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Serviço Social 
 

 

Prova objetiva 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinqüenta) questões objetivas de caráter específico; 
 

Prova Objetiva Nº. de Questões Valor das questões Total de Pontos 
Conhecimentos específicos do cargo 50 2 100 

 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal no final. 

 

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na 
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

05- As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos 
retângulos ao lado. 

 

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, 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 a Folha de 
Respostas. 
 

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva e a Folha de Respostas da Prova Objetiva, 
e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. 

 

12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVAS OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS. 
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♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 01 
 
O processo capitalista expressa uma maneira 
historicamente determinada de os homens produzirem e 
reproduzirem as condições materiais da existência humana. 
Neste processo se reproduzem as idéias e representações 
que expressam estas relações e as condições materiais em 
que se produzem, encobrindo o antagonismo que as 
permeia. Neste processo as relações entre pessoas se 
mascaram em relações entre coisas. O conceito que 
mistifica esta relação material das relações sociais é a/o: 
 
A) Reificação do capital 
B) Economia de mercado 
C) Categoria Trabalho  
D) Representação social 
E) Trabalho vivo 
 
Questão 02 
 
O produto da produção capitalista não é apenas um valor 
de uso (mercadorias de valor útil), nem um produto que 
tem somente um valor de troca. Seu produto é a mais valia, 
ou seja, são mercadorias que possuem mais valor de troca, 
isto é, representam mais trabalho que o que foi adiantado 
para sua produção sob forma de mercadoria ou dinheiro. 
Este sobrevalor, ou mais valia é substancialmente, segundo 
Marx: 
 
A) Consumo de objetos úteis à produção do capital. 
B) Materialização do tempo de trabalho excedente, não 

pago e apropriado pela classe capitalista 
C) Suporte material dos valores de troca 
D) Forma relativa entre mercadoria e a categoria trabalho. 
E) O valor de uso do trabalho que ao ser pago pelo capital 

agrega valor ao produto. 
 
Questão 03 
 
Ana Maria de Vasconcelos identifica na obra A prática do 
Serviço social que no trabalho do assistente social 
independente da área em que atua, deve haver a 
diferenciação das demandas como o norteador da ação 
profissional. Para tal se faz necessário uma competência 
teórica e ético-política que respondam a estas demandas, de 
forma que distinga o reforço à cidadania e não sua 
negação. Esta demanda, que reconhece o direito do cidadão 
é a: 
 
A) Pública 
B)  Estatal 
C) Assistencialista 
D) Focal 
E) Trabalhista 
 

 
Questão 04 
 
Em análise sobre a atuação do assistente social na área da 
saúde, Ana Maria de Vasconcelos, em “A prática do 
Serviço Social”, identifica um entrave à articulação do 
trabalho profissional e o atendimento as necessidades e 
interesses das classes trabalhadoras no sentido da 
efetivação da cidadania. Este entrave seria: 

 
A) Capacidade do trabalhador de ser autônomo em 

detrimento da necessidade 
B) Coletivismo obsessivo que difere do individualismo 

liberal 
C) Fragmentação do direito que é discutido de forma 

dissociada 
D) Universalidade do direito e o sofrimento humano 
E) Esclarecimento da população e seu caráter 

emancipatório  
 
Questão 05 
 
Vasconcelos, no livro A prática do serviço social, 
identifica um grave momento que se inicia no Movimento 
de Reconceituação e se acumula até hoje que seria o/a: 

 
A) Divisão teórica que se iniciou no movimento de 

reconceituação e culmina na hegemonia do 
Funcionalismo. 

