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Serviço Social
INSTRUÇÕES:

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção,
observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua
compreensão.
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição
e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se
imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências.
4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração
máxima de 4h (quatro horas).
5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início
de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só
poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe
foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta,
dentre as 4 (quatro) alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D.
7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com
tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE
RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será
substituído.
8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo
candidato.
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto,
esclarecimentos.
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal
da sala.
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Questão 4.

Saúde Pública e Coletiva

São ações abrangidas pela vigilância sanitária:

Questão 1.
Considere as seguintes afirmações:
I.

A saúde é um direito fundamental do ser humano.

II.

Estado deve prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Equidade.

(C)

Integralidade

(D)

Regionalidade

o controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

I.

Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas
para regular as relações entre o SUS e os serviços
privados contratados de assistência à saúde.

II.

Cabe aos estados firmarem contratos e convênios
com entidades prestadoras de serviços privados
de saúde, bem como controlar e avaliar sua
execução.

Assinale a alternativa correta:

Trata-se do princípio da
(B)

II.

No que tange aos normativos relacionados aos serviços
de saúde, considere as seguintes afirmações:

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de
1988, a “saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.

Universalidade.

o controle de bens de consumo que se relacionem
com a saúde.

Questão 5.

Questão 2.

(A)

I.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 6.

Questão 3.
Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de
Saúde, considere as seguintes afirmações:
I.

a execução de ações de vigilância sanitária e
epidemiológica;

II.

a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico;

Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere
as seguintes afirmações:
I.

O Serviço de Atenção Domiciliar tem como
objetivo a promoção de espaços de cuidado e de
trocas de experiências para cuidadores e
funcionários.

II.

O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado
como estratégia para contribuir com a construção
de um novo modelo de atenção integral à saúde
das famílias.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.
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Questão 7.

Questão 10.

São características específicas do processo de trabalho
da Estratégia Saúde da Família, EXCETO:

I.

A intersetorialidade objetiva a ação articulada
com outras áreas de política social para produzir
melhores resultados de saúde.

II.

A intersetorialidade não é recomendada para
atuar sobre problemas estruturais da sociedade.

(A)

(B)

(C)

(D)

Manter atualizado o cadastramento das famílias e
dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os
dados para a análise da situação de saúde
considerando
as
características
sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas do território.
Diagnóstico, programação e implementação das
atividades segundo critérios de Risco à saúde,
priorizando solução dos problemas de saúde
financeiramente mais onerosos.
Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada
por meio do conhecimento da estrutura e da
funcionalidade das famílias, que visa propor
intervenções que influenciem os processos de
saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da
própria comunidade;
Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando
áreas técnicas e profissionais de diferentes
formações.

Questão 8.

Considere as seguintes afirmações:

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 11.
Em relação aos princípios que regem as ações e serviços
públicos e privados de saúde, considere as seguintes
afirmações:
I.

A descentralização político-administrativa com
direção coparticipava em todas as esferas de
governo.

II.

A descentralização da oferta no âmbito estatal a
partir da consolidação e atualização das
organizações sociais.

No que tange os benefícios da assistência domiciliar à
população idosa, considere as seguintes afirmações:
I.

o estímulo constante para a preservação da
autonomia.

Assinale a alternativa correta:

II.

maior proteção contra os fatores de risco.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

Assinale a alternativa correta:

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(C)

I e II são verdadeiras.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(D)

I e II são falsas.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 12.

Questão 9.

Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, considere as seguintes afirmações:

No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade,
considere as seguintes afirmações:

I.

Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos
de idade completos. Em casos excepcionais,
expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado
às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e
um) anos de idade.

II.

A convivência integral da criança com a mãe
adolescente
que
estiver
em
acolhimento
institucional será devidamente garantida.

I.

Corrobora para a anulação dos
específicos das políticas setoriais.

II.

Busca a união de diferentes setores para
fortalecer a ação do Estado sobre o controle da
população.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

espaços

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.
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Questão 13.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

São campos de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS):

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

I.

saúde estudantil.

II.

vigilância sanitária.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 18.
Considere as seguintes afirmações:

Questão 14.

I.

A organização do SUS está
regionalização e hierarquização.

II.

A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do
SUS.

Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa:

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(A)

Promoção do envelhecimento ativo.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(B)

Fortalecimento do controle social.

(C)

I e II são verdadeiras.

(C)

Fragmentação da atenção.

(D)

I e II são falsas.

