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Secretaria Municipal de Administração

Edital no 04/2007

Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de   �
50 (cinquenta), está correta;
se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://pmf.fepese.ufsc.br

Assistente Social
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h  
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Língua Portuguesa (8 questões)

Texto

Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
luto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de 
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa 
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes. 
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra. 
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham 
evitado o confronto direto em terra com as forças de 
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado 
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar, 
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o 
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do 
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e 
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio 
continental, medida que previa o fechamento dos 
portos europeus ao comércio de produtos britânicos. 
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por 
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e 
desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o 1. 
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de 
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou 
expressão pela que está entre parênteses.

( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)a. 
( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o b. 

comércio com a Inglaterra. (concordou)
( ) As esquadras combinadas da França e da c. 

Espanha derrotaram a esquadra inglesa. 
(venceram)

( ) As ordens de Napoleão decretando o blo-d. 
queio foram obedecidas tardiamente. 
(precocemente)

( X ) Os exércitos do imperador francês haviam e. 
sofrido reveses surpreendentes. (obtido 
vitórias)

Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e 2. 
( F ) para falso.

( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
( ) A expressão “haviam colocado de joelhos”, 

sublinhada no texto, poderia ser substituída 
por “haviam derrotado”, sem significativa alte-
ração de sentido.

( ) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o 
sentido de vencer, dominar.

( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a 
desobedecer ao bloqueio continental decre-
tado pelo imperador francês, com exceção de 
Portugal e Inglaterra.

( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para 
a resistência interna dos ingleses às forças 
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

( ) V – V – V – V – Fa. 
( X ) V – V – V – F – Fb. 
( ) V – F – F – V – Fc. 
( ) F – V – V – V – Vd. 
( ) F – F – V – F – Ve. 

Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são 3. 
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:

( ) a) gás – gases a. 
b) chapéu – chapéis

( ) a) degrau – degrais b. 
b) fuzil – fuzis

( ) a) mares azul-escuros c. 
b) uniformes verdes-garrafas

( X ) a) papel – papéis d. 
b) farol – faróis

( ) a) luvas cinzas e. 
b) sapatos cor-de-rosa
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Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.4. 

O pronome I. seus, em “seus exércitos” (linha 2), 
refere-se ao imperador francês; o mesmo 
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha 
de Guerra”, (linha 10).
Em “os ingleses tinham evitado II. o confronto 
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é 
um objeto direto.
Em “o fechamento III. dos portos europeus” 
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um 
objeto indireto.
Em “Suas ordens foram imediatamente obe-IV. 
decidas por todos os países” (linha 16), a 
expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são 
corretas.

( ) I – IIa. 
( X ) II – IVb. 
( ) I – II – IIIc. 
( ) I – III – IVd. 
( ) II – III – IVe. 

A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:5. 

“I. …tinham evitado o confronto direto com as 
forças de Napoleão” pode ser substituída por 
“tinham evitado o confronto direto com as 
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido 
original.
Os vocábulos II. Mediterrâneo, britânicos e 
países são acentuados devido à mesma regra 
de acentuação gráfica.
“…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo III. 
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
Em “medida que previa o fechamento dos IV. 
portos” que é pronome relativo referente ao 
vocábulo medida.

Assinale a alternativa correta.

( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.a. 
( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.b. 
( X ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.c. 
( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão d. 

corretas.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.e. 

Leia atentamente as proposições abaixo:6. 

 1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:  

—Restituo a Vossa Excelência        
projeto de lei devidamente apreciado.

 2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:  

—Estamos          no       
senso de responsabilidade.

 3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora: 

—Informo a V.Sa. de que           
observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüen-
cial e correta, as lacunas.

( ) seu ; confiante ; seu ; suasa. 
( ) seu ; confiante ; seu ; vossasb. 
( X ) seu ; confiante ; vosso ; suasc. 
( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossasd. 
( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossase. 

Assinale a alternativa 7. correta.

( ) Precisam-se de digitadores.a. 
( ) Houveram muitas pessoas na festa.b. 
( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.c. 
( ) Mais de um lavrador compraram tratores.d. 
( X ) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.e. 

