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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões objetivas. Caso exista algum problema, 
comunique-o imediatamente ao Fiscal de Sala. 

PORTUGUÊS CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questões Pontos Questões Pontos 
1 a 10 2,0 11 a 40 2,0 

 

2. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente assinalada no CARTÃO-
RESPOSTA, fornecido especificamente para este fim. 
3. As questões objetivas devem ser respondidas no CARTÃO–RESPOSTA, considerando a 
numeração de 1 a 40. 
3.1. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta azul 
ou preta, de forma contínua e densa. 
  
Exemplo: 
3.2. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas do qual você só poderá 
assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE 
UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 
4. Confira se seu nome e número de inscrição constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA 
que você recebeu, o qual não pode ser amassado ou dobrado. 
5. O Cartão-Resposta só será substituído se tiver falha de impressão. 
6. Assine seu nome na lista de presença e no CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identidade. 
7. Esta prova terá duração de 3 (TRÊS) horas, tendo seu início às 14h00min e término às 
17h30min (horário de Teresina). 
8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a aplicação das provas, de máquinas e/ou relógio de calcular, bem como 
de rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b)  Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões 
e/ou o CARTÃO-RESPOSTA. 
c) Não assinar o CARTÃO-RESPOSTA ou lista de presença. 
9. O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início das provas e só 
poderá levar o Caderno de Questões faltando meia hora ou menos para o término das mesmas. 
10. Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala o CARTÃO-RESPOSTA. 
11. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados até o dia 12/04/2010 no site www. 
ivin.com.br. BOA PROVA! 

 

_____________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO 

___________________________________________ 
INSCRIÇÃO 

A B C D E 
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PORTUGUÊS 

 
1. Leia: 
 
1- Ai, palavras, ai, palavras, 
    que estranha potência a vossa! 
3- Todo o sentido da vida 
    principia à vossa porta; 
    o mel do amor cristaliza  
6- seu perfume em vossa rosa; 
    sois o sonho e sois a audácia, 
    calúnia, fúria, derrota... 

   (Cecília Meireles) 

 
Aponte a alternativa correta sobre as 
relações de significados que esse trecho 
apresenta. 
 
a) A reiteração do vocativo do verso 1 
enfatiza o tom de reflexão, isenta de emoção  
b) O adjunto adverbial de lugar do verso 4, 
expresso por uma metáfora, aponta para a 
intangibilidade das palavras. 
c) Os versos 7 e 8 apresentam predicativos 
do sujeito, que se organizam num paradoxo. 
d) Há um objeto direto no verso 3 que 
define, numa verdade atemporal, o alcance 
ilimitado do poder das palavras. 
e) Os adjetivos possessivos do verso 6 
referem-se “ao sentido da vida” a às 
“palavras”, recuperando tais termos, para 
infantilizá-los. 
 

 Com base nos versos, responda as 
questões 2 e 3: 

“_ Muito bom dia, senhora, 
que nessa janela está; 

sabe dizer se é possível 
algum trabalho encontrar” 

   (João Cabral de Melo Neto) 

 
2. No primeiro verso, senhora vem entre 
vírgulas porque o termo é: 
a) Um aposto 
b) Um sujeito deslocado 
c) Um vocativo 

d) Um predicativo 
e) Um sujeito simples 
 
3. Nos versos “sabe dizer se é possível / 
algum trabalho encontrar?”, a oração 
destacada é: 
a) Subordinada substantiva adjetiva 
b) Subordinada substantiva objetiva 
indireta 
c) Subordinada substantiva objetiva direta 
d) Subordinada substantiva predicativa 
e) Subordinada substantiva completiva 
nominal 
 
4. Assinale a alternativa em que não ocorre 
erro de grafia: 
a) Escasso, massa, carrocel, senário, senso 
b) Honradez, quizestes, ruço, dissertar, 
cessar 
c) Empossar, incipiente, obscecação, 
assessório, maçudo 
d) Celeiro, exegese, cerração, intensão, 
alcanse 
e) Atraso, maçã, ascensorista, exceção, 
obsessão 
 

