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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

RJ, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considere a frase:
 “A_____________exige que cada especialista ultrapasse 

os seus próprios limites, abrindo-se às contribuições 
de outras disciplinas”(SAMPAIO, 2010,p.82)”

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Interdisciplinaridade 
b) Multidisciplinaridade
c) Pluridisciplinaridade
d) Transdisciplinaridade
e) Intersetorialidade

27) Os itens:
VI. treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários 

de Serviço Social;
VII. dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de 

Serviço Social, de graduação e pós-graduação (BRASIL, 
1993).

 Foram extraídos da Lei 8.662/93, e constituem:
a) Direitos do Assistente Social
b) Deveres do Assistente Social
c) Responsabilidades do Assistente Social 
d) Atribuições privativas do Assistente Social
e) Competências do Assistente Social 

28) A lei nº. 8662 de 07 de junho de 1993 dispõe sobre a 
profissão de Assistente Social no Brasil e tem sido um 
dos principais dispositivos de defesa dos direitos de 
nossa categoria profissional. A referida legislação, no 
artigo 2º., parágrafo único nos diz:

 Parágrafo único. O exercício da profissão de Assistente 
Social requer prévio _________ nos _________ 
_________ que tenham jurisdição sobre a área de 
atuação do interessado nos termos desta lei.

 Considerando o texto do parágrafo único indicado 
acima, selecione, dentre as afirmativas abaixo, aquela 
que indica as palavras que preenchem corretamente as 
lacunas presentes na frase e que atendem ao disposto 
da lei citada:
a) Cadastro/Conselhos Estaduais
b) Registro/Conselhos Nacionais
c) Registro/Conselhos Regionais
d) Assentamento/Conselhos Regionais
e) Cadastro/Conselhos Regionais

29) Por meio da resolução CFESS 273/93 tivemos a 
instituição do Código de Ética Profissional do/a 
Assistente Social que constitui uma referência para 
o exercício profissional do Assistente Social em todo 
território nacional. O documento em questão é iniciado 
com uma breve introdução e na sequência temos os 
princípios fundamentais. Considerando tal documento, 
temos a menção aos princípios fundamentais nas 
assertivas:
I. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 

arbítrio e do autoritarismo. 
II. Livre exercício das atividades inerentes à Profissão.
III. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra 

profissional. 
IV. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados 

à população e com o aprimoramento intelectual, na 
perspectiva da competência profissional.

V. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, III e V
b) II, III e IV
c) III, IV e V 
d) I, IV e V
e) I, II e III

30) O Código de Ética Profissional do/a Assistente Social 
(Resolução CFESS 273/93) oferece parâmetros mínimos 
para a atuação dos Assistentes Sociais no Brasil, 
incluindo nesse rol as penalidades aplicáveis aos 
profissionais conforme disposto no Título IV, a partir do 
artigo 21º. Assim, de acordo com Título IV constituem 
infrações disciplinares:
I. Deixar de pagar, regularmente, as anuidades e 

contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço 
Social a que esteja obrigado/a.

II. Participar de instituição que, tendo por objeto o Serviço 
Social, não esteja inscrita no Conselho Regional.

III. Depor como testemunha sobre situação sigilosa do/a 
usuário/a de que tenha conhecimento no exercício 
profissional, mesmo quando autorizado.

IV. Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia 
quando a situação não se caracterizar como área de 
sua competência ou de sua atribuição profissional, ou 
quando infringir os dispositivos legais relacionados a 
impedimentos ou suspeição.

V. Valer-se de posição ocupada na direção de entidade da 
categoria para obter vantagens pessoais, diretamente 
ou através de terceiros/as.

 Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II
b) I e V
c) II e III
d) I e III
e) IV e V 

31) Iamamoto (2000) desenvolveu uma discussão, visando 
sintonizar o Serviço Social com os novos tempos, 
indicando pressupostos que são necessários para 
a análise da profissão. Ancorado nos princípios da 
autora, analise as assertivas abaixo:
I. É necessário romper com uma visão endógena, 

focalista, uma visão “de dentro” do Serviço Social, 
fortalecendo as competências e atribuições  privativas 
do profissional. 

II. É necessário romper com uma visão endógena, focalista, 
uma visão “de dentro” do Serviço Social, prisioneira em 
seus muros internos.

