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ASSISTENTE SOCIAL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

QUESTÃO 01
Leia o texto para responder à questão:

O ato de estudar

Por causa de uma vírgula mal-encarada
E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o
escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de
certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou
gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e
Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum,
em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou
aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou
remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula.
Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a
mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:
– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço
transferência de repartição.
Feitosa que era homem de pontos de vista firmados,
foi claro:
– A vírgula sai e o distinto amigo também.
O resto veio no Diário Oficial. Vejam que
barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil
vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo.
Lugar que não dava a menor importância às crases,
quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM
NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José
Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:
I.

Pelas características como texto narrativo, cenas do
cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser
classificado quanto ao gênero em crônica.
II. A tipologia textual predominante é a argumentativa,
por tratar-se de uma dissertação.
III. “E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que
o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa
vírgula...”. As vírgulas desse trecho foram usadas para
separar o aposto.
IV. “Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios
e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum,
mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de
seus escritos...”. O termo destacado faz referência ao
personagem Porfírio Freixeiras.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, III e IV;
III e IV.

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes
poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em
certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama.
Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes,
mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até
acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio
estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios
de cacau para o sitio onde deveriam secar. Em certa
altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o
atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da
caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema
para eles. Atravessaram os dois metros de lama,
defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a
espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como
resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas
pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a
consistência mínima para que as rodas da caminhoneta
passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram.
Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma
resposta precisa.
Não se estuda apenas na escola.
Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante
de um problema.
Esta atitude séria e curiosa na procura de
compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de
estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento
e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e
Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo
seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo
que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o
estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na
procura de compreender as coisas e os fatos que
observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser
estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser
interpretado. Não podemos interpretar um texto se o
lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da
leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que
seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e
Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por
causa do lamaçal?
Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro
trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar
exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar
e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é
um dever revolucionário!
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
2001. p.57-58.
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QUESTÃO 02
Marque a proposição que traz uma informação correta
sobre o texto:

QUESTÃO 05
Sobre as normas de correspondência oficial, analise as
proposições:

A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de
estudar e que um texto, por mais difícil que pareça,
deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
B) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendêlo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois”
sem prejudicar o sentido;
C) “Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam
em relação ao problema do lamaçal”. O verbo
destacado está no presente do indicativo;
D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram
enquanto trabalhavam.”

I.

QUESTÃO 03
Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgandoas (C) certas ou (E) erradas:
( ) “Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha
virado lama...”. O termo destacado é um pronome
indefinido.
( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema.” há um período composto
por subordinação, formado por uma oração principal
e uma subordinada substantiva predicativa reduzida
de infinitivo.
( ) “Estudar é um dever revolucionário!”. A palavra
destacada significa retrógrado.
( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia
uma expressão adverbial.

A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
II. As comunicações oficiais são necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o
Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou
é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes
dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea
(o público).
III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica
podem ser usados nas comunicações oficiais.
IV. As comunicações devem ser padronizadas e
obedecidas às regras de estrutura de cada uma como:
ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.
São corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, E, E;
B) C, C, E, C;
C) E, C, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 04
Marque o item em que a escrita da frase está de acordo
com as regras da Gramática Normativa:
A) Não esqueça-me por favor!;
B) Responda às questões da prova com atenção;
C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na
qual trabalho;
D) Há bastantes candidatos preparados para este
concurso.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes,
exceto:
A) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
B) Participação da comunidade;
C) Atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.
QUESTÃO 07
Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque
a alternativa incorreta:
A) Estão incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde;
B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente;
C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em
caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito
público;
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

QUESTÃO 09
A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:
A) 30%;
B) 40%;
C) 50%;
D) 60%.
QUESTÃO 10
A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de
atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre
este tema analise os itens abaixo:
I.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos;
II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos
ambientes físico, psicológico e social na saúde;
III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações
de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.
Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

QUESTÃO 08
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
I.