 Texto para as Questões 5 a 9 

Assine IMPRENSA. Um olhar diferente sobre 
comunicação. Em duas décadas, o jeito de 
fazer notícia mudou muito. E o de ler 
também. Desde 1987, IMPRENSA traz para 
você um olhar apurado e crítico sobre o 
mundo do jornalismo e da comunicação. São 
vinte anos de grandes reportagens, análises 
precisas e entrevistas históricas. Um 
conteúdo de qualidade, que você pode 
receber todos os meses na sua casa. Assine 
IMPRENSA. E passe a ver a notícia com 
outros olhos. 

Língua Portuguesa, segmento, nº 28, 2007 

 
5. No trecho acima a intenção do autor é: 
a) Convencer o leitor de que a revista 
imprensa pode levá-lo “a ver a notícia com 
outros olhos”. 
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b) Vender a revista para um público mais 
seleto sem a preocupação com o conteúdo 
abordado. 
c) Convencer o leitor para que compre 
apenas exemplares desta revista, com a 
preocupação de massificá-la. 
d) Buscar dentro de outras camadas sociais 
um público mais adequado, de acordo com a 
visão da revista. 
e) Inserir novos contextos nas notícias para 
atingir outras camadas sociais. 
 
6. Assinale a alternativa adequada quanto à 
classificação das palavras sublinhadas: 
Um olhar diferente (l.) (...) Um olhar apurado 
(l.) (...) Um conteúdo de qualidade (l.). 
a) Artigo, artigo, artigo. 
b) Artigo, numeral, artigo. 
c) Numeral, artigo, numeral. 
d) Numeral, numeral, numeral. 
e) Numeral, numeral, artigo. 
 
7. Na frase: “são vinte anos de grandes 
reportagens”. O verbo ser concorda com: 
a) Vinte anos 
b) Grandes 
c) Reportagens 
d) Grandes reportagens 
e) De grandes reportagens 
 
8. Na frase: “O jeito de fazer notícia mudou 
muito” a oração destacada indica idéia de: 
a) Concessão 
b) Modo 
c) Causa 
d) Condição 
e) Tempo 
 
9. Considere com atenção a frase que segue: 
“E o de ler também”. A palavra em destaque 
corresponde sintaticamente: 
a) Décadas 
b) Noticia 
c) Jeito 
d) Muito 
e) Ler 
 

10. A alternativa que completa, 
respectivamente, as lacunas destes períodos 
é: 

I. Sabia que, se _______________as normas da 
escola, poderia sofrer conseqüências 
desagradáveis. 

II. Na campanha política fez __________ 
oposição aos candidatos de direita. 

III. Economistas e políticos aguardam com 
interesse a divulgação dos resultados do 
ultimo ____________. 
 
a) Infringisse / fragrante / senso 
b) Infringisse / flagrante / censo 
c) Infringisse / fragrante / censo 
d) Infligisse / flagrante / senso 
e) Infligisse / flagrante / censo 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa que 
contém uma das medidas sócio-educativas 
aplicáveis ao adolescente infrator: 
a) Encaminhamento a delegacia de polícia 
mais próxima; 
b) Colocação em família substituta; 
c) Internação em estabelecimento 
educacional 
d) Prisão em caso de flagrante delito 
e) Abrigo em entidade educacional 
 
12. A Lei 8069, no Capítulo I (“Do Direito à 
Vida e à Saúde”), traz em seu artigo 10 as 
obrigações dos hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, sejam públicos ou particulares. 
Qual dos itens abaixo NÃO corresponde a 
essas obrigações? 
a) Manter registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários 
individuais, pelo prazo de dezoito anos. 
b) Garantir o acesso universal da criança e 
da família aos direitos da saúde. 
c) Proceder a exames, visando ao 
diagnóstico e à terapêutica de anormalidades 
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no metabolismo do recém- nascido, bem 
como prestar orientação aos pais. 
d) Manter alojamento conjunto, 
possibilitando ao neonato a permanência 
junto à mãe. 
e) Fornecer declaração de nascimento onde 
constem necessariamente as intercorrências 
do parto e do desenvolvimento do neonato. 
 