(D)

Apoio ao desenvolvimento de pesquisas.

alicerçada

em

Questão 19.
Questão 15.

Em relação às competências e atribuições do sistema
único de saúde, considere as seguintes afirmações:

Não é membro prioritário da equipe multiprofissional
previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange
a Atenção Domiciliar:

I.

incrementar em sua área de atuação
desenvolvimento científico e tecnológico.

(A)

Médico.

II.

(B)

Psicólogo.

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional.

(C)

Fisioterapeuta.

(D)

Assistente social.

ssinale a alternativa correta:

Questão 16.
São temas prioritários da Política Nacional de Promoção
da Saúde, EXCETO:

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 20.
Em relação ao atendimento e a internação domiciliares,
no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as
seguintes afirmações:

(A)

formação e educação sob demanda.

(B)

alimentação adequada e saudável.

(C)

práticas corporais e atividades físicas;

(D)

enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras
drogas

Questão 17.
Considere as seguintes afirmações:

I.

poderão ser realizados independentemente de
indicação médica, desde que haja expressa
concordância do paciente e de sua família.

II.

serão realizados por equipes multidisciplinares
que atuarão nos níveis da medicina preventiva,
terapêutica e reabilitadora.

I.

Universalidade, equidade e integralidade são
princípios norteadores da atenção básica.

Assinale a alternativa correta:

II.

Os ambulatórios especializados são formas de
acesso aos serviços nas Redes de Atenção à
Saúde.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Assinale a alternativa correta:

o
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atendimento e defesa de seus interesses e
necessidades.

Conhecimento Específico

Questão 24.
Questão 21.

Constituem direitos do/a assistente social, EXCETO:

Segundo Lewgoy (2007: 239) “o assistente social utiliza
um conjunto de técnicas que serão selecionadas de
acordo com o momento ou finalidade da entrevista, mas
nenhuma técnica é empregada excluindo as demais. O
que se modifica é a intensidade e a frequência, de
acordo com a etapa do desenvolvimento da entrevista”.

(A)

São técnicas de entrevista utilizadas pelo assistente
social no trabalho de campo, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acolhimento.
Brain storm.
Questionamento.
Clarificação.

(C)
(D)

(A)

democratizar as informações da rede de
atendimento e direitos sociais por meio de ações
de mobilização na comunidade.
democratizar as rotinas e o funcionamento da
unidade por meio de ações coletivas de
orientação.
socializar informações e potencializar as ações
socioeducativas desenvolvendo atividades nas
salas de espera.
substituir os usuários e suas familiares no controle
democrático dos serviços prestados pelo Sistema
Único de Saúde.

São deveres do/a assistente social, EXCETO:

(B)

(C)

(D)

(B)
(C)

(D)

Exercer a Profissão quando impedido/a de fazê-lo,
ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício
ao/às não inscritos/as ou impedidos/as;
Participar de instituição que, tendo por objeto o
Serviço Social, não esteja inscrita no Conselho
Regional.
não cumprir, no prazo estabelecido, determinação
emanada do órgão ou autoridade dos Conselhos,
em matéria destes, depois de regularmente
notificado/a;
denunciar ao Conselho Regional de Serviço Social,
através de comunicação fundamentada, qualquer
forma de exercício irregular da Profissão,
infrações a princípios e diretrizes deste Código e
da legislação profissional;

Questão 26.
A pena de suspensão acarreta ao/à assistente social a
interdição do exercício profissional em todo o território
nacional, pelo prazo de:

Questão 23.

(A)

(D)

De acordo com o código de Ética Profissional do/a
assistente social, NÃO constitui infração disciplinar:

Na perspectiva socioeducativa, são ações desenvolvidas
pelo Assistente Social, EXCETO:

(B)

(C)

Questão 25.

Questão 22.

(A)

(B)

a livre exercício das atividades inerentes à
Profissão.
a participação na elaboração e gerenciamento das
políticas sociais.
a inviolabilidade do local de trabalho, garantindo
o sigilo profissional.
o acesso restrito à população usuária das
instituições empregadoras.

desempenhar suas atividades profissionais, com
eficiência e responsabilidade, observando a
legislação em vigor;
substituir profissional que tenha sido exonerado/a
por defender os princípios da ética profissional,
enquanto perdurar o motivo da exoneração,
demissão ou transferência;
abster-se, no exercício da Profissão, de práticas
que caracterizem a censura, o cerceamento da
liberdade, o policiamento dos comportamentos,
denunciando
sua
ocorrência
aos
órgãos
competentes;
participar de programas de socorro à população
em situação de calamidade pública, no

(A)
(B)
(C)
(D)

30
15
30
15

(trinta) dias a 2 (dois) anos.
(quinze) dias a 2 (dois) anos.
(trinta) dias a 1 (um) ano.
(quinze) dias a 1 (um) ano.