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças emergentes e endemias;
II. Implementar um projeto permanente de mobilização
social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o
incremento dos recursos orçamentários e financeiros
para a saúde;
III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

a alternativa II;
as alternativas II e III;
as alternativas I e III;
a alternativa III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Sobre os fundamentos históricos do Serviço Social existe um desafio que é o de conhecer e interpretar a lógica do
capitalismo em contextos anteriores e atuais, especialmente em relação às mudanças no mundo do trabalho e sobre as
questões de desestruturação dos sistemas de proteção social e das políticas sociais em geral. Desta feita, Iamamoto se
manifesta sobre muitos desafios para o (a) profissional da assistência. Dentre as possíveis características do profissional
do Serviço Social lembrando seus fundamentos, em qual das alternativas encontramos corretamente o perfil desejado
desse profissional?
A) O perfil predominante do assistente social historicamente é o de um profissional que trabalha, implementa políticas
sociais e atua na relação direta com a população usuária;
B) O perfil de um (a) assistente social qualificado (a) na esfera da execução, é ser um profissional propositivo, capaz de
esclarecer os direitos sociais, de todas as classes, em particular da média;
C) O perfil está em rebater os desafios, e ser um profissional dotado de vasta bagagem de informação do mundo
globalizado, a fim de satisfazer suas próprias necessidades profissionais;
D) O perfil demonstra ser capaz de desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade, construir e executar propostas de
trabalho para empregados e sindicalistas, a fim de lutar pelos direitos de ambos.
QUESTÃO 12
Sobre a temática de Políticas Públicas no Brasil, leia a afirmação seguinte.
A cidadania, em um de seus aspectos, traz em si a ideia do direito fundamental à educação, à saúde, ao trabalho, à
moradia, ao lazer, à segurança, entre outras garantias que o Estado deve assegurar.
Os excertos a seguir são um pensamento que corroboram com a afirmação. Analise-os e marque a opção correta.
I.

Segundo Eduardo Appio, (2006) “as políticas públicas podem ser conceituadas como instrumentos de execução de
programas políticos baseados na intervenção estatal na sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de
oportunidades aos cidadãos, tendo por escopo assegurar as condições materiais de uma existência digna a todos os
cidadãos”;
II. Continuando, Appio esclarece que “as políticas públicas no Brasil se desenvolvem em duas frentes, quais sejam, políticas
públicas de natureza social e de natureza econômica, ambas com um sentido complementar e uma finalidade comum,
qual seja, de impulsionar o desenvolvimento da Nação, através da melhoria das condições gerais de vida de todos os
cidadãos”.
Para todos os efeitos os excertos estão:
A) Contraditórios, pois no segundo período as políticas públicas de natureza econômica não estabelecem vínculo com a de
natureza social e os pensamentos discordam da afirmação;
B) Colidentes, pois o primeiro período traz o conceito das políticas públicas e o segundo a natureza econômica e natureza
social em que tais pensamentos discrepam da afirmação;
C) Apropriados, pois os excertos versam sobre o conceito de políticas públicas e estabelecem uma continuidade entre ambos
e os pensamentos concordam com a afirmação;
D) Consistentes, pois no segundo período, as políticas públicas de natureza econômica estabelecem vínculo com a de
natureza social e contrapõe-se a definição da afirmação.
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QUESTÃO 13
Aldaíza Sposati (2013), em seu artigo Proteção Social e Seguridade Social no Brasil trás algumas ideias gerais que transitam
no contexto da Seguridade. Analise as proposituras a seguir e em seguida responda o que se pede.
I.

Analisar, pesquisar, refletir, desenvolver trabalho profissional no campo da proteção social e no âmbito de uma
sociedade do capital exige, à partida, ter presente que a leitura crítica aponta que esse ambiente é marcado por
paradoxos e contradições que se expressam por formas variadas, entre as quais, por mais incoerente que possa parecer,
a reiteração da desproteção social;
II. A proteção social, política pública de forte calibre humano, carrega marca genética que a torna um tanto distinta de
outras políticas sociais. Seu campo de ação não se refere, propriamente, à provisão de condições de reprodução social
para restauração da força viva de trabalho humano. As atenções que produz constituem respostas a necessidades de
dependência, fragilidade, vitimização de demanda universal porque são próprias da condição humana;
III. O BPC – Benefício de Prestação Continuada, direcionado a pessoas com deficiência (desde a primeira infância), é
operada por “tripla barreira”: o requerente pode alcançar o per capita de renda familiar de dois salários mínimos; o
requerente não pode ter outro membro da família com benefício, pois ele será considerado no cálculo do per capita (o
que não ocorre com idosos); o requerente deverá mostrar que sua deficiência é durável, isto é, permanecerá após um
ano;
IV. O vínculo da proteção social com períodos do ciclo de vida humana em que é incompatível, ou de reduzidas condições,
a inserção no mercado de trabalho de forma a possibilitar a automanutenção do indivíduo pelo desempenho do trabalho
vivo inscreve‑a, a princípio na condição de transgressora de regras constituintes da acumulação do capital.
As ideias expostas por Sposati estão corretas, aquilo que se afirma em:
A) I, II, III, IV;
B) I, II, e III, somente;
C) I, II, e IV, somente;
D) II, III e IV, somente.