13. O Estatuto do Idoso no Capítulo IV, que 
trata do Direito à Saúde, estabelece o 
seguinte parágrafo: 
a) As instituições de saúde devem atender 
aos critérios mínimos para o atendimento às 
necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos 
profissionais, assim como orientação a 
cuidadores familiares e grupos de auto ajuda. 
b) Todo cidadão tem o dever de comunicar 
à autoridade competente qualquer forma de 
violação a esta Lei que tenha testemunhado 
ou de que tenha conhecimento. 
c) Nenhum idoso será objeto de qualquer 
tipo de negligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão,e todo atentado aos 
seus direitos,por ação ou omissão, será 
punido na forma da lei. 
d) Os Conselhos Nacional, Estaduais, do 
Distrito Federal e Municipais do Idoso, 
previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 
1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos 
do idoso, definidos nesta Lei. 
e) É obrigação da família, da comunidade, 
da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 
 
14. Com a criação da Lei nº 10.741/2003, 
foram ratificados vários direitos sociais, já 
conquistados na Constituição Federal de 
1998 às pessoas com idade igual ou superior 
a 60 anos O principal foi a punição dos 
agressores que cometem atos de violência 

contra estes idosos. Em caso de suspeita de 
maus tratos contra a pessoa idosa, os 
profissionais de saúde deverão 
obrigatoriamente comunicar: 
a) Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social - CREAS 
b) Conselho Municipal o Idoso 
c) Conselho Tutelar 
d) Instituição de Longa Permanência para 
Idosos 
e) Família 
 
15. São Serviços de Proteção Social Básica, 
EXCETO: 
a) Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil 
b) Bolsa Família 
c) Proteção Social Básica a Infância e 
Juventude 
d) Agente Jovem 
e) Benefício de Prestação Continuada 
 
16. Nos primórdios da institucionalização do 
Serviço Social como profissão no Brasil, o 
esquema de percepção, comportamento e 
desempenho dos profissionais girou em 
torno da: 
a) difusão do ideário desenvolvimentista 
voltado para a promoção das comunidades. 
b) articulação da teoria/metodologia com a 
doutrina social da Igreja e o apostolado 
social. 
c) vinculação do discurso técnico com as 
demandas do movimento operário e popular. 
d) ascensão da categoria profissional no meio 
científico e cultural internacional. 
e) movimento ético-político por ações 
coletivas emancipatórias e populares. 
 
17. Considerando as afirmativas abaixo em 
relação ao Planejamento Social, assinale 
V(verdadeiro) e F(falso): 
( )  São documentos que constituem o 
Planejamento: Plano, Programa e Projeto; 
(  ) Princípios essenciais do planejamento: da 
inerência; da universalidade; da unidade(ou 
de globalidade), e da previsão. 
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( ) Planejamento é urgência implacável da 
prática, incapacitando técnicos, profissionais, 
administradores, para o estudo e a 
meditação. 
(  ) Planejamento é a formulação de um 
conjunto de decisões, devidamente 
integrado, que expressa os propósitos de 
uma empresa, de uma instituição e 
condiciona os meios para alcançá-los. 
( ) A avaliação está dialeticamente presente 
em todo o processo do planejamento 
independentemente de sua formalização em 
documentos. 
A seqüência CORRETA é que forma a 
alternativa 
a) V,V,F,V,V 
b) V,V,V,V,V 
c) F,V,V,V,F 
d) V,V,F,V,F 
e) F,V,F,V,F 
 
18. Num posto de saúde, um usuário 
procura o profissional de Serviço Social e lhe 
faz revelações pessoais. Compete ao 
profissional, tendo como parâmetro os 
princípios éticos da profissão: 
a) Garantir o sigilo profissional e a 
inviolabilidade do local de trabalho; 
b) Propiciar um espaço agradável que 
contribua para o diálogo com o usuário; 
c) Garantir os recursos institucionais que 
ajudem o usuário na solução de seus 
problemas; 
d) Decidir os rumos e encaminhamentos 
para a solução do problema apresentado; 
e) Buscar ajuda junto a uma equipe 
multidisciplinar. 
 