Analise as proposições abaixo e assinale a única 8. 
correta.

( ) Quero falar consigo.a. 
( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!b. 
( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram c. 

conosco” também é correta a frase “O chefe 
falou com nós mesmos”.

( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só d. 
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, 
só das meninas” possuem o mesmo sentido.

( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedeci-e. 
dos”, o particípio obedecidos poderia estar no 
feminino – obedecidas – sem prejuízo da cor-
reção gramatical e lingüística.
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Matemática (3 questões)

Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a 9. 
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda 
sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal

Base de cálculo (R$) Alíquota % Parcela a 
deduzir (R$)

Até 1.313,69 – –
De 1.313,70 até 2.625,12 15,0 197,05
Acima de 2.625,12 27,5 525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto 
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe 
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:

( ) R$ 825,00a. 
(b.  ) R$ 721,90
(c.  ) R$ 525,19
( X ) R$ 299,81d. 
(e.  ) R$ 103,09

Um banco concedeu a um cliente um empréstimo 10. 
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital 
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, 
então a taxa mensal do empréstimo é:

(a.  ) 2%
( X ) 5%b. 
(c.  ) 7%
(d.  ) 10,5%
(e.  ) 20%

Na preparação de um evento da prefeitura muni-11. 
cipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capaci-
dade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcioná-
rios (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) 
que trabalharam junto com os primeiros durante 10 
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se 
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

(a.  ) 14
(b.  ) 21
( X ) 25c. 
(d.  ) 28
(e.  ) 30

Estudos Sociais (2 questões)

Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 12. 
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de 
grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa correta.

( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define a. 
um roteiro com os princípios que vão guiar 
as negociações do regime global de mudan-
ças climáticas, que sucederá ao Protocolo de 
Kyoto, a partir de 2012.

( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito b. 
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa 
de grande instabilidade na região desde a 
Segunda Guerra Mundial.

( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução c. 
para os conflitos tribais na África, principal-
mente na região do Saara, o que certamente 
significará a salvação de milhares de vidas 
humanas.

( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que d. 
se propõem medidas de combate à AIDS e 
outras doenças sexualmente transmissíveis, 
barateando o custo do tratamento para que 
ele se torne acessível às nações mais pobres.

( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão e. 
o fim do conflito entre o governo do presi-
dente Uribe e o movimento guerrilheiro na 
Colômbia.
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Leia a notícia:13. 

DF tem maior Índice de  
Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento 
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada 
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou 
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social 
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. 
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que 
há condições para que se melhore mais”, afirmou 
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e 
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns 
Estados, como São Paulo mostraram redução nos 
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogê-
neo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns 
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o 
pesquisador.

Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-
documentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice 
de Desenvolvimento Juvenil do País”.

( ) A região nordeste, não obstante serem eleva-a. 
dos os índices de pobreza, destacou-se entre 
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.

( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta b. 
pesquisa, como o Estado que apresentou os 
melhores índices em 2007.

( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar c. 
entre os Estados com os melhores IDJ do país.

( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina d. 
destacaram-se entre as regiões com os melho-
res IDJ do Brasil.

( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi e. 
alcançado, devido ao grande índice de violên-
cia urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação (2 questões)

Assinale a alternativa 14. correta:

( X ) A vacância do cargo público decorrerá de a. 
exoneração, demissão, aposentadoria ou 
falecimento.

( ) A posse do candidato aprovado em concurso b. 
público ocorrerá no prazo de até 60 (ses-
senta) dias, contados da publicação do ato 
de nomeação no órgão oficial de divulgação 
do Município, prorrogável a requerimento do 
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em 
caso de doença comprovada, enquanto durar 
o impedimento.

( ) O prazo para o servidor entrar em exercí-c. 
cio será de até 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da data da posse, sob pena de 
exoneração.

( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo d. 
exercício, os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de con-
curso público.

( ) A carga horária normal do trabalho do ser-e. 
vidor é de 40 (quarenta) horas semanais, 
cumpridas em dias e horários próprios, se não 
houver regulamentação específica.

Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta 15. 
injustificada ao serviço:

( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias a. 
intercalados, durante o período de 6 (seis) 
meses.

( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) b. 
dias intercalados, durante o período de 12 
(doze) meses.

( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) c. 
dias intercalados, durante o período de 24 
(vinte e quatro) meses.

( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) d. 
dias intercalados, durante o período de 12 
(doze) meses.

( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e e. 
vinte) dias intercalados, durante o período de 
24 (vinte e quatro) meses.
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Di Giovani (1988, p.10 in MDS, 2004, p.25-51) 17. 
entende por proteção social:

“as formas institucionalizadas que as sociedades cons-
tituem para proteger parte ou conjunto de seus mem-
bros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da 
vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, 
o infortúnio, as privações (…) Neste conceito, tanto 
as formas seletivas de distribuição de bens materiais, 
quanto os bens culturais permitirão a sobrevivência e 
a integração sob várias formas na vida social. Ainda, os 
princípios reguladores e as normas que, com intuito 
de proteção, fazem parte da vida das coletividades”.

Nesse sentido, aponte a alternativa que apresenta 
corretamente de que maneira a assistência social se 
materializa:

( ) Garantindo a proteção social através das a. 
seguintes seguranças: de sobrevivência e de 
acolhida.

( ) Possibilitando direitos sociais garantidos b. 
apenas aos idosos e pessoas portadoras de 
deficiência.

( ) Assegurando apenas a convivência familiar c. 
como uma necessidade elementar da política 
de assistência social.

( X ) Proporcionando o reconhecimento público d. 
da legitimidade das demandas de seus 
usuários e espaço de ampliação de seus 
protagonismos.

( ) Promovendo o atendimento dos direi-e. 
tos restritos às pessoas em situação de 
vulnerabilidade, as quais encontram-se 
institucionalizadas.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

A Política Nacional de Assistência Social consi-16. 
dera serviços de média complexidade aqueles que 
oferecem atendimentos a famílias e indivíduos com 
seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e 
comunitários não foram rompidos. Assinale a resposta 
que apresenta corretamente os serviços prestados 
neste contexto que exigem maior estruturação técni-
co-operacional, atenção especializada e acompanha-
mento sistemático:

( X ) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; a. 
plantão social, abordagem de rua, cuidado no 
domicílio, serviço de habilitação e reabilitação 
na comunidade das pessoas com deficiência e 
medidas socioeducativos em meio-aberto.

( ) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; b. 
plantão social, abordagem de rua, casa lar, 
albergue serviço de habilitação e reabilitação 
na comunidade das pessoas com deficiência e 
medidas socioeducativos em meio-aberto.

( ) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; c. 
plantão social, abordagem de rua, família 
acolhedora e casa de passagem, serviço de 
habilitação e reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência e medidas socioedu-
cativos em meio-aberto.

( ) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; d. 
plantão social, abordagem de rua, albergue, 
família substituta, serviço de habilitação e 
reabilitação na comunidade das pessoas com 
deficiência e medidas socioeducativos em 
meio-aberto.

( ) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; e. 
plantão social, abordagem de rua, república 
e casa de passagem, serviço de habilitação e 
reabilitação na comunidade das pessoas com 
deficiência e medidas socioeducativos em 
meio-aberto.
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O Centro de Referência da Assistência Social 18. 
(CRAS) é uma unidade pública estatal de base terri-
torial, localizado em áreas de vulnerabilidade social. 
Aponte a alternativa que não corresponde aos servi-
ços prestados pelo CRAS:

( ) Executa serviços de proteção social básica.a. 
( ) Organiza e coordena a rede de serviços socio-b. 

assistenciais locais da política de assistência 
social.

( ) Proporciona atividades do Programa de c. 
Atenção Integral às Famílias.

( ) Presta informações e orientações para a popu-d. 
lação de sua área de abrangência, bem como 
articula com a rede de proteção social local no 
que se refere aos direitos de cidadania.