B) Ecletismo profissional que dificulta um eixo teórico 
determinante 

C)  Paralelismo entre prática e metodologia que leva em 
conta os interesses do Estado 

D) Fratura entre prática profissional e as possibilidades de 
prática na direção dos interesses da classe trabalhadora 

E) Regulamentação tardia do código de ética profissional 
 
Questão 06 
 
A prerrogativa da supervisão não é um processo privativo 
do Serviço Social. No que tange sua forma analítica, 
utilizam-se como enfoques: 

 
A) Administrativo, social e técnico 
B) Teórico, subjetivo e educativo 
C) Operacional, técnico e metodológico  
D) Administrativo, educativo e operacional 
E) Ético, político e metodológico 
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Questão 07 
 
Tradicionalmente, o processo de supervisão fora concebido 
como um processo hierárquico entre o supervisor( detentor 
do saber) e o estagiário ( detentor de menos recursos a 
nível de conhecimento e prática). Este enfoque que esteve 
presente na profissão na década de 40, pautou-se na ênfase 
ao ensino individual prático e ao aspecto psicológico da 
ação. Com base na afirmação acima, pode-se pontuar como 
base de influência das produções e ações em supervisão no 
Serviço Social a abordagem: 

 
A) Norte-americana 
B) Franco-belga 
C) Adminsitrativa 
D) Tecnicista 
E) Hierárquica  
 
Questão 08 
 
O processo de supervisão é um lócus privilegiado. Permite 
a troca  entre o supervisor e o estagiário de mutualidade de 
conhecimentos teórico-práticos, vivências e experiências 
em que ambos aprendem. A este processo denomina-se: 
 
A) Teórico-prático 
B) Ético-político  
C) Ensino-aprendizagem 
D) Teórico-metodológico 
E) Sócio-reflexivo. 
 
Questão 09 
 
Um dos princípios fundamentais do código de ética 
profissional é: 

 
A) A opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção desta mesma ordem societária  
B) Reconhecimento da equidade como valor ético central 

e das demandas discriminatórias  a ela inerentes. 
C) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 

socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida. 

D) Garantia do unitarismo através da utilização da Teoria 
Marxiana. 

E) Defesa limitada dos direitos civis, políticos e sociais. 
 
Questão 10 
 
São deveres do Assistente Social, de acordo com o código 
de ética profissional: 
 
A) Instituir desagravo público em face de ofensas que 

atinjam sua honra profissional  
B) Fazer pronunciamento em matéria de sua 

especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos 
de interesse da população. 

C) Participar da elaboração e gerenciamento das políticas 
sociais, e na formulação e implementação de 
programas sociais. 

D) Permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço 
Social em instituições públicas ou privadas, que não 
tenham em seu quadro Assistente Social que realize 
acompanhamento direto ao aluno estagiário. 

E) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que 
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 
policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes.  

 
Questão 11 
 
É vedado ao Assistente Social, de acordo com o código de 
ética profissional. 
 
A) Compactuar com o exercício ilegal da profissão, 

inclusive nos casos de estagiários que exerçam 
atribuições específicas, em substituição aos 
profissionais. 

B) Aprimoramento profissional de forma contínua, 
colocando-o a serviço dos princípios deste código. 

C) O livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
D) Deixar de substituir profissional que tenha sido 

exonerado por defender os princípios da ética 
profissional, para que não haja interrupção das 
atividades. 

E)  Impedir condutas anti-éticas, crimes ou contravenções 
penais na prestação de serviços profissionais 

 
Questão 12 
 
Considera-se criança, de acordo com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei nº 8.069), a pessoa com idade até: 
 
A)  8 anos completos 
B) 12 anos incompletos 
C) 7 anos incompletos 
D) 15 anos completos  
E) 17 anos, 11 meses e 29 dias. 
 
Questão 13 
 
Quanto à convivência familiar e comunitária é correto 
afirmar, de acordo com o Estatuto da Criança do 
adolescente (Lei nº 8069): 
 
A) Toda criança e adolescente tem direito a ser criado, 

caso seja opção deste, em família substituta 
B) Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, 

terão os mesmos direitos e qualificações, salvo os 
filhos adotivos. 

C) A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretados 
pelo Conselho Tutelar. 

D) Aos pais incumbe o dever do sustento, guarda e 
educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 
cumprir as determinações judiciais. 

