite (CIT) é composta paritariamente pelas 

representações da secretaria estadual de saúde e do Conselho Estadual de Secretários 

Municipais de Saúde ou órgão equivalente.  

b) A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) é composta, paritariamente, por representação 

do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).  

c) A Bipartite pode operar com subcomissões regionais e as conclusões das 

negociações pactuadas na CIT e na CIB são formalizadas em ato próprio do gestor 

respetivo.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

31. “...ao longo de toda a evolução do Serviço Social profissional, a tensão entre os valores 

da profissão e os papéis que objetivamente lhes foram alocados resultou numa hipertrofia 

dos primeiros na auto representação profissional, resultou num voluntarismo que, sob 

formas distintas, é sempre flagrado no discurso profissional”. Neto (1992:68). Com relação 

à caracterização do Serviço Social o texto acima apresentado na visão de seu autor, revela 

que: 

a) Há constatações de uma espécie de tensão entre o trabalho concreto e o “dever-

ser” representado no ideário político dos profissionais de Serviço Social. 

b) Percebe-se um sincretismo que adequa, de maneira geral, discurso e prática profissional 

de forma que as atribuições e prerrogativas dos assistentes sociais na área da saúde pública 

são bem definidas e potencialmente técnicas, distante portanto do voluntarismo. 

c) Constatam-se uma espécie de afinidade entre o trabalho concreto e o “dever-ser” 

representado no ideário político dos profissionais de Serviço Social. 

d) A prática do assistente social ocorre de maneira técnica e portanto longe da visão 

voluntarista. 

 

32. Ao tratar sobre as particularidades do trabalho na Saúde, Nogueira (1991:2) afima que 

na esfera dos serviços o trabalho tem uma singularidade, marcada pela natureza e 

modalidade dos processos de cooperação, quais sejam: a cooperação vertical- diversas 
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ocupações ou tipos de trabalhadores que participam de uma determinada hierarquia- e a 

cooperação horizontal – diversas subunidades que participam do cuidado com a saúde. 

Ambos os níveis de cooperação envolvem uma complexidade de relações com a 

organização da política-administrativa dos serviços de saúde, com as demandas dos 

usuários, com o Estado, com a indústria farmacêutica e de equipamentos biomédicos. 

Diante do texto acima é possível AFIRMAR que: 

 

a) A ampliação do mercado de trabalho dos assistentes sociais na área da saúde deve-se 

tanto à ampliação vertical nas subunidades de serviços quanto a uma maior divisão 

sociotécnica do trabalho. 

b) A ampliação do mercado de trabalho dos assistentes sociais na área da saúde deve-

se tanto à ampliação horizontal nas subunidades de serviços quanto a uma maior 

divisão sociotécnica do trabalho. 

c) A ampliação do mercado de trabalho dos assistentes sociais na área da saúde deve-se 

tanto à ampliação horizontal nas subunidades de serviços quanto a uma menor divisão 

sociotécnica do trabalho. 

d) A ampliação do mercado de trabalho dos assistentes sociais na área da saúde deve-se 

essencialmente à ampliação horizontal nas subunidades de serviços. 

 

33. Complete a seguinte frase. “ Considere-se  que a partir dos anos _____, com a 

implementação do ____, mudanças de ordens tecnológica, organizacional e política passam 

a __________ novas formas de organização do trabalho em saúde, determinadas pela 

_________________ por níveis de _____________,  descentralização e democratização 

do sistema, imprimiram novas características ao modelo de gestão e atenção e portanto aos 

processos de trabalho, vindo a compor novas _________________________________, 

qualificadas por Nogueira (1991) “ de cooperação horizontal e vertical. O 

________________ é visivelmente chamado à compor e colaborar nesta realidade posta, 

imposta e instituída, constitui-se para estes profissionais uma ampliação do mercado de 

trabalho na área da saúde. Marque abaixo a opção que completa de maneira satisfatória o 

sentido da frase. 

