
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 
60 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 
somente uma correta.

3 - Confira se seus dados, o emprego e a área/microregião 
escolhidos, indicados no cartão de respostas, estão corretos. 
Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao 
Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você 
deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta. 

AGENDA 
l 23/09/2013, divulgação do gabarito 
e exemplar dos Cadernos de Questões 
da Prova Objetiva após ás 14h. 

l 26/09/2013, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas.

l 26/09 e 27/09/2013, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet. 

l 03/10/2013, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva.

l 03/10/2013, divulgação do Resultado 
das Provas Objetivas. 

l 03/10/2013, divulgação Relação 
dos Candidatos Convocados para a 
Entrevista Técnica.

l 08/10 a 11/10/2013, realização da 
Entrevista Técnica.

 
l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
iabas2013@biorio.org.br
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Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde
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1 - A charge acima foi publicada em 1918 e critica 
especialmente:

(A) o pouco conhecimento científico de nossos médicos 
da época.

(B) a carência de atendimento médico em momento de 
crise.

(C) a inoperância e resignação da classe médica.
(D) o desprezo da classe médica pelos mais pobres.
(E) a dependência do Brasil em relação à Europa.

2 - A charge é construída sobre ironia; o segmento do 
texto que pode NÃO ser visto como ironia é:

(A) “O sábio magro”.
(B) “Não há motivos para que nos alarmemos com a 

moléstia que dia-a-dia se espalha e domina esta 
cidade!”

(C) “ ...um sábio francês espera telegrama de Túnis, para 
descobrir em Paris a vacina da influenza espanhola”.

(D) “Esperemos com calma essa descoberta”.
(E) “os sobreviventes poderão imunizar-se quando o mal 

reaparecer”.

3 - A modificação da frase “Não há motivos para 
que nos alarmemos” que apresenta uma inadequada 
correspondência de tempos verbais é:

(A) Não havia motivos para que nos alarmássemos.
(B) Não teria havido motivos para que nos tivéssemos 

alarmado.
(C) Não haverá motivos para que nos alarmemos.

(D) Não haverá motivos para nos alarmarmos.
(E) Não tinha havido motivos para que nos tenhamos 

alarmado.

4 - “Não há motivos”. A frase abaixo em que a expressão 
da mesma ideia está gramaticalmente incorreta é:

(A) não deve haver motivos
(B) não devem existir motivos
(C) não pode existir motivos
(D) não pode haver motivos
(E) não há de haver motivos

5 - Na frase “Esperemos com calma essa descoberta...”, 
a forma do demonstrativo sublinhada se justifica porque:

(A) se liga a um fato ocorrido naquele presente momento.
(B) se prende ao fator mais proximamente referido no texto.
(C) se refere a um termo anteriormente mencionado.
(D) se liga a uma descoberta referida por outro personagem.
(E) se prende a um fato distante no tempo.

6 - Na fala do sábio transcrita no texto da charge, o 
único conector que apresenta seu valor semântico 
INCORRETAMENTE identificado é:

(A) “para que nos alarmemos” / finalidade
(B) “Esperemos com calma” / companhia
(C) “Segundo telegramas” / conformidade
(D) “telegrama de Túnis” / lugar
(E) “porque os sobreviventes” / causa

LÍNGUA PORTUGUESA



ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                    CADERNO 1    