E) O pátrio poder será exercido pela mãe, baseando-se em 
estudos sobre as novas conformações dos arranjos 
familiares. 
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Questão 14 
 
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
redimensionou a percepção das necessidades sociais e a 
conformação da Assistência Social como direito. A 
inovação desta proposta de intervenção dá continuidade ao 
processo de inclusão social inaugurado pela (o): 
 
A) LOAS e a Constituição Federal de 1988 
B) LBA e a Lei Eloy Chaves 
C) Lei do primeiro emprego e o Programa Bolsa Família 
D) CLT e o welfare state 
E) INPS e o MDS  
 
Questão 15 
 
A nova concepção de Assistência Social introduzida pelo 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) criou um 
novo conceito de Política de Assistência, que rompeu com 
o paradigma da tutela e do assistencialismo. Esta nova 
concepção pauta-se no preceito 
 
A) de suprimento, sob dado padrão pré-definido, de um 

determinado recurso em prol do desenvolvimento que 
seja estimulador da capacidade dos indivíduos de se 
emponderar e assim ter maior autonomia. 

B) político e apaziguador de conflitos através de critérios 
de elegibilidade. 

C) limitante do papel da família como lócus privilegiado 
do desenvolvimento de capacidades. 

D) das necessidades do individuo e de sua auto-promoção 
através do fortalecimento de sua condição psicológica. 

E) determinista do Estado de pobreza transitório, que 
indica a necessidade de ajuda moral e social ao 
individuo excluído. 

 
Questão 16 
 
Um aspecto relevante na implementação do  Sistema Único 
de Assistência Social  (SUAS ) é a consideração sobre as 
particularidades e as capilaridades sócio-territoriais. Este 
dado deve ser observado, pois expressa: 
 
A) O equilíbrio sócio-territorial e cultural dos espaços 

regionais 
B) As diversidades regionais e sua reprodução na 

dinâmica das cidades. 
C) A deflagração de informações que demonstrem certo 

equilíbrio na divisão sócio-familiar 
D) A confrontação de aspectos demográficos que irão 

repercutir no condicionamento social, moral e 
intelectual das composições familiares 

E) A tendência de isolamento de determinados 
municípios, principalmente os que recebem recursos 
vultuosos do FNAS 

 
Questão 17 
 
De acordo com o art. 1º da Lei orgânica da Assistência 
Social (LOAS), a Assistência Social, direito do cidadão e 
dever do Estado é política de seguridade social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizando por 
intermédio de um conjunto integrado da iniciativa pública e 
da sociedade para garantir o atendimento às necessidades 
básicas. A LOAS introduziu um novo conceito de proteção 

social que deve garantir determinadas “seguranças” para os 
cidadãos, estas denominadas: 
 
A) Pública, de liberdade e de legitimidade. 
B) Familiar, institucional e prisional 
C) Sobrevivência, acolhida e de convívio familiar  
D) Acolhida, psico-social e previdenciária 
E) Judiciária, material e de bens e serviços 
 
Questão 18 
 
De acordo com o dispositivo da Lei orgânica da 
Assistência Social (LOAS), cap. II, seção I, art.40 a 
Política Nacional de Assistência Social tem como 
princípios: 
 
A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
B) Descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e normatização à esfera federal. 
C) Participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação e controle das ações. 
D) Centralidade na família para concepção e 

implementação de benefícios e serviços 
E) Primazia da responsabilidade do Estado na condução 

da política de assistência social em cada esfera de 
governo. 

 
Questão 19 
 
Na operacionalização da política de assistência social,  
deve-se considerar o público usuário e avaliar situações de 
vulnerabilidade e riscos. Nesta direção a forma de proteção 
que tem por objetivo prevenir situações de risco por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários, levando em conta 
que estes vínculos não foram rompidos é a: 
 
A) proteção social básica  
B) proteção social especial  
C) proteção jurídica de média complexidade 
D) proteção sócio-educativa de alta complexidade 
E) medida sócio-protetiva 
 
Questão 20 
 
Ao se estabelecer diretrizes do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) determinadas ferramentas 
foram definidas com o intuito de mensurar a eficiência e a 
eficácia das ações previstas nos planos de assistência 
social, avaliar o sistema e possibilitar a realização de 
estudos, pesquisas e diagnósticos  que retroalimentassem as 
diretrizes na formulação e implementação das políticas. 
Estas ferramentas são: 
 