19. No segundo pós-guerra, houve uma 
considerável expansão do Serviço Social no 
Brasil, sendo o setor saúde o principal campo 
de absorção profissional. De acordo com 
Bravo e Matos, constitui um dos aspectos 
que contribuíram para essa expansão na área 
da saúde: 
a) A profissionalização do Serviço Social, 
com afastamento da filosofia neotomista e 

do humanismo religioso que constituíram as 
protoformas da profissão. 
b) a expansão do complexo médico 
industrial, o que trouxe a necessidade de um 
profissional especializado capaz de lidar com 
as contradições entre a demanda para o 
setor e seu caráter excludente e seletivo. 
c) a elaboração de um novo conceito de 
saúde pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), com enfoque nos aspectos 
biopsicossociais, o que determinou a 
requisição de outros profissionais para atuar 
no setor, entre eles o assistente social. 
d) a necessidade de revisão das bases 
fundantes da profissão e sua articulação com 
as mudanças propostas para a área da saúde. 
e) a progressiva universalização do direito à 
saúde, trazendo à tona a necessidade de 
desenvolvimento de ações simplificadas e de 
baixo custo, notadamente aquelas vinculadas 
ao campo da educação sanitária  
 
20. No campo da Saúde pública, o Serviço 
Social atua desde a assistência à saúde até a 
vigilância à saúde. O conjunto das atividades 
do assistente social é operacionalizado por 
um núcleo de requisições, quais sejam: 
a) Desenvolvimento de ações de caráter 
emergenciais e ações sem qualificação 
técnica na área da saúde. 
b) Desenvolvimento de interpretação de 
normas e rotinas e levantamento de dados 
para caracterização e identificação das 
condições socioeconômicas e sanitárias dos 
usuários. 
c) Desenvolvimento de ações 
exclusivamente de caráter rotineiro, 
burocrático e emergenciais voltadas para os 
demandantes. 
d) Desenvolvimento de ações sem 
qualificação técnica na área da saúde e 
desenvolvimento de atividades de apoio 
pedagógico aos usuários. 
e) Desenvolvimento de atividades técnico-
político e ações exclusivamente de caráter 
rotineiro e burocrático. 
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21. As famílias constituem, historicamente, 
um importante sujeito no dia a dia do 
assistente social. Assim, a temática “famílias 
e políticas sociais” atravessa o processo de 
intervenção desse profissional. Regina Célia T 
Mioto afirma que, para uma prática 
comprometida com a construção de políticas 
sociais que atendam efetivamente as 
necessidades das famílias atendidas, é 
necessária: 
a) Uma prática que se dedique ao estudo 
das políticas sociais, para poder mensurar o 
impacto dessas políticas no cotidiano da 
população atendida pelo assistente social. 
b) Uma atuação preocupada com o 
cotidiano das famílias, de forma a melhor 
atender a esse contingente que chega às 
portas do serviço social. 
c) Uma atuação profissional voltada para o 
trabalho interdisciplinar, uma vez que o 
assistente social trabalha sempre junto com 
outros profissionais. 
d) Uma atuação que se dedique ao estudo 
dos espaços institucionais e dos processos 
familiares em construção. 
e) Uma prática profissional competente 
que atue no sentido de não só atender as 
famílias, mas também de realizar uma prática 
cotidiana de caráter investigativo. 
 