4

TEXTO – A GRIPE ESPANHOLA

 A pandemia caracterizou-se mundialmente 
pela elevada morbidade e mortalidade, especialmente 
nos setores jovens da população e pela frequência das 
complicações associadas. Calcula-se que afetou cerca 
de 50% da população mundial e teria matado 20 a 40 
milhões de pessoas, pelo que foi qualificada como o mais 
grave conflito epidêmico de todos os tempos. A falta de 
estatísticas confiáveis, principalmente no Oriente (como 
China e Índia) pode ocultar um número ainda maior de 
vítimas.
 É provável que o vírus responsável pela pandemia 
esteja relacionado com o vírus da gripe suína, isolado por 
Richard E. Shope em 1920.
 Em Portugal, verificou-se uma elevadíssima 
taxa de mortalidade, com duas ondas epidémicas e uma 
ocorrência muito marcada entre os 20 e os 40 anos, que 
terá causado cerca de 120 000 mortos.
 No Brasil a doença chegou em setembro de 1918. 
No dia 24 daquele mês a Missão Médica enviada pelo 
país para ajudar no esforço de guerra francês foi atingida 
pela gripe no porto de Dacar, Senegal, que à época era 
colônia francesa. No mesmo mês chegou ao país o paquete 
Demerara, vindo da Europa, e que é apontado por alguns 
autores como o primeiro navio portador do vírus para 
dentro do Brasil. Em poucos dias a epidemia irrompeu 
em diversas cidades: Recife, Salvador e Rio de Janeiro, 
chegando em novembro de 1918 à Amazônia. Foram 
registradas em torno de 300 mil mortes relacionadas 
à epidemia. A doença foi tão severa que vitimou até o 
Presidente da República, Rodrigues Alves, em 1919.

7 - A palavra “pandemia” apresenta, em sua formação, o 
elemento pan- que introduz no vocábulo a ideia de:

(A) generalização
(B) religiosidade
(C) natureza
(D) gravidade
(E) durabilidade

8 - “A pandemia caracterizou-se mundialmente pela 
elevada morbidade e mortalidade, especialmente nos 
setores jovens da população e pela frequência das 
complicações associadas. Calcula-se que afetou cerca 
de 50% da população mundial e teria matado 20 a 40 
milhões de pessoas, pelo que foi qualificada como o mais 
grave conflito epidêmico de todos os tempos. A falta de 
estatísticas confiáveis, principalmente no Oriente (como 
China e Índia) pode ocultar um número ainda maior de 
vítimas”.

Apesar de ser um texto informativo, o fragmento acima 
apresenta um conjunto de elementos de caráter impreciso; 
o termo que NÃO contém imprecisão é:

(A) caracterizou-se
(B) calcula-se
(C) pode ocultar
(D) teria matado
(E) cerca de

9 - O texto só NÃO traz a seguinte informação:

(A) características da moléstia
(B) difusão da epidemia
(C) motivos da mortalidade
(D) quantidade aproximada de mortos
(E) estratégias de combate à doença

10 - A opção que NÃO apresenta apenas vocábulos que 
fazem parte do jargão médico é:

(A) morbidade / complicações
(B) vírus / pandemia
(C) taxa / mortalidade
(D) ocorrência / doença
(E) epidemia / portador

SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE-SUS

11 - De acordo com a Lei 8080/90, estão incluídas, dentre 
outras, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), as seguintes ações, EXCETO uma, que está errada. 
Assinale-a.

(A) a execução de ações de vigilância sanitária, de 
vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de 
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

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

(C) a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
(D) a formulação das políticas de proteção do meio 

ambiente e do trabalho;
(E) a formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua produção.



ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                    CADERNO 1    

5

12 - Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, são atribuições 
comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios em seus respectivos âmbitos administrativos, 
dentre outras:

I - Definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.

II - Administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

III - Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições ambientais.

IV - Elaboração de normas técnicas e estabelecimento 
de padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde.

Estão corretas:

(A) I e III, apenas;
(B) II e IV, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.

13 - Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, a política 
de recursos humanos na área da saúde será formalizada 
e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de 
governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:

I - Organização de um sistema de formação de recursos 
humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de 
pós-graduação.

II - Elaboração de programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal.

III - Valorização da dedicação parcial aos serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) I e II, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

14 - Em relação ao funcionamento dos serviços privados 
de assistência à saúde NÃO é correto afirmar que:

(A) caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, 
de profissionais liberais legalmente habilitados e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde;

(B) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
(C) na prestação de serviços privados de assistência à 

saúde, serão observados os princípios éticos e as 
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento;

(D) é vedada a participação direta ou indireta de empresas 
ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, 
mesmo que por meio de doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos;

(E) em qualquer caso é obrigatória a autorização do 
órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde 
(SUS), submetendo-se a seu controle as atividades 
que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem 
firmados; excetuam-se do disposto neste artigo os 
serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, 
por empresas, para atendimento de seus empregados 
e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade 
social.