A) Estatísticas, justificativa e mensuração 
B) Avaliação ex-post, monitoramento e conclusão  
C) Informação, monitoramento e avaliação  
D) Informação, monitoramento e análise justificada 
E) Benchmarking, gestão compartilhada e análise 

institucional. 
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Questão 21 
 
O processo de implementação das políticas sociais no 
Brasil se deu de maneira eventual, fragmentada, casualista 
e seletiva. O Assistente Social configura-se como “agente 
privilegiado” para operacionalizar estas políticas e 
demandas. Neste momento do surgimento das políticas 
sociais no Estado brasileiro o que o caracteriza é seu 
caráter: 
 
A) Legal 
B) Universal 
C) Jurisdicional  
D) Assistencial  
E) Econômico  
 
Questão 22 
 
O Estado de Bem Estar Social, dentro da análise sobre as 
formas de intervenção do Estado sobre questão social, foi a 
alternativa das sociedades capitalistas do pós-guerra para 
minorar determinada problemática identificada como: 

 
A) a desigualdade social 
B) o excesso de mão-de-obra 
C) abertura para o capital internacional 
D) o inchaço do mercado de capitais 
E) o descontrole do consumo 
 
Questão 23 
 
Atualmente a idéia de concretização da cidadania é 
coletiva. Isto se explica pela crescente multiplicação dos 
movimentos sociais, a partir de 1978, com o debate pela 
defesa do Estado de direito e da cidadania. Este movimento 
em prol da cidadania, como forma de organização das 
classes subalternizadas deve ter como norteador das ações 
a dimensão da: 

 
A) solidariedade social  
B) desigualdade social 
C) subalternização das classes 
D) instinto de sobrevivência  
E) carência coletiva. 
 
Questão 24 
 
Ao resgatar os componentes teórico-metodológicos da 
profissão, avilta-se as possibilidade de “desmascaramento” 
de novas formas de apreensão da realidade e a 
compreensão crítica e política de sua prática. A este 
“momento” histórico da profissão denominou-se: 

 
A) Movimento de Reconceituação  
B) Terceira Via 
C) Laicização católica 
D) Tecnicismo  
E) Desenvolvimento de comunidade. 

Questão 25 
 
Pautado no discurso da rigidez das relações de trabalho no 
Brasil e seus altos custos como causador do desemprego e 
da dificuldade de investimento e inserção da indústria 
nacional nos ritmos da competitividade mundial, o governo 
de Fernando Henrique Cardoso, operou as políticas de 
trabalho em prol de um receituário neoliberal. Neste 
entendimento acerca das relações trabalhistas, neste 
período,  pode-se afirmar que 
 
A) observou-se um crescimento na inserção formal do 

trabalhador  
A) houve uma distrofia muscular progressiva 
B) identificou-se um decréscimo no nível de desemprego 

e o aumento do salário mínimo 
C) houve um acirramento das formas precarizadas de 

inserção no mercado de trabalho. 
D) houve uma retomada de investimentos externos que 

possibilitaram mais empregos nas indústrias  
E) o estado brasileiro identificou  que a agenda social 

democrata era a única saída possível para emergência 
da crise. 

 
Questão 26 
 
Historicamente o termo controle social foi utilizado como 
forma de controle do Estado ou do empresariado sobre a 
população. Outros autores indicam que o termo significa a 
imposição de limites aos comportamentos desviantes. 
Entretanto, seu significado dentro do escopo das Reformas 
do Estado assumiu, a partir da Constituição de 1988, outra 
denominação que engendra a:  
 
A) Sobreposição das políticas de controle que passa a ter 

caráter jurisdicional 
B) Participação da população na elaboração e fiscalização 

das políticas públicas. 
C) Resolução dos conflitos com vistas à manutenção da 

opinião de um grupo majoritário. 
D) Dimensão subjetiva do controle social que absorva as 

normas sociais pela estrutura da personalidade. 
E)  Limitação do agir individual da sociedade. 
 