Questão 27.
São competências do Assistente Social, EXCETO:
(A)
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(B)

(C)

(D)

elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de
atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil;
prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais
em matéria relacionada às políticas sociais, no
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e
sociais da coletividade;
comparecer perante a autoridade competente,
quando intimado/a a prestar depoimento, para
declarar que está obrigado/a a guardar sigilo
profissional nos termos deste Código e da
Legislação em vigor.

Questão 28.
De acordo com a Lei nº 8.662 de 7 de Junho de 1993,
que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá
outas providências, a duração do trabalho do Assistente
Social é de
(A)
(B)
(C)
(D)

20
30
35
40

(vinte) horas.
(trinta) horas.
(trinta e cinco) horas.
(quarenta) horas.

(C)

(D)

fornecimento de orientações e esclarecimentos a
cerca das normas e rotinas do hospital;
Contactar os postos de saúde dos municípios de
abrangência da Divisão Regional de Saúde para
solicitar ambulâncias para a alta, remoção e
transferências de pacientes;
Orientar os familiares e/ou paciente no caso de
cirurgia de grande ou médio porte, sobre a
importância e necessidade de doação de sangue;

Questão 31.
Os casos de suspeita ou confirmação de violência
praticada contra idosos serão objeto de notificação
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados
à
autoridade
sanitária,
bem
como
serão
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos
seguintes órgãos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Autoridade policial.
Ministério Público.
Tribunais de Justiça.
Conselho Nacional do Idoso.

Questão 32.
Questão 29.
Para Bravo e Matos (2009), uma atuação competente do
Serviço Social na Saúde pressupõe, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

estar articulado e sintonizado ao movimento dos
trabalhadores e de usuários que lutam pela real
efetivação do SUS.
conhecer as condições de vida e trabalho dos
usuários, bem como os determinantes sociais que
interferem no processo saúde-doença.
buscar a necessária atuação em equipe, tendo em
vista a interdisciplinaridade da atenção em saúde.
desestimular a intersetorialidade, tendo em vista
realizar ações que fortaleçam a articulação entre
as políticas de seguridade social, superando a
fragmentação dos serviços e do atendimento às
necessidades sociais.

A Lei nº 8.069 de 1º de outubro de 2013, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências, estabelece que os hospitais e demais
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a:
(A)
(B)

(C)
(D)

manter registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo de
vinte e um anos.
proceder a exames visando ao diagnóstico e
terapêutica de anormalidades no metabolismo do
recém-nascido, bem como prestar orientação aos
pais;
fornecer declaração de nascimento na qual sejam
omitidas as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato;
terceirizar a
prática
do
processo
de
amamentação, prestando orientações quanto à
técnica adequada, enquanto a mãe permanecer
na unidade hospitalar,

Questão 30.
Segundo Olivar e Vidal (2006) são atividades
desenvolvidas pelo Serviço Social nas unidades de
internação, emergência e ambulatórios, EXCETO:
(A)

(B)

Encaminhar, nos casos de óbito, documentação
do paciente para setor responsável pela emissão
da Certidão de Óbito e orientar sobre os direitos
de seguros, previdências e funeral;
Visitar pacientes das enfermarias e emergências,
visando à resolução de problemas sociais e o

Questão 33.
São funções do Assistente Social, no contexto dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
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Questão 34.

Questão 37.

“Trata-se do primeiro contato do usuário com a rede
assistencial do sistema de saúde e caracteriza-se,
principalmente, pela continuidade e integralidade da
atenção, pela atenção centrada na família, participação
comunitária, competência dos profissionais e pela
coordenação do cuidado dentro do próprio sistema”.

Considere as seguintes informações:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Segundo Starfield (2004), a descrição refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)

EFS (Estratégia de Saúde da Família).
APS (Atenção Primária à Saúde).
EPS (Escola Pública de Saúde).
PET (Programa de Educação para o Trabalho)

Questão 35.

X

São itens necessários à Estratégia em Saúde da Família,
EXCETO:
(A)

Existência
de
equipe
multiprofissional
denominada equipe de Saúde da Família (eSF).

(B)

Presença, em cada equipe de Saúde da Família
(eSF), de no mínimo, dois médicos generalistas
ou especialistas em Saúde da Família.