22. Com relação ao Sistema Único de 
Assistência Social, NÂO se pode afirmar que: 
a) O SUAS está organizado em todo o 
território nacional, através de serviços, 
programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, de caráter continuado ou 
eventual, executados e providos por pessoas 
jurídicas de direito público, sob critério 
universal e lógica de ação, em rede 
hierarquizada e em articulação com 
iniciativas da sociedade civil. 
b) O SUAS regulamenta o princípio da 
universalização dos direitos à Saúde e à 
Seguridade Social 
c) Visa proporcionar às famílias em 
situação e vulnerabilidade social e pessoal 

garantias de maior acesso aos programas 
sociais; 
d) Integra uma política pactuada 
nacionalmente, que prevê uma organização 
participativa e descentralizada da assistência 
social, com ações voltadas para o 
fortalecimento da família.  
e) É um novo modelo de gestão par  
política de Assistência Social 
 
23. Como uma das políticas que compõem a 
Seguridade Social brasileira, a política de 
Previdência Social é definida como: 
a) Sistema de segurança social estruturado 
como serviço público de princípio universal, 
igualitário, uniformizado de contribuições, 
independente do lugar que ocupa o 
trabalhador. 
b) Sistema de seguro social baseado na 
dúplice contribuição, do empregado e do 
empregador, sem reciprocidade com a 
contribuição efetuada. 
c) Sistema de proteção ao trabalhador e 
sua família, mantido pela contribuição do 
trabalhador, do empregador e de toda a 
sociedade, com caráter redistributivo e sob a 
garantia do Estado. 
d) Sistema de assistência social de caráter 
universal, concedido a todo trabalhador após 
trinta anos de trabalho, independente de 
contribuição prévia. 
e) Sistema de medidas adotadas pelo 
Estado que visam garantir a sobrevivência de 
determinado setor produtivo, como serviços 
médicos e farmacêuticos, aposentadorias e 
pensões. 
 
24. Os Direitos sociais a que faz jus todos os 
cidadãos brasileiros, conforme a Constituição 
Federal de 1988, no seu capítulo II, artigo 6º, 
é: 
a) Transporte 
b) Igualdade 
c) Meio-ambiente 
d) Previdência Social 
e) Justiça social 
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25. A questão social, objeto de intervenção 
do Serviço Social, é um conceito amplo 
relacionado às desigualdades sociais geradas 
pelos modelos sócio-econômicos capitalista. 
Considerando a Questão Social no Brasil, 
identifique abaixo as proposições corretas:  
I. É um elemento central na relação entre 
profissão e realidade, pois evidencia a 
questão da divisão da sociedade em classes, 
em que a apropriação da riqueza socialmente 
gerada é extremamente desigual.  
II. Traz como resultantes a pobreza e a 
exclusão social que permeiam a vida das 
classes subalternas na sociedade e com as 
quais o serviço social se defronta na sua 
prática cotidiana.  
III. Tem sido tratada de forma politizada, 
com programas que possibilitam o acesso aos 
bens, serviços e recursos sociais, geridos 
principalmente pelo terceiro setor.  
Estão corretas as afirmativas:  
a) Apenas  I;  
b) Apenas I – II; 
c) I - II – III;  
d) Apenas II – III; 
e) Apenas I – III; 
 
26. Na visão neoliberal, uma das grandes 
estruturas responsáveis pela crise econômica 
capitalista atual são as políticas sociais de 
larga escala postas em prática em países 
capitalistas desenvolvidos europeus a partir 
do segundo pós-guerra. A denominação 
utilizada para identificar o modelo de estado 
então instaurado é: 
a) Estado de Bem-Estar Social; 
b) Estado Mínimo; 
c) Estado Burocrático-autoritário. 
d) Estado Autocrático-Burguês; 
e) Estado Ampliado; 
 
27. O assistente social, através de ação 
intermediando programas sociais, pode 
contribuir para romper com uma cultura de 
tutela presente na relação com os segmentos 
subalternizados da sociedade brasileira, se: 

a) Garantir a manutenção de programas 
focalistas que privilegiam os mais pobres 
entre os subalternizados. 
b) Desenvolver uma ação pautada na 
defesa dos valores individualistas. 
c) Desenvolver uma atitude crítica em 
relação aos subalternizados de sua situação. 
d) Criar condições efetivas de participação 
dos usuários na gestão e controle dos 
serviços que produz e opera. 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
28. Com a criação dos Conselhos de 
Assistência Social: Nacional, Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal, a 
participação da sociedade foi assegurada de 
forma legítima junto ao poder público. Tais 
conselhos são instâncias de 
a) Pactuação. 
b) Discussão. 
c) Articulação. 
d) Deliberação. 
e) Proposição. 
 