15 - A participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde - SUS se dá por meio da Conferência de 
Saúde e do Conselho de Saúde, em relação aos quais as 
seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

(A) atuam exclusivamente na esfera federal;
(B) ambas são instâncias colegiadas;
(C) a Conferência de Saúde pode ser convocada 

extraordinariamente pelo Conselho de Saúde;
(D) a Conferência de Saúde, convocada pelo Poder 

Executivo, reunir-se-á  a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes;

(E)  o Conselho de Saúde tem caráter permanente e 
deliberativo.

16 - Um dos fundamentos da Atenção Básica é o de 
“possibilitar o acesso _____ a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta 
de entrada preferencial do sistema de saúde, com 
território adscrito de forma a permitir o planejamento e 
a programação _____, e em consonância com o princípio 
da ____.”
(Política Nacional da Atenção Básica)

As lacunas ficam corretamente preenchidas 
respectivamente por:

(A) hierarquizado e descontínuo / descentralizada / 
publicidade;

(B) universal e contínuo / descentralizada / equidade;
(C) universal e contínuo / centralizada / transparência;
(D) hierarquizado e coeso / centralizada / equidade;
(E) restrito e contínuo / descentralizada / transparência.
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17 - Em grandes centros urbanos, a Política Nacional 
da Atenção Básica recomenda para Unidade Básica de 
Saúde (UBS) localizada dentro do território pelo qual 
tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios 
da Atenção Básica, para UBS sem Saúde da Família, o 
parâmetro de uma UBS para até _____ habitantes e para 
UBS com Saúde da Família o parâmetro de uma UBS 
para até ____ habitantes.

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) 30 mil / 12 mil;
(B) 10 mil / 5 mil;
(C) 12 mil / 8 mil;
(D) 50 mil / 30 mil;
(E) 15 mil / 12 mil.

18 - As condições de gestão estabelecidas na NOB-SUS 
de 06/11/2006 explicitam as responsabilidades do gestor 
municipal, os requisitos relativos às modalidades de gestão 
e as prerrogativas que favorecem o seu desempenho.
Avalie se a habilitação dos municípios à Gestão Plena da 
Atenção Básica concede as seguintes prerrogativas:

I. Transferência, regular e automática, dos recursos 
correspondentes ao Piso da Atenção Básica (PAB).

II. Transferência, regular e automática, dos recursos 
correspondentes ao Piso Básico de Vigilância 
Sanitária (PBVS).

III. Transferência, regular e automática, dos recursos 
correspondentes às ações de epidemiologia e de 
controle de doenças.

IV. Subordinação, à gestão municipal, de todas as unidades 
básicas de saúde, estatais ou privadas (lucrativas e 
filantrópicas), estabelecidas no território municipal.

Estão corretas as prerrogativas:

(A) I e IV, apenas;
(B) II e III, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.

19 - O Pacto pela Vida estabelece, em relação à Saúde 
do Idoso, que o trabalho nesta área deve seguir, entre 
outras, as seguintes diretrizes, EXCETO uma, que está 
ERRADA. Assinale-a.

(A) promoção do envelhecimento ativo e saudável;
(B) atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa;
(C) diminuição da participação social por meio do contínuo 

aumento da presença relativa dos profissionais de 
saúde do SUS;

(D) implantação de serviços de atenção domiciliar.;
(E) acolhimento preferencial em unidades de saúde, 

respeitado o critério de risco.

20 - O Pacto pela Saúde estabelece que as responsabilidades 
gerais dos municípios na gestão do SUS incluem as 
seguintes, EXCETO:

(A) todo município é responsável pela integralidade da atenção 
à saúde da sua população, exercendo essa responsabilidade 
de forma solidária com o estado e a união;

(B) todo município deve assumir integralmente a gerência 
das unidades próprias de toda a rede pública de serviços 
de atenção básica e deve assumir parcialmente a 
gerência das transferidas pelo estado ou pela união;

(C) todo município deve promover a equidade na atenção 
à saúde, considerando as diferenças individuais e de 
grupos populacionais, por meio da adequação da oferta 
às necessidades como princípio de justiça social, e 
ampliação do acesso de populações em situação de 
desigualdade, respeitadas as diversidades locais;

(D) todo município deve participar do financiamento 
tripartite do Sistema Único de Saúde;

(E) todo município deve assumir a gestão e executar 
as ações de atenção básica, incluindo as ações de 
promoção e proteção, no seu território.

SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS 

21 - O Artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social 
define a assistência social como política pública de 
Seguridade Social não contributiva voltada para:

(A) promover o acesso às demais políticas sociais e a 
equidade social;

(B) assegurar a justiça social e o acesso às demais políticas 
sociais;

(C) garantir a proteção social das famílias e a equidade 
social;

(D) prover os mínimos sociais e garantir o atendimento às 
necessidades básicas;

(E) atender as necessidades básicas da população e prover 
a segurança social das famílias.

22- Observe as afirmativas a seguir a respeito do SUAS:

I- Define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis 
à execução da política de assistência social.

II- Os serviços, programas, projetos e benefícios devem 
ter como foco prioritário a atenção às famílias.

III- Estrutura-se a partir de um modelo de gestão 
descentralizado e participativo.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.
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23 - Os serviços socioassistenciais do SUAS são 
organizados segundo as seguintes referências:

(A) proteção social, seguridade social e controle social;
(B) vigilância social, proteção social, e defesa social e 

institucional;
(C) controle social, defesa social e proteção social;
(D) seguridade social, descentralização e universalização;
(E) vigilância social, universalização e seguridade social.

24 - Conforme consta no artigo 4º da LOAS, a assistência 
social é regida pelos seguintes princípios, EXCETO:

(A) supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica;

(B) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas;

(C) participação da população na definição dos benefícios, 
serviços, programas, e projetos assistenciais, bem 
como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para a sua concessão;

(D) igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a 
equivalência às populações urbanas e rurais;

(E) respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios de serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-
se qualquer comprovação vexatória de necessidade.

25 - “As atividades continuadas que visam à melhoria 
de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observam os objetivos, princípios 
e diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica da Assistência 
Social” constituem os:

(A) serviços socioassistenciais;
(B) projetos socioassistenciais;
(C) programas de assistência social;
(D) benefícios eventuais;
(E) benefícios de prestação continuada.

26 - A potencialização da família como unidade de 
referência e o fortalecimento de seus vínculos internos e 
externos de solidariedade caracterizam os serviços:

(A) socioeducativos;
(B) de reabilitação;
(C) de proteção social especial;
(D) de orientação e apoio familiar;
(E) de proteção básica.

27 - São serviços de média complexidade, EXCETO:

(A) cuidado no domicílio;
(B) centro de convivência para idosos;
(C) abordagem de rua;
(D) serviço de orientação e apoio sociofamiliar;
(E) medidas socioeducativas em meio aberto.

28 - Observe as afirmativas a seguir sobre o artigo 204 
da atual Constituição da República Federativa do Brasil:

I- Cabem igualmente às esferas federal, estadual e 
municipal a coordenação e a definição das normas 
gerais relativas às ações governamentais na área de 
assistência social.

II- A descentralização político-administrativa é uma 
das diretrizes das ações governamentais na área da 
assistência social.

III- A participação da população deve ser assegurada 
tanto na formulação das políticas como no controle 
das ações da área da assistência social em todos os 
níveis.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

29 - São serviços de proteção social especial, EXCETO:

(A) família acolhedora;
(B) programa de inclusão produtiva e projetos de 

enfrentamento à pobreza;
(C) casa lar;
(D) medidas socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade;
(E) família substituta.

30 - Instrumento de efetivação da participação popular 
no processo de gestão político-administrativo-financeiro 
e técnico-operativa previsto na Constituição de 1988 que 
constitui uma das bases organizacionais do processo de 
gestão do SUAS:

(A) financiamento;
(B) controle social;
(C) descentralização;
(D) territorialização;
(E) matricialidade sociofamiliar.
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

31 - No debate contemporâneo sobre o Serviço 
Social muito se tem discutido acerca de sua dimensão 
instrumental no âmbito da dinâmica das classes sociais e 
da ação do Estado. Sob este ponto de vista mais geral, a 
instrumentalidade tem sido tratada como:

(A) razão própria à sociedade capitalista;
(B) mediação entre a intenção e a ação profissional;
(C) recurso mobilizado na ação profissional;
(D) técnica utilizada pelo Serviço Social;
(E) lógica da ação profissional.