(C)

Cada equipe de Saúde da Família deve ser
responsável por, no máximo, 4000 pessoas.

(D)

Cadastramento de cada profissional de saúde em
apenas uma eSF, com exceção feita somente ao
profissional médico.

Caráter substitutivo.
Complementaridade e hierarquização.
Adscrição da clientela.
Cadastramento.
Composição das equipes.
Atribuições das equipes.

Dos itens apresentados, quantos apresentam diretrizes
da ESF, segundo o Ministério da Saúde?
(A)
(B)
(C)
(D)

3
4
5
6

Questão 38.
A ação “identificar e estabelecer prioridades entre as
demandas e contribuir para a reorganização dos
recursos institucionais por meio da realização de
pesquisas sobre a relação entre os recursos
institucionais necessários e disponíveis, perfil dos
usuários e demandas (reais e potenciais)” está
associada à atual do Assistente Social no espaço de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Gestão,
planejamento
e
realização
de
investigação.
Assessoria, qualificação e formação profissional.
Mobilização, participação e controle social.
Atendimento direto ao usuário.

Questão 36.

Questão 39.

São objetivos específicos da Estratégia em Saúde da
Família (ESF), EXCETO:

O início do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é
contemporâneo da eclosão do “movimento sanitário”,
nos anos 70, em favor da mudança dos modelos de
atenção e gestão nas práticas de saúde.

(A)

Prestar, na unidade de saúde e no domicílio,
assistência integral, contínua, com resolubilidade
e boa qualidade às necessidades de saúde da
população adscrita.

(B)

Eleger a família e o seu espaço social como núcleo
básico de abordagem no atendimento à saúde.

(C)

Humanizar as práticas de saúde através do
estabelecimento de um vínculo entre os
profissionais de saúde e a população.

(D)

Contribuir para a reorientação do modelo
assistencial a partir da atenção básica, em
conformidade com os princípios do SUS,
imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas
unidades básicas de saúde, com definição de
responsabilidades entre os serviços de saúde e a
população.

São características da Reforma Psiquiátrica no Brasil,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

defesa da saúde individualizada.
equidade na oferta dos serviços.
crítica ao modelo hospitalocêntrico.
redução de leitos em hospitais psiquiátrico.

Questão 40.
Diante da proposta da Reforma Psiquiátrica, da
desistitucionalização
dos
hospitais
psiquiátricos,
objetivando a inserção ao convívio social de pacientes
acometidos de transtorno mental, que se encontram
internados durante muito tempo, NÃO é papel do
Assistente Social:
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(A)
(B)
(C)
(D)

inserir essas pessoas no meio social.
não fortalecer vínculos com seus familiares.
fazer trabalho de conscientização da população.
garantir o acesso ao atendimento médico.

Questão 41.
“Trata-se da articulação entre as políticas públicas por
meio do desenvolvimento de ações conjuntas destinadas
à proteção social, inclusão e enfrentamento das
expressões da questão social. Supõe a implementação
de ações integradas que visam à superação da
fragmentação da atenção às necessidades sociais da
população. Para tanto, envolve a articulação de
diferentes setores sociais em torno de objetivos comuns,
e deve ser o princípio norteador da construção das redes
municipais”.
Segundo CAVALCANTI, BATISTA; SILVA (2013), o
conceito apresentado é
(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 44.
Qual instrumento de trabalho do assistente social diz
respeito a esclarecimentos e análises, com base no
conhecimento específico do Serviço Social, de uma
questão ou questões relacionadas a decisões a serem
tomadas?
(A)
(B)
(C)
(D)

I.

(cinquenta e cinco) anos.
(sessenta) anos.
(sessenta e cinco) anos.
(setenta) anos.

II.

A política de assistência social, que tem por funções a
proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa
de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público
não contributivo, descentralizado e participativo,
denominado Sistema Único de Assistência Social SUAS.

(B)
(C)

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Questão 46.
Considere as seguintes afirmações:
I.
II.

São objetivos do SUAS, EXCETO:
assegurar a oferta dos serviços, programas,
projetos e benefícios da assistência social;
integrar a rede pública e privada, com vínculo ao
SUAS, de serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência social;
afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia
de direitos como funções da política de assistência
social.

A violação do princípio da autonomia do assistente
social para estabelecer as linhas norteadoras de
intervenção resulta na alienação do processo de
trabalho.
A análise socioeconômica de estudantes realizada
pelo assistente social para concessão de
assistência estudantil é competência profissional
do serviço social.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 43.