 

a) 90. SUS, exigir, descentralização, atenção, modalidades de cooperação, assistente 

social. 

b) 80. SUS, destituir, centralização, atenção, modalidades de cooperação, médico. 

c) 90. SUS exigir, hierarquização, complexidade, modalidades de cooperação, 

assistente social. 

d) 90. SUAS, exigir, hierarquização, complexidade, modalidades de cooperação, assistente 

social. 

 

34. Não há qualquer quanto a importância do trabalho realizado pelo assistente social para 

a consolidação do SUS como Política Pública acessível, universal e eficiente e que, para 

realizar uma atendimento eficaz o assistente social necessita não apenas conhecer a 

instituição em que trabalha como também a lógica e o funcionamento do sistema em que 

está inserido, a dinâmica, a rede sócia assistencial tanto pública quanto privada, e, assim 

de fato poder contribuir com o público-alvo do serviço e desta maneira a atender de maneira 

eficaz a demanda tanto espontânea quanto encaminhada que busca atendimento. Sobre o 

trabalho desenvolvido por este profissional pode-se AFIRMAR que: 
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a) O assistente social se insere no interior do processo de trabalho em saúde como 

agente de interação como um elo entre os diversos níveis do SUS e entre este e as 

demais políticas sociais setoriais, o que nos leva a concluir que o seu principal produto 

parece ser assegurar a integralidade das ações. 

b) O assistente social se insere no processo de trabalho em saúde como agente de interação 

como um elo entre os diversos níveis do SUS e entre este e as demais políticas sociais 

setoriais, o que nos leva a concluir que o seu principal produto parece ser denegar a 

integralidade das ações. 

c) O principal papel do assistente social na política de saúde é atender usuários, parentes, 

familiares e pacientes de maneira a orientá-los a como se portar dentro da instituição, seja 

esta um hospital ou mesmo uma unidade de saúde. Seu principal papel é assegurar que 

quem busca o serviço tenha seu pleito garantido. 

d) O assistente social na política de saúde existe fundamentalmente para colaborar com o 

trabalho da instituição auxiliando outras categorias e contribuindo para o fortalecimento de 

um SUS igualitário, acessível e eficiente. 

 

35. Sobre Política Social Brasileira, analise as alternativas abaixo e, em seguida, marque a 

opção CORRETA. 

a) Configura um Estado de bem-estar social no país, garantido os direitos sociais 

necessários à população desde os anos de 1940. 

b) Estas foram implementadas apenas a partir da Constituição de 1988. 

c) Garantem os direitos sociais aos trabalhadores formais, o que denota um Estado 

regulado primordialmente pelo trabalho. 

d) Desde os anos de 1990, expressam um pacto federativo marcado pela 

descentralização do poder e de responsabilidades para os níveis estadual e municipal 

bem como pela articulação Estado/Sociedade. 

 

36. A Seguridade Social, entendida como direito de garantias de mínimos de proteção 

extensivos a todos os cidadãos, está posta a partir de: 

a) Da Constituição Federal.     
b) Da LOAS. 

c) Do Ministério de Previdência e Assistência Social. 

d) Da criação do Fundo Nacional da Previdência Social. 

 

37. Ainda sobre Política Social no Brasil, marque a alternativa CORRETA. 

a) Pressupõe uma homogeneidade de bem-estar. 

b) Esteve associada à filantropia 

c) Surge em nosso país ligada aos interesses das classes dominantes. 

d) Pressupõe nos dias de hoje, ações isoladas e centralizadas. 

 

38. O assistente social no exercício legal de sua profissão em uma determinada empresa 

particular se vê impedido de ter livre acesso aos funcionários, decorrente da atitude de 

cerceamento do seu chefe. Tal atitude onde ocorre a limitação da prática profissional do 

assistente social é vetada(o) pela (o): 

a) Pelo Código de Ética profissional nas suas relações com os usuários. 

b) PNAS. 

c) Lei que regulamenta a profissão. 

d) Pelo Código de ética Profissional na relação com as instituições empregadoras. 
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39. O assistente social, através de sua prática profissional, deve estimular e contribuir para 

que haja a participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. É possível 

AFIRMAR que esta contribuição: 

a) É um dever profissional. 

b) É um direito profissional. 

c) É uma atitude vedada pelo Código de Ética profissional. 

d) É uma opção que o profissional pode fazer diante de determinadas situações. 