29. Considerando-se o enfrentamento 
institucional da problemática do alcoolismo, 
é correto afirmar que o(a): 
a) Uso abusivo e a dependência de álcool 
não são considerados, pelas autoridades 
nacionais, como uma questão de saúde 
pública, mas sim como problemática 
individual e privada. 
b) Política do Ministério da Saúde para a 
Atenção Integral a Usuários de Álcool e 
Outras Drogas preconiza a idéia da 
“sociedade liberta de drogas”. 
c) Abordagem da problemática do 
alcoolismo deve considerá-la 
focalizadamente, direcionando políticas 
específicas que não podem ser integradas às 
políticas sociais gerais. 
d) Prevenção do alcoolismo requer recursos 
e instrumentos particulares e, por isto, não 
pode articular-se a outras ações voltadas 
para a promoção da atenção integral à 
saúde. 
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e) Educação em saúde é estratégia 
fundamental nas políticas de prevenção do 
alcoolismo, bem como a superação do 
divórcio entre prevenção e assistência. 
 
30. O Serviço Social tem discutido as 
diferenciações entre assistencialismo e 
assistência social, considerando que: 
a) A assistência social é política privada, de 
provimento de bens ou serviços para o 
enfrentamento de fragilidades de certos 
segmentos sociais. 
b) A assistência social, enquanto política 
pública, não pode fugir à atuação 
assistencialista. 
c) A assistência social deve permanecer no 
terreno da filantropia, garantindo os direitos 
sociais aos mais pobres. 
d) O assistencialismo comporta a exigência 
de fidelidade do receptor ao doador de bens 
e serviços. 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
  
31. Behring afirma que: 
I. A política social é estratégia econômica. 
II. A política social é uma estratégia de 
legitimação política e controle dos 
trabalhadores. 
III. A política social vai ser resultante da 
contradição entre, por um lado, a pressão da 
supercapitalização e, por outro, a demanda 
pela regulação estatal. 
IV. O desemprego estrutural acena para o 
aumento de programas assistenciais 
transitórios. 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas uma afirmativa está correta; 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas; 
d) Apenas uma afirmativa está incorreta; 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
32. O Ministério da Saúde instituiu em 2006, 
o Pacto pela Saúde, composto por três 
pactos: o Pacto pela Vida, o Pacto em defesa 
do SUS e o Pacto de Gestão. Constituem 
prioridades do Pacto pela Vida, EXCETO 

a) A implantação da Política Nacional da 
Pessoa Idosa. 
b) A redução da mortalidade materna e 
infantil. 
c) A instituição da Política Nacional de 
Promoção da Saúde. 
d) O fortalecimento da Atenção Básica em 
Saúde. 
e) O controle de doenças crônico-
degenerativas. 
 
33. Na atual conjuntura brasileira, a política 
de saúde, ainda tem três faces, a saber: 
a) Privatista, médico-assistencialista e 
universalista. 
b) Previdencialista-assistenticialista, 
privatista e universalista. 
c) Previdencialista-assistencialista, 
reformista e universalista. 
d) Privatista, reformista e generalista. 
e) Clientelista, mercantilista e generalista. 
 
34. O Sistema Único de Saúde organiza-se de 
forma hierarquizada, por regiões sanitárias e 
níveis de complexidade. Esses níveis 
denominam-se: 
a) Atenção primária, secundária e terciária 
à saúde. 
b) Atenção básica, intermediária e 
complexa à saúde. 
c) Unidade básica, especializada e de alta 
complexidade à saúde. 
d) Atenção preventiva, emergencial e 
urgência à saúde. 
e) De unidade básica, pronto atendimento 
e hospitalar à saúde. 
 