32 - O fazer profissional do assistente social ora tem 
sido abordado como trabalho, ora como uma prática 
profissional. No entanto, em que pesem as distintas 
formas abordagens, parece não haver discordância sobre 
a sua função social, como ocorre também na perspectiva 
que pensa o Serviço Social como:

(A) complexo ideológico;
(B) tecnologia social;
(C) arte;
(D) tecnologia de Estado;
(E) complexo linguístico.

33 - A cidadania no Brasil foi reconhecida primeiramente 
em relação aos direitos conquistados por determinados 
segmentos da classe trabalhadora, estendendo-se depois 
ao conjunto de trabalhadores e à própria sociedade. Essa 
forma de atrelamento da cidadania ao mundo do trabalho 
é denominada de cidadania:

(A) regulada;
(B) utópica;
(C) urbana;
(D) política;
(E) civil.

34 - As políticas públicas no Brasil ao mesmo tempo em 
que expressam o reconhecimento dos direitos sociais 
conquistados pela classe trabalhadora são também formas 
de controle social sobre as suas condições de reprodução 
social, afirmando, nesse sentido, o Estado como:

(A) espaço privado;
(B) instituição neutra;
(C) espaço contraditório;
(D) instituição burocrática;
(E) espaço de coerção.

35 - A avaliação das políticas sociais tem sido uma 
preocupação incorporada de forma muito heterogênea 
às ações governamentais, o que prejudica sobremaneira 
a verificação de diferentes dimensões deste campo de 
atuação do Estado. As modalidades de avaliação se 
distinguem em função das ênfases dadas ao que se deseja 
avaliar. Expressam essas ênfases os seguintes tipos, 
EXCETO:

(A) impacto;
(B) resultado;
(C) processo;
(D) natureza;
(E) alcance.

36 - A incorporação da pesquisa ao cotidiano do (a) 
assistente social expressa o reconhecimento, no exercício 
profissional, de que:

(A) investigação e intervenção requerem procedimentos 
metodológicos conflitantes;

(B) as condições de trabalho é que definem se a intervenção 
comporta processos investigativos;

(C) investigação e intervenção podem ser conduzidas sem 
qualquer preocupação metodológica;

(D) não se deve conduzir a investigação utilizando os 
instrumentais de investigação;

(E) não se deve dissociar a investigação da intervenção 
para efeito de uma prática crítica.

37 - O planejamento da ação profissional tem no projeto 
de intervenção um instrumental de trabalho que:

(A) depende de o mesmo ser ou não interdisciplinar para 
ser construído pelo (a) assistente social;

(B) expressa tanto a dimensão teleológica quanto a 
autonomia técnica do (a) assistente social;

(C) pouco contribui para o (a) assistente social em função 
de sua subordinação à rotina institucional;

(D) os (as) assistentes sociais podem substituir pelos 
programas sociais;

(E) burocratiza as relações dos (as) assistentes sociais 
com os demais profissionais.

38 - A seguridade social, conforme está estabelecido na 
Constituição de 1988, deve ser organizada segundo os 
seguintes princípios, EXCETO um. Assinale-o.

(A) universalidade da cobertura e do atendimento;
(B) homogeneidade da base de financiamento;
(C) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações urbanas e rurais;
(D) equidade na forma de participação e custeio;
(E) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
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39 - Observe as afirmativas a seguir sobre a prática do (a) 
assistente social na saúde:

I- A ação cotidiana dos assistentes sociais vem contribuindo 
para a construção da integralidade em saúde.

II- Os (as) assistentes sociais têm atuado em processos 
politico-organizativos da área de saúde, sobretudo visando 
fortalecer os espaços de controle social desta política.