QUESTÃO 14
Conforme Boschetti (2004) as diretrizes constitucionais das políticas de previdência, saúde e assistência social foram
reorganizadas e reestruturadas com novos princípios e diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade social
brasileiro. Analise as falas de Boschetti nas assertivas I e II.
I.

“A universalidade na cobertura, uniformidade e equivalência dos benefícios, seletividade e distributividade nos
benefícios, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade no custeio, diversidade do financiamento e caráter
democrático [...]”;
II. “Os princípios poderiam redirecionar as políticas de saúde, previdência e assistência social, no sentido de articulá-las e
formar um sistema de seguridade social amplo, coerente e consistente, com predomínio da lógica social e não da lógica
contratual do seguro”.
Marque a opção correta:
A) As duas assertivas estão contextualizadas como políticas constitucionais e se opõem ao contexto anunciado pela autora;
B) As duas assertivas estão descontextualizadas como políticas inconstitucionais e não se complementam e se opõem a
autora;
C) As duas assertivas estão contextualizadas como legislações discricionárias e se complementam as ideias da autora;
D) As duas assertivas estão contextualizadas como políticas constitucionais e se complementam como cita a autora no
enunciado.
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QUESTÃO 15
Debruçado nas ideias de Yazbek, o Serviço Social na contemporaneidade já sofreu inúmeras transformações no campo da
ciência política. Sua atuação permeia a prática cotidiana modificando também suas diretrizes curriculares. Nessa perspectiva
assinale (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) Nos anos 80 (séc. XX) que a teoria social de Marx inicia sua efetiva interlocução com a profissão. Outras estratégias
passam a compor a prática profissional: educação popular, assessoria a setores populares, investigação e ação e
principalmente a redefinição da prática da Assistência Social;
( ) É no bojo do debate com Karl Marx que o Serviço Social consegue ao longo dos últimos 30 anos, ir definindo uma
concepção mais crítica de sua própria inserção no mundo do trabalho, como especialização do trabalho coletivo;
( ) O referencial marxista que, a partir dos anos 80 e avançando nos anos 90, e à ação do Serviço Social no Brasil,
permitirá ações de formação de assistentes sociais mais radicais e seu currículo de 1982 e as atuais diretrizes
curriculares não permitiram discussão contrária;
( ) Os eventos acadêmicos e aqueles resultantes da experiência associativa dos profissionais do Serviço Social, assim
como suas convenções, congressos, encontros e seminários, eventualmente contribuíram ou estarão presentes na
regulamentação legal do exercício profissional e em seu Código de Ética.
Marque a opção com a sequência correta:
A) F, V, V, F;
B) V, V, F, F;
C) F, F, F, V;
D) V, V, F, V.
QUESTÃO 16
A elaboração do Código de Ética Profissional do/a Assistente Social foi tomada por valores democráticos, valores éticos
como centralidades. O Código de Ética do/a assistente social de 1993 (Resolução CFESS 273/93) sofreu revisões em
comparação com o anterior e reafirmou os seus valores fundantes, a liberdade e a justiça social. Analise as asserções e
assinale a opção correspondente a essas revisões.
A) Consiste em dever do (a) assistente social, no exercício da profissão, denunciar aos órgãos competentes a censura e/ou
cerceamento da liberdade, assim como abster-se desse comportamento;
B) O assistente social só terá ampla autonomia no exercício da profissão, se for obrigado a prestar serviços profissionais
compatíveis com as suas atribuições, cargos e/ou funções;
C) O Conselho Regional de Serviço Social deve atuar em apenas uma jurisdição, zelar pela observância das diretrizes
curriculares do Código de Ética e sobre as más condutas do (a) assistente social;
D) É obrigação do/a assistente social só participar na relação com os/as usuários/as ou participar de programas de
transferência de renda quando a população estiver em situação crítica de necessidades.
QUESTÃO 17
No Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, em seu Capítulo II, Das Relações com as Instituições Empregadoras
e outras, o Art. 7º Constituem direitos do/a assistente social, que está correto o que se apresenta na opção:
A) Dispor de condições de trabalho condignas, em entidade pública, pois as privadas não se podem garantir a qualidade do
exercício profissional;
B) Ter livre acesso à população usuária de drogas e encaminhar essa população para o tratamento adequado e acompanhar
esses em seu progresso;
C) Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam necessárias ao pleno
exercício das atribuições profissionais;
D) Integrar comissões disciplinares nos locais de trabalho do/a profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta
profissional, como em relação às decisões quanto às políticas constitucionais.
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QUESTÃO 18
Da regulamentação do exercício profissional – Lei n° 8.662/1993, no Capítulo III, Das Relações com Assistentes Sociais e
outros/as Profissionais em seu Art. 11 É vedado ao/à assistente social:
A) Intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro/a profissional, salvo a pedido desse/a
profissional; em caso de urgência, seguido da imediata comunicação ao/à profissional; ou quando se tratar de trabalho
multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada;
B) Prevalecer-se de cargo de chefia para atos de autoridade, pois a chefia ou a liderança deve ser exercido em sua plenitude
para manter o profissionalismo e ter o respeito daqueles que se beneficiam da prestação dos seus serviços;
C) Ser conivente com falhas éticas de acordo com os princípios deste Código e com erros técnicos praticados por assistente
social e qualquer outro/a profissional, desde que o profissional que está na liderança repasse sempre o feedback para
o/a técnico/a atenda as diretrizes ou regras do local de trabalho;
D) Prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de outro/a profissional, pois em casos os quais o/a técnico/a
provoque ou desarticule o trabalho de outro profissional os mesmos deverão manter sua reputação acima do outro que
cometeu algum ato que venha ferir este Código.
QUESTÃO 19
Como é sabido, o objetivo da PSB é a prevenção de situações de risco – por intermédio do desenvolvimento de
potencialidades a aquisição de habilidades e competências e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Proteção Social Especial (PSE) - os serviços de Proteção Social Especial têm estreita interface com o sistema de garantia
de direitos e foco nas 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
socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos.
Assinale nos parênteses (PSB) para características inerentes a proteção básica e (PSE) para proteção social especial.
( ) Prevê dois níveis de complexidade: os serviços de média complexidade, organizados nos Centros de Referência
Especializados de Assistência Social;
( ) É na unidade estatal local do SUAS, o CRAS, que é possibilitado, na maioria das vezes, o primeiro acesso das famílias
e indivíduos aos direitos socioassistenciais e, portanto, à proteção social básica;
( ) É por meio do CRAS que a proteção social se territorializa e se aproxima da população, reconhecendo a existência das
desigualdades sociais intra-urbanas;
( ) Existência do CRAS está estritamente vinculada ao funcionamento do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF,
que constitui condição essencial e indispensável para o funcionamento do CRAS;
( ) É a unidade estatal, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que é responsável pela oferta
de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus
membros em situação de ameaça ou violação de direito;
( ) É o CRAS que organiza a rede local de serviços socioassistenciais;
( ) São unidades públicas estatais que oferecem atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas
cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos; e os serviços de alta complexidade, que garantem
proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se
encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados do convívio familiar e/ou
comunitário;
( ) As políticas sociais agem em rede para a redução das desigualdades, quando apoiam a prevenção e mitigam situações
de vulnerabilidade e risco social, bem como quando identificam e estimulam as potencialidades locais, modificando a
qualidade de vida das famílias que vivem nessas localidades.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) PSE, PSB,
B) PSB, PSE,
C) PSE, PSB,
D) PSB, PSE,