( X ) Desenvolve serviços socioeducativos para e. 
crianças, adolescentes e jovens na faixa etária 
de 6 a 21 anos, visando sua proteção, sociali-
zação e o fortalecimento dos vínculos familia-
res e comunitários.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) per-19. 
tence a uma política de:

( ) Município.a. 
( X ) Estado.b. 
( ) Governo.c. 
( ) Conselho Estadual de Assistência Social.d. 
( ) Conselho Nacional de Assistência Social.e. 

O Estatuto do Idoso configurou-se como um 20. 
instrumento legal que regula os direitos das pessoas 
idosas que se encontram em situação de risco social, 
negligência de atendimento ou qualquer tipo de vio-
lência causada no contexto familiar e/ou social.

Nesse caso, o Estatuto considera pessoa idosa aquela 
que tiver idade igual ou superior a:

( X ) 60 anos.a. 
( ) 63 anos.b. 
( ) 64 anos.c. 
( ) 65 anos.d. 
( ) 70 anos.e. 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 21. 
reconhece as diferentes condições estruturais e con-
junturais dos Municípios, bem como as diferentes 
capacidades de executar e co-financiar os serviços de 
assistência social. Nesse caso, proporciona a implanta-
ção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 
três níveis de gestão: inicial, básica e plena. Para tanto, 
utiliza de um critério de classificação dos Municípios 
respaldados no porte demográfico e no nível de ges-
tão. (Dados: Brasília, MDS/SNAS, 2007).

Assinale a alternativa correta:

( ) Município de Porte Pequeno I (até 20.000 hab); a. 
Município de Porte Pequeno II (de 20.000 hab 
até 50.001 hab); Município de Porte Médio 
(de 50.001 hab até 100.000 hab), Município 
de Porte Grande (de 100.000 hab até 900.001 
hab) e Metrópole (mais de 900.000 hab).

( ) Município de Porte Pequeno I (até 20.001 hab); b. 
Município de Porte Pequeno II (de 20.001 hab 
até 50.000 hab); Município de Porte Médio 
(de 50.001 hab até 100.001 hab), Município 
de Porte Grande (de 100.001 hab até 900.000 
hab) e Metrópole (mais de 900.000 hab).

( X ) Município de Porte Pequeno I (até 20.000 hab); c. 
Município de Porte Pequeno II (de 20.001 hab 
até 50.000 hab); Município de Porte Médio 
(de 50.001 hab até 100.000 hab), Município 
de Porte Grande (de 100.001 hab até 900.000 
hab) e Metrópole (mais de 900.000 hab).

( ) Município de Porte Pequeno I (até 19.000 hab); d. 
Município de Porte Pequeno II (de 19.001 hab 
até 49.000 hab); Município de Porte Médio 
(de 49.001 hab até 99.000 hab), Município de 
Porte Grande (de 99.001 hab até 899.000 hab) 
e Metrópole (mais de 899.000 hab).

( ) Município de Porte Pequeno I (até 20.000 hab); e. 
Município de Porte Pequeno II (de 20.001 hab 
até 50.000 hab); Município de Porte Médio 
(de 50.001 hab até 100.000 hab), Município 
de Porte Grande (de 100.001 hab até 900.000 
hab) e Metrópole (mais de 100.000 hab).
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Sobre a integração entre o Programa de 22. 
Erradicação do Trabalho Infantil e o Programa Bolsa 
Família, é correto afirmar:

( ) O PETI e o PFB atenderão as diversas situações a. 
de trabalho de crianças e adolescentes com 
idade inferior a 18 (dezoito) anos.

( X ) Buscou racionalizar a gestão de ambos os b. 
programas, com o incremento da interse-
torialidade e da potencialidade das ações 
do Governo, evitando-se a fragmentação, a 
superposição de funções e o desperdício de 
recursos públicos.

( ) As questões de duplicidade e concorrência c. 
entre os PBF e o PETI são enfrentadas através 
da integração, que se tornou caminho viável 
para fazer face aos impasses e propiciar uma 
menor cobertura do atendimento das crian-
ças e adolescentes em situação de trabalho 
no Brasil.