Questão 27 
 
Para a efetiva implementação de uma política de direitos 
que estão elencadas na Constituição de 1988, faz-se mister 
a  universalização de direitos e a redemocratização do 
Estado Brasileiro. Para tal, é necessário instituir um novo 
desenho no sistema federativo que aponte para o 
fortalecimento da capacidade  decisória e autônoma dos 
Estados e municípios, e a transferência de novas 
competências e recursos públicos, com a capacidade de 
fortalecer o controle social e a participação da sociedade 
civil na decisões políticas. A este processo intitula-se: 
 
A) Descentralização 
B) Gestão centralizada 
C) Desconcentração  
D) Controle social  
E) Pacto social 
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Questão 28 
 
Determinados espaços de interlocução se apresentam como 
lócus privilegiado no sentido de possibilitar o debate a 
cerca dos direitos sociais. Através destes espaços formais 
se torna possível o controle social, promulgados na 
Constituição de 1988. Estes são as (os): 
 
A) Tribunais e os conselhos  
B) Federações e os municípios  
C) Reuniões de rede e as conferencias de saúde 
D) Conferências e os conselhos  
E) Juntas de recurso e as cooperativas 
 
Questão 29 
 
No processo de implementação, fiscalização e 
direcionamento das políticas sociais em favor dos cidadãos, 
garantidos constitucionalmente, outros espaços são, 
conforme o livro “Política Social, família e juventude”, 
parceiros de primordial importância para o exercício do 
controle social, que são: 
 
A) Ministério público, PROCON, conselhos profissionais 

e os meios de comunicação. 
B) Polícia Civil, Conselhos tutelares, conselhos distritais e 

de direitos 
C) Ministério público, Conselhos paritários, CRESS (s) e 

CFESS 
D)  Conselhos distritais, Plenárias, o CRAS e o CREAS 
E) Seminários de direitos, Senado, e a Câmaras 

municipais e estaduais 
 
Questão 30 
 
Na concepção do Estado de bem-estar social, o discurso do 
Estado gira em torno das adequações ao neoliberalimo, que 
propõem  a participação mais ativa da iniciativa privada, da 
sociedade civil e da família na provisão social em 
substituição  ao modelo “rígido” de proteção social. Nesta 
análise a proposta básica é que a oferta de bens e serviços 
de proteção social deve provir de diversas fontes. São eles 
(as): 
 
A) Sociedade civil, as redes primárias, a família e o 

mercado. 
B) Estado, o mercado, as organizações voluntárias e 

caritativas e a rede familiar.  
C) Sociedade providência, o Estado liberal, o 

empresariado e o mercado. 
D) Família, organizações eclesiásticas e o setor formal e 

informal.  
E) Voluntariado, O estado, classe trabalhadora e os 

sindicatos. 
 
 
 

Questão 31 
 
A proposta explicitada por Minayo, na obra Pesquisa 
social: teoria, método e criatividade, mostra um caminho 
para análise dos dados de uma dada pesquisa. A autora 
indica o método hermenêutico dialético como proposta de 
interpretação qualitativa dos dados coletados. Neste 
processo identificam-se alguns passos para operacionalizar 
esta proposta de análise que tem como norte o 
mapeamento, a definição de categorias e a correlação entre 
os dados e os referencias teóricos da pesquisa, são eles: 
 
A) Ordenação dos dados, classificação e análise final 
B) Aproximação, ordenação e conclusão  
C) Análise de conjuntura, categorização e teorização  
D) Hipóteses, teorização e análise final 
E) Interrogação, justificativa e resultados 
 
Questão 32 
 
No processo de avaliação das políticas sociais dois 
momentos são preponderantes para se atingir com eficácia, 
eficiência e efetividade as ações planejadas. Um trata da 
avaliação prévia do foco da ação e a outra avalia os 
impactos e processos. Estes são: 

 
A) Avaliação de alocação e orçamentária  
B) Avaliação ex-ante e ex-post 
C) Avaliação metodológica e teórica  
D) Avaliação prévia e jurídica 
E) Avaliação administrativa e de impacto. 
 