III- A interpretação de normas e rotinas constitui parte dos 
procedimentos de natureza educativa do trabalho do 
(a) assistente social nas instituições de saúde.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

40 - A atuação dos assistentes sociais em equipes 
multidisciplinares deve ter como principal particularidade 
a (o):

(A) diluição das fronteiras profissionais;
(B) subordinação técnica do trabalho profissional;
(C) superação dos saberes disciplinares;
(D) reconhecimento de suas atribuições privativas;
(E) diluição das competências profissionais.

41 - A compreensão das condições de vida da população 
para além do relato de como ela a percebe em seu 
cotidiano, articulando-a com as condições de vida que 
afetam parcelas da classe que vive do trabalho, requer, 
por parte do assistente social, um processo de:

(A) investigação familiar das situações que tendem a se 
reproduzir por gerações;

(B) abordagem afetiva centrada na individualidade 
peculiar a cada sujeito;

(C) análise das determinações sociais que incidem sobre 
essas condições de vida;

(D) reconhecimento da sua condição de vítima social;
(E) identificação das disfunções sociais as quais ela se 

encontra vinculada.

42 - A análise da dinâmica institucional representa um 
esforço compreensivo de como as políticas públicas 
organizadas pelo Estado se estruturam cotidianamente em 
procedimentos, normas e rotinas nas quais se inscreve o 
trabalho do (a) assistente social. Representa, portanto, do 
ponto de vista metodológico um (a) importante:

(A) mediação;
(B) link;
(C) dedução;
(D) indução;
(E) articulação.

43 - As abordagens individuais realizadas numa 
perspectiva de totalidade não deixam de reconhecer e 
considerar a condição de cada sujeito, pois a analisa em 
sua:

(A) especificidade;
(B) individualidade;
(C) singularidade;
(D) essencialidade;
(E) imediaticidade.

44 - As abordagens da realidade produzidas por assistentes 
sociais quando combinadas a partir de matrizes teóricas 
distintas revelam um traço marcante na trajetória histórica 
do Serviço Social e ainda recorrente na ação profissional, o:

(A) pluralismo;
(B) pragmatismo;
(C) cientificismo;
(D) messianismo;
(E) ecletismo.

45 - A ação profissional se desenvolve numa dimensão 
particular da vida social que se materializa nas práticas 
institucionais: a ideologia. Embora os (as) assistentes 
sociais atuem nos processos de intermediação de 
determinados bens e serviços, prevalece em seu trabalho 
sua função: 

(A) conscientizadora;
(B) técnico-instrumental;
(C) gestora;
(D) científica;
(E) politico-pedagógica.

46 - Um dos paradigmas da Reforma Psiquiátrica que 
hoje também pode ser observado no campo das políticas 
sociais e da garantia dos direitos humanos é o da:

(A) hierarquização;
(B) desinstitucionalização;
(C) descentralização;
(D) institucionalização;
(E) desregulamentação.

47 - A legislação referente à ação do Estado em relação às 
drogas, ao longo dos anos 2000, expressa um contraponto 
ao padrão hegemônico de intervenção pautado na 
repressão e criminalização que é a de seu enfrentamento 
também a partir de:

(A) práticas terapêuticas;
(B) ações focais;
(C) ações clínicas;
(D) políticas públicas;
(E) internações compulsórias.
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48 - A recente construção de parâmetros para a atuação 
do (a) assistente social em diferentes campos de atuação 
revela o cuidado de consolidar o exercício profissional a 
partir:

(A) do reconhecimento de um campo de saber exclusivo 
ao Serviço Social;

(B) de princípios éticos e políticos e pressupostos teóricos 
coletivamente construídos;

(C) da delimitação de procedimentos técnicos comuns em 
todas as políticas sociais;

(D) de um maior controle social sobre os desvios 
metodológicos no cotidiano institucional;

(E) de respostas às principais dúvidas presentes no 
cotidiano das diferentes políticas sociais.

49 - Observe as afirmativas a seguir, contidas na legislação 
atual que regulamenta a profissão:

I- Compete aos CRESS zelar pela observância do 
Código de Ética Profissional, funcionando como 
Tribunais Regionais de Ética Profissional.

II- A duração do trabalho do assistente social é de 30 
(trinta) horas semanais.