( ) O redesenho permite o alcance dos usuários d. 
incluídos no Programa Bolsa Escola quando se 
refere às ações de enfrentamento ao trabalho 
infantil, à medida que se estende às famílias 
com crianças/adolescentes em situação de 
trabalho.

( ) Destaca-se, no processo de integração entre e. 
PETI e PBF, a não garantia da especificidade e 
do foco de cada programa, possibilitando que 
os mesmos continuem atingindo seus princi-
pais propósitos, com o diferencial de poderem 
ser potencializados e universalizados.

Sobre o Projeto Agente Jovem de 23. 
Desenvolvimento Humano, é correto afirmar:

( ) 20% das vagas de cada município são neces-a. 
sariamente destinadas a adolescentes porta-
dores de algum tipo de deficiência.

( ) Para participar do Programa, os jovens pre-b. 
cisam estar regularmente matriculados na 
escola e nunca ter participado de um dos 
programas sociais.

( ) A ação socioeducativa, enquanto intencional c. 
e planejada, constitui-se a partir de um con-
junto de atividades que visam propiciar aos 
jovens apenas o reconhecimento e o desen-
volvimento de suas habilidades.

( ) O programa objetiva apenas desenvolver ações d. 
que facilitem sua integração e interação, para 
quando o jovem estiver inserido no mercado 
de trabalho, bem como garantir a inserção, 
reinserção e permanência do mesmo no sis-
tema de ensino.

( X ) O Projeto, compreendido como a conjugação e. 
da Bolsa Agente Jovem e da ação socioeduca-
tiva, deverá promover atividades continuadas 
que proporcionem ao jovem, entre 15 e 17 
anos, experiências práticas e o desenvolvi-
mento do protagonismo juvenil, fortalecendo 
os vínculos familiares e comunitários e possi-
bilitando a compreensão do mundo contem-
porâneo com especial ênfase nos aspectos da 
educação e do trabalho.
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No contexto da estruturação do Estado do Bem-24. 
Estar Social aconteceu o reconhecimento do compro-
misso coletivo na reprodução social e biológica no 
cotidiano das relações familiares. Diante deste fator, a 
sociedade passou a conceber a família como institui-
ção fundante para organização social (MIOTO, 2004).

Nesse caso é correto afirmar que:

( ) O direcionamento das políticas sociais é vol-a. 
tado para todas as famílias.

( ) A família tem capacidade infinita de se auto-b. 
sustentar, a partir das contribuições da socie-
dade civil.

( X ) A família, como unidade cuidadora, se torna c. 
um pilar importante da ação estatal relativa 
ao bem-estar social da população.

( ) Todas as famílias têm como lugar específico d. 
de satisfação de suas necessidades elementa-
res o Estado do Bem - Estar Social.

( ) As mulheres, em especial, ficam sobrecarrega-e. 
das de responsabilidades para desempenhar 
as tarefas específicas da família, por recebe-
rem os serviços do Estado, além dos subsídios 
financeiros.

Sobre o trabalho desenvolvido em grupos socio-25. 
educativos (GUIMARÃES, 2004) com famílias, é incor-
reto afirmar:

( ) A técnica do grupo operativo foi criada para a. 
trabalho com grupos pequenos e permite 
relações face a face, nesse conjunto restrito de 
pessoas.

( ) O planejamento e o momento de avaliação b. 
são essenciais para a coordenação das reuni-
ões com famílias.

( ) O contrato estabelecido entre os seus mem-c. 
bros é fundamental para o trabalho com gru-
pos de famílias.

( X ) A identidade do grupo é formada por três d. 
elementos: formalização organizativa; a não 
relações com outros grupos e a consciência 
de pertencer a um grupo.

( ) O papel do coordenador do grupo é de faci-e. 
litador no processo de trabalho com o grupo 
de família.

É possível dizer que a violência é um fenômeno 26. 
socialmente construído e apresenta-se de forma dife-
rente no cotidiano. No cenário de mudanças sociopolíti-
cas e culturais, provocadas pelo período pós-industrial, a 
família reelaborou papéis, distribuiu de forma desigual a 
autoridade e o poder, trazendo uma singular fragilidade 
no diálogo (BALISTA, BASSO, COCCO, GEIB, 2004).