Questão 33 
 
Determinada categoria de análise das políticas sociais, de 
acordo com Arretche, no livro Tendências no estudo sobre 
avaliação, indica direções ao trabalhar com a escassez de 
recursos e um enorme contingente populacional a ser 
coberto.  Esta categoria pressupõe uma avaliação na 
relação entre o esforço empregado na implementação de 
uma dada política e os resultados alcançados, que seria 
a(o): 
 
A) Eficiência  
B) Eficácia  
C) Método  
D) Impacto 
E) Resolutividade 
 
Questão 34 
 
Na configuração da assistência social no Brasil, seu campo 
de conformação tem como características a benevolência 
da sociedade civil solidária e do Estado para os 
desprovidos. Esta prática foi encarada como natural, banal, 
solidária, benevolente e clientelista, enfim um “pronto 
socorro social”. No sentido de dar significado a política de 
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assistência social se fez necessário criar mecanismos de 
inclusão por meio de políticas de direitos, via seguridade 
social e a Constituição, rompendo com o paradigma do 
Estado assistencial. Neste intuito se faz também necessário 
eliminar das diretrizes de regulamentação das políticas de 
assistência social a(o)(s) 
 
A) Superposição de programas e ações de assistência 

social, a distribuição em espécie de insumos e recursos 
e o fisiologismo e casuísmo político 

B) Planejamento descentralizado, a implementação de 
uma rede de serviços sociais e urbanos às classes 
populares 

C) Cargos de chefia no comando das instituições públicas 
e a decretação de uma gestão local  

D) Descentralização político-administrativa e as 
cooptações partidárias 

E) Programas de transferência de renda e os investimos 
supérfluos 

 
Questão 35 
 
Uma questão levantada por Vasconcelos no artigo Relação 
teoria e prática, indica que o profissional que discorde das 
direções tomadas pela investida neoliberal que transmutam 
e flagelam direitos, deve projetar sua ação profissional 
buscando uma participação consciente e de qualidade no 
enfrentamento deste quadro. Para tal se faz necessário: 
 
A) Determinar objetivos profissionais inexeqüíveis  
B) Dissociar teoria da prática 
C) Não aprofundar-se no conhecimento da realidade para 

não influenciar resultados 
D) Qualificar suas práticas operativas  
E) Operar em prol de uma revolução pacífica 
 
Questão 36 
 
Segundo Vasconcelos, no artigo Relação teoria/prática, 
para se atingir a unidade dialética entre teoria e prática, é 
necessário  
 
A) qualidade das conexões que os pesquisadores, docentes 

e assessores/consultores estabeleçam com a realidade, 
objeto da ação profissional. 

B) somente a leitura dos referencias teóricos, já que a 
teoria não prescinde da prática 

C) superação de práticas progressistas 
D) reiteração de práticas empiristas  
E) utilizar a terceira via, com a introdução da leitura de 

obras marxistas. 
 
Questão 37 
 
Na operacionalização das ações o assistente social atende 
uma enorme demanda sem o aporte de instrumentos 
necessários que dêem conta deste movimento. Ficam 

limitados à distinguir aparência e essência, de captar 
tendências, de priorizar demandas, de eleger atividades e 
ações essenciais em direção aos objetivos. No sentido de 
por instrumentos que possibilitem o desvelamento do 
movimento da realidade social ocultado pelo movimento 
cotidiano das relações sociais, se indica como possibilidade 
a(o): 
 
A) Assessoria/consultoria  
B) Análise da realidade 
C) Avaliação imperativa 
D) Gerência executiva 
E) Estágio supervisionado 
 
Questão 38 
 
O processo de reestruturação industrial aponta para a 
intensificação do controle sobre a força de trabalho em 
função das novas estratégias de gestão.  Para se adequar a 
estas novas exigências, se faz necessário a formação de um 
novo comportamento produtivo do empregado, que o 
envolva em programas de incentivos e participação. Dentro 
desta análise, o assistente social é requisitado para fazer 
parte da política de Recursos humanos das empresas, onde 
genericamente trabalha as dimensões 
 
A) do atendimento “as necessidades humanas” em prol da 

formação de um comportamento produtivo compatível 
com as exigências das empresas. 