PSE, PSB, PSE, PSB, PSE, PSB;
PSB, PSE, PSB, PSE, PSB, PSE;
PSB, PSB, PSE, PSB, PSE, PSB;
PSB, PSE, PSE, PSB, PSB, PSB.
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QUESTÃO 20
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, na Seção IV Dos Programas de Assistência Social em seu Art.
24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de
abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Em observância a
integra dos demais artigos que seguem uma subdivisão dos artigos da forma como se apresentam nos itens a seguir,
marque o único item que fere essa íntegra da lei.
A) Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que integra a proteção social
básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, 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;
B) Art. 24-B. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), que integra
a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de
ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos
do sistema de garantia de direitos;
C) Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da
Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social
com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de
trabalho;
D) Art. 24-D. O Peti tem abrangência nacional, regional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com
a participação da sociedade civil e empresas públicas e tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e
adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.
QUESTÃO 21
Conforme a Lei nº 10.741/2003, no Estatuto do Idoso em seu Capítulo IV Do Direito à Saúde em seu, no seu Art. 15. É
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso
universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
Conforme o que traz a lei, analise os itens a seguir, sobre a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas
por meio de:
I. Cadastramento da população idosa em base territorial;
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria, gerontologia social, oncologia,
urologia;
IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, a exceção para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;
V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.
São verdadeiros o que constam apenas nos itens:
A) I, II e III;
B) II, III e IV;
C) I, II e V;
D) III, IV e V;
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QUESTÃO 22
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990 em seu Título II Dos Direitos Fundamentais no Capítulo
I Do Direito à Vida e à Saúde, leia atentamente seus artigos em seguida responda.
Art. 7º - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
Art. 8º - É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.
Art. 9º - O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno,
inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
Sobre os artigos, marque a opção correta sobre o cumprimento efetivo da lei:
A) O artigo 9º precede o 8º e o 7º e assegura a toda criança e adolescente filhos de mães privadas de liberdade todos os
direitos registrados e efetivados na forma da lei;
B) O artigo 7º precede o 8º e o 9º e assegura a toda criança e adolescente filhos de mães privadas de liberdade todos os
direitos registrados, incluídos e escusos na forma da lei;
C) O artigo 8º antevê o 7º e o 9º e assegura a toda criança e adolescente a exceção dos filhos de mães privadas de
liberdade, assim como retira os direitos registrados e na forma da lei;
D) O artigo 9º antecede o 8º e o 7º e ampara apenas a criança e adolescente filhos de mães privadas de liberdade todos
os direitos registrados e efetivados na forma da lei.
QUESTÃO 23
A Lei Maria da Penha foi um avanço para sociedade brasileira, no que diz respeito à proteção às mulheres. As proposições
I e II que seguem se configuram como medidas protetivas de urgências. Leia as proposições para responder o que se
pede.
Proposição I:
As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de
manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.
Proposição II:
Caso ache necessário poderá o juiz, sem prejuízo de outras medidas, determinar o afastamento da ofendida do lar, porém
sem a guarda dos filhos e alimentos.
Marque o item correto:
A) A
B) A
C) A
D) A