(A)

Parecer social.
Estudo social.
Relatório social.
Laudo social.

Considere as seguintes afirmações:

A Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2013, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, é
destinada a regular a regular os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a
55
60
65
70

caracterizar a responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social e
preconizar
a
descentralização
políticoadministrativa das ações em cada esfera de
governo;

Questão 45.

Intersetorialidade.
Interdisciplinaridade.
Interculturalidade.
Intradisciplinaridade.

Questão 42.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D)

Existe convergência de ideia de que questões
relativas a gênero devem ser discutidas entre
professores e alunos, nas escolas.
A significativa participação das mulheres no
mercado de trabalho comprova que o Brasil já
atingiu índices satisfatórios de igualdade de
gênero.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
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é
é
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verdadeira e II é falsa.
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Questão 47.

Questão 51.

Considere as seguintes afirmações:

Considere as seguintes afirmações:

I.

I.

II.

O controle democrático envolve premissas do
controle social e da participação da sociedade civil
nas decisões políticas.
O assistente social pode inserir nas instâncias
públicas de controle democrático por meio do
exercício de conselheiro ou de assessoria.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

Desenvolvimento de pesquisas para colaborar
com a análise da realidade social dos alunos e
suas famílias.
Atuação como professor, na ausência de
professores titulares, nas áreas de domínio de
conhecimento, sempre que for demandado.

I
I
I
I

é
é
e
e

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Considere as seguintes afirmações:
I.
II.

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

A política do idoso não preconiza o atendimento
prioritário a idosos nas unidades de terapia
intensiva (UTI’s).
O debate acerca do falecimento e das perdas deve
ser evitada em função do respeito aos valores da
família.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

Questão 52.

Em relação à atuação do assistente social no contexto
escolar, considere as seguintes afirmações:

II.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Questão 48.

I.

II.

A justiça social é assegurada pela universalidade
de acesso aos bens e serviços relativos aos
programas e às políticas sociais.
O pluralismo, em muitos aspectos sociais, não
norteia a conduta do assistente social.

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Questão 53.
Questão 49.

São componentes da família nuclear, EXCETO:

Trata-se do documento específico elaborado por
assistente social e consiste na apresentação descritiva e
interpretativa de um contexto ou expressão da questão
social, enquanto objeto da intervenção desse
profissional, no seu cotidiano laboral:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 54.

Pesquisa social
Relatório social
Investigação social
Laudo social

Pai
Mãe
Filho
Neto

São consequências da atuação do assistente social nos
últimos anos:
I.

Aumento da demanda pelos serviços sociais
públicos.
Aumento dos recursos destinados aos serviços
sociais públicos.

Questão 50.

II.

Trata-se de um estudo cujo objetivo é subsidiar uma
decisão, normalmente na esfera social:

Assinale a alternativa correta:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Pesquisa social
Relatório social
Perícia social
Laudo social
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verdadeira e II é falsa.
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Questão 55.
Considere as seguintes afirmações:

Questão 59.

I.

É conceito chave a respeito dos sistemas de proteção
social dos diferentes modelos de Estado e bem-estar
social:

II.

A interdisciplinaridade envolve a concepção de
totalidade.
A interdisciplinaridade implica em especialista
ultrapassando seus limites.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Considere as seguintes afirmações:

Trata-se de documento abrangente, que abarca os
programas e projetos, bem como os objetivos,
estratégias e metas:
Plano.
Programa.
Projeto.
Processo.

Em relação ao PSF, considere as seguintes afirmações:

II.

I.

II.

(A)
(B)
(C)
(D)

Prioriza exclusivamente ações de prevenção, de
forma descontínua.
O atendimento é prestado exclusivamente na
unidade básica de saúde.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Questão 58.
No que tange ao Estatuto do Idoso, considere as
seguintes afirmações:
I.
II.

A preferência na formulação e na execução de
políticas sociais é um objetivo secundário.
A proteção do envelhecimento é um dever social
nos termos desse Estatuto e da legislação
vigente.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

É obrigatório aos Estados e ao Distrito Federal
vincular a programa de apoio à inclusão e à
promoção social até cinco décimos por cento de
sua receita tributária líquida.
As ações governamentais na área da assistência
social serão realizadas com recursos do Fundo
Nacional de Assistência Social (FNAS).

Assinale a alternativa correta:

Questão 57.

I.

Estratificação.
Neo-liberalismo.
Familismo.
Sociabilidade

Questão 60.

Questão 56.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.
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I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