B) de articulador dos movimentos sindicalistas no seio das 
relações de trabalho  

C) do atendimento clínico e psicológico dos trabalhadores 
D) em prol do trabalho individual e na refuncionalização 

dos níveis de gestão  
E) a favor dos ideários da teoria marxista 
 
Questão 39 
 
No sentido de dar sustentabilidade à política pública de 
assistência social, é preciso processar a substituição de um 
sustentáculo frágil e reerguer as bases que sustentem as 
diretrizes do que é apregoado pela LOAS. Para tal é 
necessário: 
 
A) O estabelecimento de uma relação de parceria com o 

intuito da completude das redes; o estabelecimento do 
sistema único de cobertura, descentralizado e 
territorializado.  

B) Formar ações permanentes e descontinuadas em prol 
da garantia de direitos 

C) Operar um fluxo descendente onde a gestão nacional 
direcione todas as ações 

D) Dar sentido à desobrigação dos indivíduos no pleito do 
voto. 

E) Diminuir o nível de gestão local para uma melhor 
abrangência das ações  
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Questão 40 
 
A prática social é atravessada pela análise cientifica e pela 
reflexão filosófica. É uma práxis que integra as exigências 
da eficácia do agir. Por este motivo necessita da 
contribuição múltipla e complementar dos subsídios 
fornecidos por diversas ciências. Esta determinada prática 
que pressupõe o diálogo solidário entre várias disciplinas é 
a(o) : 
 
A) Metodologia 
B) Positivismo 
C) Hermenêutica 
D) Fenomenologia 
E) Interdisciplinaridade  
 
Questão 41 
 
Nos recentes estudos sobre a diversidade, sociabilidade e  
organização das composições familiares no Brasil 
observou-se um crescente número de famílias matrifocais, 
onde a mulher é provedora do lar. Este rearranjo, porém, 
não eliminou a importância do modelo de familiar nuclear 
(marido, esposa e filhos) como referencial e em ideal da 
vida doméstica para a grande maioria da população. Em 
linhas gerais este modelo de família tem como 
características básicas: 
 
A) Estrutura hierarquizada no qual o pai/marido exerce 

autoridade e poder sobre a esposa e filhos,  e a divisão 
sexual do trabalho bastante rígida . 

B) Poder limitado do pai/provedor, manutenção da família 
por meio do trabalho coletivo e uma estrutura de poder 
linear 

C) Poder familiar exercido pela mulher, estrutura 
hierarquizada e divisão sexual do trabalho bastante 
flexível. 

D) Pai/genitor como único provedor da manutenção do 
grupo, mobilidade social e marcante presença da 
mulher no mercado de trabalho formal 

E) Padrão hegemônico ordenável, padrão cultural 
inflexível e rearranjos da diversidade de relações 
afetivas 

 
Questão 42 
 
Considera-se um mínimo social destinado a garantir através 
de prestações mensais um valor básico de renda às pessoas 
que não possuam condições de obtê-las por meio do 
trabalho, independente de contribuição ao Regime 
Previdenciário, e que comprove ter como proventos 
familiares o limite de ¼ de salário mínimo per capita; 
sendo destinado a deficientes incapazes para a vida 
independente e do trabalho e a idosos com 65 anos ou mais 
é: 
  
A) Aposentadoria por idade 

B) Beneficio médico  
C) Beneficio eventual  
D) Beneficio de Prestação Continuada 
E) Aposentadoria Especial  
 
Questão 43 
 
Constitui-se atribuição privativa do assistente social: 
 
A) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da 

gestão financeira em órgãos e entidades representativas 
da categoria profissional. 

B) Encaminhar providências e orientação social a grupos e 
indivíduos.  

C) Prestar assessoria e consultoria em órgãos públicos  
D) Treinamento, avaliações e supervisão. 
E) Planejamento, organização e administração de 

programas e projetos. 
 