 

40. Sobre a interdisciplinaridade pode-se AFIRMAR que: 

 

a) Todo e qualquer trabalho em equipe deve ser considerado interdisciplinar. 

b) Para que ocorra a interdisciplinaridade faz-se necessário a efetivação da 

pluralidade de saberes. 

c) É um trabalho que ocorre em conjunto mas os saberes envolvidos nem sempre precisam 

dialogar. 

d) Os profissionais envolvidos num trabalho interdisciplinar atuam de maneira que cada 

saber específico seja considerado e que um dentre estes prevaleça, não sendo necessário 

portanto a efetivação de diálogos entre estes. 

 

41. “Como forma de trabalho criativo, totalizante, a interdisciplinaridade reconhece de 

forma ______________ a necessidade de olhares diferenciados com relação a um mesmo 

objeto, ou seja, implica várias ________________, conectando seus conhecimentos, 

teorias, métodos, técnicas. 

 

a) Conservadora, disciplinas.   b) Dialética, disciplinas e/ou profissões. 

c) Positiva, Profissões.   d) Funcional, disciplinas e/ou profissões. 

 

42. Sobre as instâncias deliberativas do SUAS que são caracterizadas por serem de caráter 

permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

a) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselhos Estaduais de Assistência Social, 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, Conselhos Municipais de Assistência 

Social e Conselhos Regionais de Assistência Social. 

b)  Conselhos Estaduais de Assistência Social, Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal, Conselhos Municipais de Assistência Social e Conselhos Regionais de Assistência 

Social. 

c) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselhos Estaduais de Assistência Social, 

Conselhos Municipais de Assistência Social e Conselhos Regionais de Assistência Social. 

d) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselhos Estaduais de Assistência 

Social, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e Conselhos Regionais de 

Assistência Social. 

 

43. O primeiro suporte teórico-metodológico necessário à qualificação especializada da 

prática do trabalho do assistente social e à sua modernização foi buscado no modelo: 

a) Neotomista  b) Positivista  c) Marxista  d) Tomista 
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44. “A __________________________- é a base da fundação do Serviço Social como 

especialização do trabalho”. Marque a alternativa que preenche corretamente e completa o 

sentido da frase com base na história do Serviço Social. 

 

a) Exclusão Social.    b) Cidadania.   

c) Questão Social.    d) Inclusão Social. 

 

45. Os seminários de teorização do Serviço Social realizados no período da Ditadura foram: 

 

a) Teresópolis e Sumaré.   b) Sumaré e Araxá. 

c) Araxá e Teresópolis.   d) Teresópolis e Alto da Boa Vista. 

 

46. A Política Nacional de Assistência Social traça, em linhas gerais, o ordenamento legal 

da assistência social no Brasil, suas funções e seus destinatários. Trata-se do conceito / 

paradigma de assistência social pelo qual as ações do país irão se pautar e da forma com 

que os estados e municípios vão se organizar para executá-la. Com relação à esta política, 

marque a alternativa que contém o(s) princípio(s) sobre os quais tal política se baliza. 

 

a) Descentralização político-administrativa e Participação Popular. 

b) Primazia da responsabilidade do Estado na execução da política e Centralidade na 

família. 

c) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas e centralidade na família. 

d) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica e universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas. 