Proposição
Proposição
Proposição
Proposição

II é complemento verdadeira em relação à Proposição I e ambas se completam;
I é verdadeira e a Proposição II é falsa e ambas não se complementam;
II é verdadeira e a Proposição I é falsa e ambas não se complementam;
I é falsa e a Proposição II é verdadeira e ambas são totalmente antagônicas.
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QUESTÃO 24
Sobre Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) - Lei nº 13.146/2015 em
seu Capítulo III, Do Direito à Saúde, em seu Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em
todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. No que tange algumas
das ações e dos serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar a estas pessoas:
I. Diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;
II. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação;
III. Campanhas de vacinação;
IV. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;
V. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde.
É assegurada a pessoa com deficiência, apenas o que está descrito na opção:
A) I,
B) I,
C) I,
D) I,

II, III, IV e V;
III, IV e V;
II, IV e V;
II, III e V.

QUESTÃO 25
Leia atentamente o texto da Lei Orgânica do SUS.
Nas disposições gerais da Lei Orgânica do SUS no Art. 2º, em seu inciso § 1º diz: O dever do Estado de garantir a saúde
consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação.
Quanto a sua leitura sobre o referido inciso, assinale a opção considerada destoante em relação aos significados das partes
deste inciso:
A) Sobre acesso universal que é entendido como a ausência de barreiras socioculturais, organizacionais, econômicas,
geográficas e relacionadas aos gêneros, no que tange aos cuidados da saúde, e Cobertura Universal de saúde é
compreendida como a capacidade dos sistemas de saúde para atender as necessidades das populações em qualquer
nível de cuidado, fornecendo infraestrutura, adequada capacidade de recursos humanos, e tecnologias da saúde sem
causar danos financeiros;
B) Sobre o dever do Estado de garantir a saúde, deve-se considerar que consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
C) Sobre a execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças Diferencial entre Promoção
da saúde e Prevenção de doenças a promoção da saúde define-se, tradicionalmente, de maneira bem mais ampla que
prevenção, pois se refere a medidas que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para
aumentar a saúde e o bem estar geral;
D) Sobre o estabelecimento das condições à saúde, este é um termo usado para dar a ideia de que existem distâncias
sociais significavas na sociedade. Isso quer dizer que indivíduos e grupos são diferentes entre si e ocupam lugares
diferentes na sociedade. Entretanto, sociologicamente, não se pode falar em classes sociais sem pontuar a existência de
relações desiguais entre elas. Na prática, isso quer dizer que há sempre uma relação de dominação entre uma classe e
outra.
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QUESTÃO 26
O Assistente Social, como profissional inserido na divisão social e técnica do trabalho, inclui-se neste meio, implementando
sua ação, tornando-se indispensável nas equipes de saúde. É verdadeiro o que se apresenta em todos os itens, à exceção
do:
A) A consolidação do trabalho do Assistente Social na saúde pressupõe um conhecimento vasto sobre políticas públicas, em
particular a do SUS, e como elas são garantidas à população;
B) É exigido do profissional um conjunto de saberes que envolvem as instâncias da saúde: de prevenção a tratamento,
rede de atenção, estruturação do atendimento e, teoricamente, a trajetória de conquistas sociais brasileiras;
C) A Reforma Sanitária e a Constituição de 1988 vedaram o contexto em que se constroem as ações e relações de trabalho
e se concretizam as demandas postas para a intervenção do Assistente Social;
D) O profissional está em constante busca da defesa de um projeto profissional comprometido e na incessante defesa dos
princípios estabelecidos no atual Código de Ética da profissão: liberdade, democracia, igualdade e equidade social.
QUESTÃO 27
O Assistente Social em uma equipe interdisciplinar de saúde é o profissional que identifica as necessidades dos usuários e
as condições sociais em que ele está inserido, numa perspectiva de:
A) Animosidade, passando a interpretar junto à equipe aspectos relevantes no âmbito social;
B) Hostilidade, passando a interpretar junto à equipe aspectos relevantes no âmbito social;
C) Resistência, passando a interpretar junto à equipe aspectos relevantes no âmbito social;
D) Totalidade, passando a interpretar junto à equipe aspectos relevantes no âmbito social.
QUESTÃO 28
A pesquisa e o conhecimento da realidade no Serviço Social no atual contexto de crise do capital e as transformações
societárias contemporâneas foram desencadeadas nos anos 1970, cujo projeto restaurador pode ser sintetizado no tripé
de:
A) Enrijecimento da produção e das relações de trabalho, na regulamentação das relações de comércio e de circuitos
financeiros e na consolidação do patrimônio estatal;
B) Flexibilização da produção e das relações de trabalho, na desregulamentação das relações de comércio e de circuitos
financeiros e na privatização do patrimônio estatal;
C) Flexibilização da produção e imutabilidade das relações de trabalho, na desregulamentação das relações de comércio e
de circuitos financeiros e na estatização do patrimônio privado;
D) Fragmentação da produção e das relações de trabalho, na desregulamentação das relações de comércio e de circuitos
financeiros e no desaparelhamento do patrimônio estatal.
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QUESTÃO 29
Em observância ao Capítulo II Da Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, no que tange os
artigos a seguir, assinale (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as falsas, no que se refere ao texto original da lei.
( ) Em seu Art. 9º a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada
e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde,
no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente
quando for o caso;
( ) Em seu inciso § 1º do Art. 9º o juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência
doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, incluindo o Bolsa
Família;
( ) No inciso § 2º do Art. 9º o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua
integridade física e psicológica: I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração
direta ou indireta;
( ) No inciso § 2º do Art. 9º o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua
integridade física e psicológica: II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de
trabalho, por até 01 ano;
( ) No inciso § 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo em primeiro lugar o aborto, serviços de
contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, F, V, F;
B) V, F, V, F, F;
C) V, V, V, F, V;
D) F, F, V, F, V.
QUESTÃO 30
Do Código de Ética profissional do Assistente Social e a sua materialidade enquanto instrumento de trabalho profissional
em seu Capítulo V Do Sigilo Profissional, o Art. 18 diz categoricamente que a quebra do sigilo só é admissível quando se
tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do/a usuário/a,
de terceiros/as e da coletividade.
Escolha entre os itens o correto:
A) O
B) O
C) O
D) O

artigo está absolutamente correto e seu texto está sirettil sispi o Código;
referido artigo está absolutamente correto e seu texto está verbis literi o Código;
artigo está absolutamente correto e seu texto está ipsi literi o Código;
referido artigo está absolutamente correto e seu texto está wikileaks o Código.
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