Questão 44 
 
A organização e gestão das ações de assistência social será 
implementada de forma descentralizada e participativa, 
constituída pelas entidades e organizações de assistência 
social que articule meios e esforços para efetivação da 
Política Nacional de Assistência Social. Para tal, as 
organizações de assistência social, para regulamentarem 
seu funcionamento deverão observar as normas expedidas 
pelo(a)(s): 
 
A) Conselho Nacional de Assistência Social 
B) Política Nacional de Assistência Social 
C) Sistema Único de Assistência Social  
D) Fundo Nacional de Assistência  
E) Estados e Municípios  
 
Questão 45 
 
A lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula, de acordo 
com o art. 1º, à nível nacional: 
 
A) As ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou 
privado. 

B) As condições para a promoção da saúde, sua 
organização e funcionamento  

C) A garantia de responsabilidade pública  na prestação 
dos serviços de saúde, excluindo a participação das 
pessoas e da sociedade. 

D) A coletividade na determinação das condições 
subjetivas de vida 

E) Redução dos agravos e riscos na ausência de elementos 
nutricionais  
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Questão 46 
 
De acordo com a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, são 
considerados objetivos do SUS: 
 
A) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da doença  
B) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, bem com 
a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas 

C) A universalidade de acesso aos serviços em todos os 
níveis 

D) Tratamento igualitário na assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie  

E) Efetiva participação da comunidade. 
 
Questão 47 
 
Entende-se por vigilância sanitária no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 
 
A) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde. 

B)  Um conjunto de ações que proporcionem o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de mudanças 
nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual e coletiva  

C) Um conjunto de ações e serviços que promovam a 
saúde do trabalhador, através de investidas nos locais 
de trabalho para avaliação de condições de 
insalubridade. 

D) O órgão responsável pela avaliação de impactos de 
tecnologias sobre a saúde nutricional do trabalhador. 

E)  Um conjunto de mudanças determinantes que visam 
prevenir doenças e agravos, através da avaliação dos 
determinantes das causas. 

 
Questão 48 
 
Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é correto afirmar que: 
 
A) Apregoa a integralidade da assistência, entendida como 

um conjunto articulado e continuo de ações e serviços 
somente preventivos e coletivos em determinados 
níveis de complexidade. 

B) Dimensiona sua ação por meio da universalidade, 
estendendo sua atuação por meio da centralização 
administrativa. 

C) A organização dos serviços se efetiva através de ações 
sobrepostas de fins e meios idênticos. 

D) Indica a preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral. 

E) Conjuga para a efetivação dos serviços os recursos 
tecnológicos e financeiros da União 

 
Questão 49 
 
No processo de organização, direção e gestão do Sistema 
Único de saúde (SUS), as ações serão executadas 
diretamente ou via participação complementar da iniciativa 
privada, de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 
de complexidade crescente. Neste processo, as  respectivas 
esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal e os 
Municípios)  tem, em seu âmbito administrativo, as 
seguintes atribuições comuns: 
 
A) Definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. 
B) Promoção da descentralização para os municípios dos 

serviços e das ações de saúde. 
C) Estabelecimento das normas, em caráter suplementar, 

do controle e avaliação das ações e serviços de saúde. 
D) Formação de consórcios administrativos 

intermunicipais 
E) Colaboração na fiscalização das agressões ao meio 

ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 
humana. 

 
Questão 50 
 
A lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 
participação da comunidade e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. Para tal foi instituído o Fundo Nacional de Saúde 
(FNS), que deve ser alocado para a cobertura de ações e 
serviços de saúde. Para tal, os Municípios, Estados e o 
Distrito Federal deverão, para receberem os recursos 
indicados no FNS, contar com: 
 
A) Fundo de saúde,  conselho de saúde com composição 

paritária, plano de saúde , relatórios de gestão , 
contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 
orçamento e comissão de elaboração do plano de 
carreira, cargos e salários, com prazo de dois anos para 
implementação. 

B) Planos de assistência, consórcios intermunicipais, 
plano de saúde e recursos orçamentários 

C) Fundo de saúde, conferências de saúde anuais, plano 
de assistência e composição paritária nos conselhos. 

D) Contrapartida financeira de recursos municipais e 
estaduais, plano de saúde para os servidores da saúde, e 
plano de cargos e salários. 

E) Relatórios de gestão semestrais, Fundo de saúde de no 
mínimo 70%, comissões permanentes de integração e 
plano de assistência. 
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