III. É preciso entender a profissão hoje como um tipo de 
trabalho na sociedade. 

IV. É preciso tratar o Serviço Social como trabalho o 
que supõe privilegiar a produção e a reprodução da 
vida social, como determinantes na constituição da 
materialidade e da subjetividade das “classes que vivem 
do trabalho”.

V. O rompimento com a visão endógena pressupõe o 
entendimento do Serviço Social como não partícipe do 
processo de trabalho instituído na sociedade capitalista 
contemporânea. 

 Conforme Iamamoto (2000), estão corretas as afirmativas:
a) I, III e IV
b) II, III e IV
c) I, IV e V
d) II, III e V
e) III, IV e V

32) Iamamoto (2000) realizou uma análise em que 
compreendeu o Serviço Social como integrante de um 
processo de trabalho. Conforme tal compreensão, o 
Serviço Social possui instrumentos, possui o trabalho 
e também um objeto de ação. Adotando a definição 
marxista, a autora nos diz que constitui objeto de 
trabalho do Assistente Social:
a) A exclusão social
b) A violência doméstica
c) A pobreza
d) O homem
e) A questão social



5IBFC_43

33) Antunes (2002) faz em sua obra uma análise profunda 
sobre a atual configuração do trabalho frente as 
mudanças no processo produtivo capitalista. Dentre 
as consequências para o trabalho, que são citadas 
pelo autor como decorrente da adoção da economia de 
acumulação capitalista flexibilizada, podemos indicar 
as que estão citadas nas afirmativas: 
I. Há uma crescente redução do proletariado fabril estável.
II. Há inclusão dos jovens e dos idosos do mercado de 

trabalho dos países centrais.
III. Há um enorme incremento do novo proletariado, de 

subproletariado fabril e de serviços. 
IV. Temos um aumento significativo do trabalho feminino, 

que atinge mais de 40% da força de trabalho nos países 
avançados.

V. Há uma diminuição do que Marx chamou de trabalho 
social combinado.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) III, IV e V
d) II, III e V
e) I, III e IV

34) Nogueira; Mioto (2006) nos colocam que o planejamento 
integra a ação cotidiana dos Assistentes Sociais na 
contemporaneidade. Porém, o planejamento possui um 
desenvolvimento histórico no Serviço Social brasileiro. 
Com base no pensamento dos autores, analise as 
assertivas abaixo:
I. O Planejamento começa a integrar a matriz discursiva 

do Serviço Social, com maior intensidade, na década de 
1990.

II. O Planejamento começa a integrar a matriz discursiva 
do Serviço Social, com maior intensidade, na década de 
1970.

III. No surgimento do planejamento junto ao Serviço Social 
é presente o discurso da racionalidade e da intervenção 
nos processos de mudança, necessários e em curso 
nos países sub- desenvolvidos e em desenvolvimento.

IV. No surgimento do planejamento junto ao Serviço Social 
é ausente o discurso da racionalidade em virtude do 
aporte da categoria aos conceitos marxistas e que 
condicionaram substancialmente a compreensão 
profissional de maneira distinta. 

V. Em virtude da grande vinculação do Serviço Social 
ao Movimento Operário não temos, no surgimento do 
planejamento no interior de nossa categoria nos anos 
70, uma vinculação aos ideais de desenvolvimento 
presentes no Estado brasileiro.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e III
b) I e II
c) II e III
d) III e IV
e) IV e V

35) Integram a dimensão do planejamento a elaboração de 
planos, programas e projetos. Considerando o disposto 
por Nogueira;Mioto (2006) acerca de tais instrumentos, 
avalie os itens abaixo:
I. O Plano expressa as intenções mais amplas, as diretrizes 

e as perspectivas gerais da mudança pretendida; é a 
proposição histórica do devir.

II. O Projeto não concretiza o planejamento, visto tratar-se 
de um documento de orientação da prática profissional 
e não é a prática em si.

III. O Plano concretiza as decisões, sinaliza para ações que 
operacionalizam as intenções e objetivos contidos nos 
programas.

IV. O Programa caracteriza-se pela agregação de atividades 
ou parcialização do plano em relação ao tempo, espaço 
e natureza do objeto.