35. Com a promulgação da Carta 
Constitucional de 1988, o conceito de 
seguridade social foi instituído para assegurar 
o direito à saúde, à previdência social e à 
assistência social. A seguridade social tem 
por finalidade: 
a) A definição de mínimos sociais para as 
três áreas de necessidades sociais (saúde, 
previdência e assistência social), vinculadas 
aos direitos trabalhistas. 
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b) O reconhecimento da cidadania 
enquanto condição relevante de participação 
social. 
c) A participação direta dos representantes 
da sociedade civil, no governo ou, então, por 
representação eletiva, no processo 
democrático de gestão das políticas nela 
inseridas. 
d) A garantia de patamares sociais mínimos 
de vida da população, não mais reduzidos às 
relações de trabalho. 
e) A sua estruturação, enquanto serviço 
público e garantia de status de direito social. 
 
36. Qual das alternativas abaixo constitui um 
princípio da Política de Assistência Social, 
segundo a Lei 8.742/ 1993? 
a) Participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis;  
b) Amparo às crianças, adolescentes e 
idosos carentes; 
c) Igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; 
d) A formação permanente de recursos 
humanos a fim de atender às necessidades 
imediatas da população de baixa renda; 
e) Criação do Fundo de Assistência Social 
nas três esferas de poder. 
 
37. É comum a afirmação de que hoje a 
família está no centro das políticas de 
proteção social no Brasil. Essa realidade não 
é diferente na saúde. Maria do Carmo Brant 
de Carvalho enfatiza esse pressuposto, mas 
adverte que a família também precisa de 
proteção. Assim, aponta algumas ações que 
se fazem necessárias na atenção à família. 
Aponte a alternativa correta em relação a 
essas ações. 
a) Acolhimento e escuta. 
b) Fortalecimento do poder institucional. 
c) Olhar crítico e uma ação propositiva. 

d) Construção de pesquisas e organização 
sindical. 
e) Ética profissional e institucional. 
 
38. Na América Latina na década de 1960, o 
Serviço Social desencadeou um amplo 
movimento de renovação profissional e sua 
principal característica era: 
a) A definição do desenvolvimento de 
comunidade como estratégia de intervenção 
da profissão para a superação das 
desigualdades sociais. 
b) A opção exclusiva pela corrente 
metodológica marxista. 
c) A construção de um novo projeto 
profissional comprometido com as demandas 
e interesses dos trabalhadores e das camadas 
populares usuárias das políticas sociais. 
d) O reconhecimento do sujeito enquanto 
indivíduo incapaz, responsável por sua 
ascensão social 
e) A conquista dos diretos sociais e a 
redemocratização brasileira 
 
39. De acordo com Marilda V. Iamamoto 
(2004), a consolidação de um projeto ético-
político deve reconhecer: 
a) a ideologia do mercado como uma 
prática presente no processo de reprodução 
das relações sociais; 
b) a possibilidade de transformar a 
sociedade através das práticas democráticas; 
c) a necessidade de conciliar interesses de 
classes e reafirmar os valores das classes 
trabalhadoras; 
d) a liberdade como valor ético central e a 
defesa intransigente dos direitos humanos; 
e) as demandas das classes subalternas e a 
luta política para atender a essas demandas. 
 
40. O Projeto Ético-Político do Serviço Social 
teve sua gênese na segunda metade da 
década de 70, mas consolidou-se nos anos 90 
e constitui-se,  
a) Em um código de diretrizes ético-
políticas a serem seguidas pelos assistentes 
sociais no exercício profissional. 
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b) Na consolidação do acúmulo teórico da 
profissão emanado pelas Unidades de Ensino 
de Serviço Social. 
c) Em um conjunto de valores e concepções 
ético-políticas por meio das quais setores da 
categoria se expressam. 
d) Na materialização ética e política da 
prática profissional. 
e) Em um manual normativo elaborado 
pela ABEPSS. 
 

 