 

47. A PNAS (2004) insere a o Sistema Único de Assistência Social – SUAS como um 

modelo de organização e gestão da assistência social brasileira. É a partir da PNAS que 

iniciamos a implementação do SUAS. Este é um sistema público não contributivo, 

descentralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da 

assistência social no campo da proteção social. Sobre este Sistema NÃO se pode afirmar 

que:  

 

a) A PROTEÇÃO SOCIAL, dividida em níveis de complexidade, prevê como ‘pano de 

fundo’ as seguintes seguranças: Segurança da Sobrevivência, Segurança da Acolhida e 

Segurança do Convívio.  

b) O CRAS é definido como Órgão Público Estatal, localizado em área de vulnerabilidade 

social, funcionando como porta de entrada da Proteção Social Básica. Atua na referência 

das famílias atendidas, superando a dimensão quantitativa dos atendimentos para uma 

abordagem qualitativa e marcada pela territorialidade das questões sociais. 

c) O CREAS é Polo de referência, coordenador e articulador da proteção social especial 

de média complexidade, responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e 

continuados a indivíduos e famílias com direitos violados, direcionando o foco das ações 

para a família, na perspectiva de potencializar e fortalecer sua função protetiva.  

d) Proteção Social Básica é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, 

ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 
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48. A proteção social de Assistência Social consiste no conjunto de ações, cuidados, 

atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do impacto 

das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade humana e à família como 

núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. São Unidades de 

Implementação da Proteção Social Básica: 

 

a) Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Convivência dos 

Idosos e demais unidades que ofertam serviços, programas e/ou projetos da Proteção 

Social   Básica. 

b) Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, Serviços Socioeducativos de Convívio 

Geracionais, Serviços de Enfrentamento à Pobreza, Benefício de Prestação Continuada –

BPC e Benefícios Eventuais.  

c) Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Convivência dos Idosos, 

PAIF e demais unidades que ofertam serviços, programas e/ou projetos da Proteção Social   

Básica. 

d) Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Convivência dos Idosos, 

PAIF, Serviços Socioeducativos e demais unidades que ofertam serviços, programas e/ou 

projetos da Proteção Social   Básica. 

 

49. O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) oferta ações e serviços 

socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em 

situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos 

familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência 

familiar e comunitária. Sobre o PAIF pode se AFIRMAR: 

 

a) Deve ser obrigatoriamente desenvolvido no CRAS ou CREAS. 

b) O PAIF é reconhecido, pela PNAS, como parte integrante da proteção básica especial, 

devendo ter a mesma nomenclatura em todo o país e significado semelhante para a 

população em qualquer território da federação. 

c) O PAIF rege-se pela pontualidade e gratuidade de atendimento e sua oferta é exclusiva 

da esfera municipal. Assim, a execução e a gestão do PAIF é atribuição do Estado, cabendo 

aos municípios esta responsabilidade. 

d) O PAIF ainda tem uma dimensão democrática que deve ser exercitada em todos os 

momentos de sua implementação, em especial no âmbito do território de abrangência 

do CRAS, a fim de não se tornar um serviço prescritivo, modelador e verticalizado, 

isto é, as ações do PAIF devem ser planejadas e implementadas com a participação e 

controle social dos seus usuários. 
 

50. Com relação ao PAIF e, mais especificamente, ao serviço de proteção social especial 

para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias pode-se AFIRMAR que: 

 

a) São seu público-alvo: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos tais 

como: - Violência física, psicológica, sexual e negligência; - Tráfico de pessoas; - Situação 

de rua e mendicância; - Vivência de trabalho infantil. 

b) São objetivos do PAIF com relação ao grupo acima referido: Prevenir o 

abrigamento e a segregação dos usuários do serviço e prevenir situações de 

sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação e demanda de 

cuidados permanentes e prolongados. 
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c) São objetivos do PAIF com relação ao grupo acima referido: contribuir para a 

construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as 

especificidades do atendimento e Promover ações para a reinserção familiar e/ou 

comunitária. 

d) Os usuários perfis do grupo ao qual esta questão faz referência são Jovens entre 18 e 21 

anos, Adultos em processo de saída das ruas e Idosos. 

 