V. O Projeto concretiza as decisões, sinaliza para ações 
que operacionalizam as intenções e objetivos contidos 
nos planos e programas.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) I, IV e V
c) III, IV e V
d) II, III e V
e) I, II e V

36) Iamamoto (2000,p.145), analisando o Serviço Social nos 
indica a necessidade de que a categoria profissional 
assuma um perfil propositivo. Partindo das colocações 
da autora, selecione, dentre as afirmativas abaixo, 
aquelas que citam,corretamente, as características 
necessárias ao perfil profissional propositivo 
recomendado pela autora.
I. O profissional propositivo é o profissional comprometido 

com o neoliberalismo. 
II. O profissional propositivo é o profissional comprometido 

com a atualização permanente. 
III. O profissional propositivo é o profissional comprometido 

com a defesa dos direitos sociais.
IV. O profissional propositivo é o profissional que assume 

um perfil pesquisador.  
V. O profissional propositivo é o profissional que 

desqualifica a pesquisa em seu cotidiano. 
 Estão corretas as afirmativas:

a) I e II
b) II e III 
c) II e IV
d) I e IV
e) IV e V

37) Freire (2006), indica-nos que a reestruturação produtiva 
trouxe uma série de perdas para o trabalhador. Dentre 
tais perdas, o autor indica:
I. Expulsão massificada do emprego.
II. Diminuição dos direitos sociais conquistados.
III. Redução dos acidentes de trabalho.
IV. Crescimento do processo de atrofia sociopolítica.
V. Queda das doenças profissionais. 

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, III e IV
b) III, IV e V
c) II, III e IV
d) I, II e IV
e) I, II e V
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38) Constituem, conforme Freire (2006), resultados do 
processo econômico de reestruturação produtiva, os 
aspectos citados nas afirmativas:
I. Desestruturação Social.
II. Ampliação das garantias trabalhistas.
III. Elevação dos postos estáveis de trabalho. 
IV.Mutilação na capacidade de luta do trabalhador.
V. Fortalecimento dos processos de luta do trabalhador. 

 Estão corretas as afirmativas:
a) III e IV
b) IV e V
c) II e V
d) I e II
e) I e IV

39) A Lei n° 8.662/93 disciplina em seu artigo 19º. que 
o Conselho Regional será mantido por meio das 
seguintes fontes:
I. Apenas concessões do Estado.
II. Por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados 

pelos CRESS.
III. Por doações e legados.
IV. Somente doações de empresas privadas.
V. Apenas doações de pessoas físicas. 

 Estão corretas as afirmativas:
a) II e III
b) I e II
c) II e IV
d) I e V
e) IV e V

40) Giampaoli (2013) realizou uma análise sobre a atuação 
do Assistente Social através de práticas de consultoria 
e assessoria. Considerando as colocações da autora, 
avalie as afirmativas abaixo elencadas:
I. O trabalho dos assistentes sociais nas consultorias 

empresariais passa a integrar o mercado de trabalho 
profissional a partir de meados dos anos 1990.

II. O trabalho dos assistentes sociais nas consultorias 
empresariais passa a integrar o mercado de trabalho 
profissional a partir de meados dos anos 2000.

III. O desenvolvimento de práticas de assessoria e 
consultoria pelo Serviço Social Brasileiro não está 
relacionado com as repercussões da reestruturação 
produtiva para a profissão.

IV. O trabalho dos assistentes sociais nas consultorias 
empresariais se deu com a ampliação das condições 
e relações de trabalho defendidas pelo Serviço Social 
brasileiro.

V. O trabalho dos assistentes sociais nas consultorias 
empresariais se deu sem assegurar as condições e 
relações de trabalho defendidas pelo Serviço Social 
brasileiro.

 Estão corretas as afirmativas:
a) Estão corretas as afirmativas I e II
b) Estão corretas as afirmativas I e V
c) Estão corretas as afirmativas III e IV
d) Estão corretas as afirmativas IV e V
e) Estão corretas as afirmativas II e V

41) Pereira (2011) em seus estudos sobre o desenvolvimento 
da política social nos chama a atenção para o 
surgimento das legislações sociais. Dentre essas 
legislações, a autora nos indica o surgimento da Lei 
dos Trabalhadores em 1351 na Grã-Bretanha. Segundo 
Pereira (2011), assinale a alternativa que apresenta o 
que constituía o objetivo da Lei dos Trabalhadores:
a) Combater a peste negra que assolava os trabalhadores
b) Delimitar o salário mínimo para os operários
c) Responsabilizar o Estado pela concessão de 

atendimento emergencial para os trabalhadores pobres
d) Controlar as relações de trabalho
e) Controlar o nascimento das crianças 

42) Vianna (2008) analisou o desenvolvimento da 
Seguridade Social no Brasil. De acordo com o disposto 
pela autora, analise as afirmativas abaixo:
I. No Brasil a Seguridade Social incorporou as áreas de 

Previdência Social, Saúde e Assistência Social.
II. Figura no texto da Constituição Brasileira de 1988 que 

a Seguridade Social é composta pelo tripé das políticas 
sociais sendo essas Previdência Social, Saúde e 
Educação.

III. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988 a 
política social é dever do Estado e direito do cidadão. 

IV. Conforme a Constituição Brasileira de 1988 a política 
social é dever do mercado, visto a presença do ideal 
liberal na orientação da concepção sobre as ações 
sociais nesse período.

V. A Constituição de 1988 consignou o entendimento da 
política social como um conjunto integrado de ações. 

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e V
b) II, III e IV
c) I, IV e V
d) I, III e V
e) I, III e IV

43) Sá (1995) recuperando o desenvolvimento histórico do 
Serviço Social no Brasil enquanto profissão faz uma 
análise a respeito do surgimento da Escola de São 
Paulo. Considerando o disposto pela autora, analise as 
alternativas abaixo e assinale a correta. 
a) A escola de São Paulo foi a primeira escola a ser 

custeada e mantida pela Prefeitura do Município de São 
Paulo

b) A escola de São Paulo se caracteriza por defender o 
rompimento com a doutrina social da Igreja Católica até 
então hegemônica nos centros de formação 

c) A escola de São Paulo foi a primeira unidade de ensino 
a propor e implementar o rompimento da influência do 
CEAS na formação do Assistente Social

d) A escola de São Paulo passou a oferecer assessoria as 
demais escolas no ano de 1947 

e) A escola de São Paulo correspondeu a uma extensão 
do CEAS e da própria Ação Social Católica, chegando, 
em determinados momentos, a confundir com esta 
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44) Analisando a constituição do Serviço Social 
brasileiro enquanto profissão Iamamoto (1995) indica 
que tivemos o surgimento das primeiras escolas 
de formação na área. De acordo com a autora as 
faculdades especializadas no ensino de Serviço 
Social têm a formação fortemente influenciada pelo:
a) Pelo aporte às Ciências Humanas no marco do 

pensamento conservador, especialmente de sua 
vertente empirista norte-americana

b) Pelo aporte às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
no marco do pensamento conservador, especialmente 
de sua vertente empirista europeia

c) Pelo aporte às Ciências Sociais no marco do pensamento 
conservador, especialmente de sua vertente empirista 
norte-americana

d) Pelo aporte às Ciências Sociais no marco do pensamento 
conservador, especialmente de sua vertente empirista 
franco-belga

e) Pelo aporte às Ciências Sociais no marco do pensamento 
crítico, especialmente de sua vertente empirista norte-
americana

45) O surgimento do Serviço Social como profissão no 
Brasil foi analisado por Iamamoto (1995) em sua obra: 
“Renovação e Conservadorismo no Serviço Social: 
ensaios críticos”. Conforme a autora há uma série 
de eventos que demarcam o surgimento do Serviço 
Social como profissão. Considerando o pensamento da 
autora, avalie as afirmativas abaixo:
I. O Serviço Social surge como parte de um movimento 

social mais amplo, de bases confessionais, articulado à  
necessidade de formação doutrinária e social do laicato. 

II. O Serviço Social surge da iniciativa de grupos e frações 
de classes dominantes.

III. O Serviço Social em seu surgimento como profissão 
aparece como uma das frentes mobilizadas para o 
soerguimento moral da família operária. 

IV. O Serviço Social surge exclusivamente da intervenção 
do Estado voltada a introjetar novos hábitos sociais nos 
católicos.

V. A Igreja Católica não se mostrou influente o suficiente 
para estimular o surgimento do Serviço Social como 
profissão no Brasil tal como observado na Europa. 

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) II, III e V
d) I, IV e V
e) I, III e IV 

46) A autora Maria do Carmo Brant de Carvalho, no texto 
“Avaliação de projetos sociais”, publicado em 2001, 
coloca-nos que podemos fazer uma avaliação de 
projeto social considerando sua eficácia, eficiência ou 
efetividade. Partindo do disposto por Carvalho (2001), 
analise as afirmativas abaixo:
I. A avaliação de efetividade é mensurada por meio da 

relação estabelecida entre meios e fins. 
II. A avaliação de eficácia é medida pela quantidade de 

mudanças significativas e duradouras processadas na 
qualidade de vida dos beneficiários.