III-  Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto à órgãos da administração pública, direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações populares é 
uma atribuição privativa do assistente social.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

50 - “Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias 
legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas 
judiciais e extrajudiciais cabíveis” está previsto no 
Estatuto do Idoso como uma competência da (o):

(A) família;
(B) Conselho Municipal do Idoso;
(C) autoridade policial;
(D) poder executivo;
(E) Ministério Público.

51 - Estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente 
as seguintes medidas socioeducativas, EXCETO:

(A) advertência;
(B) liberdade assistida;
(C) trabalho assistido a fim de reparar dano material;
(D) prestação de serviços à comunidade;
(E) internação em estabelecimento educacional.

52 - As referências jurídicas e sociais que embasam o 
Estatuto da Criança e do Adolescente sustentam que as 
decisões judiciais sobre guarda devam sempre levar em 
consideração o (a):

(A) melhor interesse da criança e do adolescente;
(B) condição econômica dos pais e/ou responsáveis 

legais;
(C) grau de estruturação de cada arranjo familiar;
(D) maior proximidade afetiva da criança e do adolescente 

com os pais e/ou responsáveis;
(E) parecer da equipe técnica.

53 - A aprovação da LOAS afirma a assistência social 
como política pública no campo da (o):

(A) promoção social;
(B) desenvolvimento social;
(C) inclusão social;
(D) proteção social;
(E) integração social.

54 - Observe as afirmativas a seguir sobre o que é 
atribuição do Conselho Tutelar:

I- Requisitar força policial, bem como a colaboração 
dos serviços médicos, hospitalares, educacionais 
e assistência social, públicos ou privados, para o 
desempenho de suas funções.

II- Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 
constitua infração administrativa ou penal contra os 
direitos da criança ou adolescente.

III-  Fornecer certidões de nascimento e de óbito de criança 
ou adolescente quando extremamente necessário.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

55 - Os programas de garantia de renda mínima se 
inscrevem dentro de uma lógica mundial de estratégias de 
enfrentamento da pobreza frente a um traço marcante da 
dinâmica do capital que é o (a):

(A) fortalecimento do consumo das famílias;
(B) inclusão produtiva;
(C) busca pela equidade social;
(D) superação das desigualdades sociais;
(E) desemprego estrutural.
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56 - Segundo os princípios e diretrizes que regem o 
Sistema Único de Assistência Social, a organização dos 
serviços socioassistenciais deve se dar a nível municipal. 
Sustentam essa forma de gestão da política na esfera local 
os conceitos de:

(A) intersetorialidade e descentralização;
(B) parceria e territorialização;
(C) intersetorialidade e municipalização;
(D) governabilidade e parceria;
(E) descentralização e territorialização.

57 - A sistematização da prática profissional é um processo 
que requer o esforço teórico e crítico de tomar a própria 
experiência como objeto de reflexão. Sob esse ponto de 
vista, requer mas não se restringe aos procedimentos de 
registro profissional, ou seja, não se reduz a um trabalho 
de natureza:

(A) teórica;
(B) reflexiva;
(C) empírica;
(D) crítica;
(E) metodológica.

58 - As atividades investigativas realizadas numa 
perspectiva crítica favorecem a compreensão da realidade 
na qual se inscreve o trabalho profissional como uma 
totalidade multideterminada, histórica e contraditória. 
Nesse sentido a investigação visa:

(A) a descrição objetiva da realidade;
(B) a apreensão da imediaticidade da realidade;
(C) a prescrição de ações sobre a realidade;
(D) o processo de desvelamento da realidade;
(E) a dedução da realidade de suas leis gerais.

59 - Um dos conceitos centrais para se organizar ações e 
garantir os direitos das pessoas com deficiência no âmbito 
das políticas públicas tem sido o de:

(A) necessidades especiais;
(B) readaptação;
(C) portadores de necessidades especiais;
(D) mobilidade urbana;
(E) acessibilidade.

60 - O projeto ético e político do Serviço Social afirma 
um conjunto de valores e princípios condizentes ao 
estabelecimento de uma nova ordem societária:

(A) humanitária;
(B) socialmente inclusiva;
(C) econômica e ecologicamente sustentável;
(D) sem dominação-exploração de qualquer tipo;
(E) solidária e fraterna.