III. A avaliação de eficiência verifica e analisa a relação 
entre a aplicação de recursos e os benefícios derivados 
de seus resultados.

IV. A avaliação de eficácia é orientada para analisar a 
obtenção de um custo mínimo para o maior número e 
qualidade de benefícios. 

V. A avaliação de eficácia de um projeto está relacionada 
ao alcance de seus objetivos. 

 Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II
b) Apenas as afirmativas III e V
c) Apenas as afirmativas I e III
d) Apenas as afirmativas IV e V
e) Apenas as afirmativas I e V

47) Boschetti (2009) no texto: “Avaliação de políticas, 
programas e projetos sociais” ofereceu-nos parâmetros 
para a avaliação de políticas, programas e projetos 
sociais. A autora indicou uma série de aspectos que 
pode ser usado como parâmetro para a realização da 
análise de política ou programa social, os quais estão 
apontados nas afirmativas:
I.  Os direitos e benefícios estabelecidos e assegurados. 
II.  A demanda reprimida e a demanda atendida, e,o saldo 

total dos atendimentos.
III.  A quantidade de atendimentos concretizados frente os 

recursos destinados às ações sociais. 
IV.  O financiamento (fontes, montantes e gastos).
V. Gestão (forma de organização) e controle social 

democrático (participação da sociedade civil).
 Estão corretas as afirmativas:

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

48) O conceito de responsabilidade social corporativa 
ou responsabilidade social empresarial se ampliou 
no Brasil em meados de 1990. Nesse sentido muitas 
empresas constituíram institutos visando conferir 
concreticidade às ações de responsabilidade social 
empresarial, dentre os quais podemos citar:
a) Instituto da Unicef
b) Instituto do Criança e Esperança
c) Instituto da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança 
d) Instituto Ethos de Responsabilidade Social no Brasil 
e) Instituto Ethos de Responsabilidade Social da Natura

49) Para Minayo (1994) a pesquisa social via de regra 
é construída através de abordagens de natureza 
qualitativa. A autora compreende a pesquisa qualitativa 
como possuidora de determinadas especificidades 
e particularidades. Considerando o pensamento de 
Minayo (1994) sobre a pesquisa qualitativa, analise os 
itens abaixo inseridos:
I. A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde um espaço mais profundo 
da relações.

II. A pesquisa qualitativa trabalha com equações, médias e 
estatísticas visando a construção do conhecimento.

III. A pesquisa qualitativa aprofunda-se no mundo dos 
significados das ações e das relações humanas,um lado 
não perceptível e não captável em equações, médias e 
estatísticas. 

IV. A pesquisa qualitativa não é construída por meio da 
análise da vivência, da experiência e tampouco analisa 
as estruturas e instituições sociais. 

V. A pesquisa qualitativa considera que o fenômeno 
ou processo social tem que ser entendido nas suas 
determinações e transformações dadas pelos sujeitos. 

 Estão corretos:
a) Os itens I, III e V
b) Os itens I,II e III
c) Os itens III, IV e V
d) Os itens II, III e IV
e) Os itens I, III e IV
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50) Minayo (1994) faz uma análise sobre a Pesquisa Social, 
relacionando-a à produção de conhecimento nas 
Ciências Sociais. De acordo com a autora, a Pesquisa 
Social é integrante das Ciências Sociais. Pesquisas 
Sociais, por conseguinte, conforme a autora, 
apresentam determinadas especificidades. Selecione, 
dentre as afirmativas abaixo, aquela que menciona, 
corretamente, características das Pesquisas Sociais.
I. Na pesquisa social, assim como nas Ciências Sociais, 

o objeto de pesquisa é despossuído de consciência 
histórica. 

II. A pesquisa social é sempre tateante, mas, ao progredir, 
elabora critérios de orientação cada vez mais precisos.

III. Na pesquisa social, assim como nas Ciências Sociais, o 
objeto de pesquisa é histórico. 

IV. Nas pesquisas sociais, assentadas nas Ciências Sociais, 
o objeto da pesquisa é essencialmente qualitativo. 

V. Nas pesquisas sociais, assentadas nas Ciências Sociais, 
o objeto da pesquisa é essencialmente quantitativo. 

 Estão corretas:
a) As afirmativas I, IV e V
b) As afirmativas II, III e V
c) As afirmativas III, IV e V
d) As afirmativas I, II e III
e) As afirmativas II, III e IV