Com relação ao tema “violência”, assinale a alternativa 
incorreta:

( ) A violência é considerada um fenômeno a. 
multicausal.

( ) A violência provoca um processo de vitimização.b. 
( X ) A violência doméstica promove apenas conse-c. 

qüências orgânicas, causando transtornos no 
âmbito da família.

( ) A violência, quando ocorre dentro do espaço d. 
familiar, passa a ser chamada violência 
doméstica.

( ) O problema da violência chega aos serviços e. 
de saúde geralmente quando as conseqüên-
cias do ato de agressividade são graves.

Referente aos critérios de inclusão do Bolsa-27. 
Família, é correto afirmar:

( ) O responsável pela operacionalização do pro-a. 
grama é o Estado.

( X ) O responsável pela operacionalização do pro-b. 
grama é o Município.

( ) Podem fazer parte do programa, famílias com c. 
renda de até R$ 40,00 (quarenta reais) por 
pessoa.

( ) Famílias com renda de R$ 65,01 (sessenta e d. 
cinco reais e um centavo) a R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais) por pessoa, com crianças de 0 a 
12 anos, podem fazer parte do programa.

( ) Podem fazer parte do programa, famílias com e. 
renda de até R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) 
por pessoa.
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As Nações Unidas definem violência contra a 28. 
mulher como:

“qualquer ato de violência baseado na diferença de 
gênero, que resulte em sofrimentos e danos físicos, 
sexuais e psicológicos da mulher; inclusive ameças 
de tais atos, coerção e privação da liberdade seja na 
vida pública ou privada” (Conselho Social e Econômico, 
Nações Unidas - 1992).

Com base no assunto, é correto afirmar que:

( ) Existem 2 formas de violência: física e abuso a. 
sexual.

( ) Em nenhuma cultura, a violência contra a b. 
mulher é aceita.

( ) Violência contra a mulher não é considerado c. 
um problema de saúde pública.

( ) A violência contra a mulher pode ter efeitos d. 
apenas de curto prazo.

( X ) Violência contra a mulher também pode ser e. 
institucional, ou seja, quando os serviços ofe-
recidos por uma instituição e sistemas públi-
cos são prestados em condições inadequadas, 
resultando em danos físicos e psicológicos 
para a mulher.

Tendo em vista a articulação entre o plane-29. 
jamento e a programação em saúde, é incorreto 
afirmar:

( ) A programação é uma estratégica de ligar os a. 
planos à prática concreta.

( ) A programação é uma forma de otimizar os b. 
recursos.

( ) A programação é uma técnica utilizada para c. 
alcançar os objetivos de forma eficaz, bem 
como se propõe unir o pensamento à ação.

( ) O planejamento define os problemas, identi-d. 
fica as dificuldades, define os objetivos e pro-
põe o caminho estratégico.

( X ) O planejamento procura conhecer as neces-e. 
sidades específicas da administração pública, 
nas três esferas. A programação, por sua vez, 
procura intervir objetivando que essas neces-
sidades sejam satisfeitas, levando a uma legiti-
mação social.

Segundo Wanderley, Paz e Arregui (2004), o 30. 
potencial dos Programas de Renda Mínima, como 
estratégias de enfrentamento da pobreza, torna-se 
relativo se as causas estruturais do fenômeno não 
forem enfrentadas. No entanto, é real a capacidade 
destes programas de atenuarem a pobreza, bem 
como de estabelecerem alguns mecanismos que 
reforcem e contribuam para sua reprodução social.

Com relação a esse tema, é correto afirmar:

( ) É necessário que as políticas, programas e a. 
projetos sociais objetivem a perspectiva indi-
vidualizada da suplementação da renda e da 
inclusão social.

( ) A política pública de transferência de renda, b. 
operacionalizada em programas chamados de 
Renda Mínima, Bolsa-Escola, tem sua origem 
na aprovação, pelo Senado, do Projeto de Lei 
85/91, que propôs a instituição do Programa 
Nacional de Garantia de Renda Mínima.

( X ) No ano de 2001, com a aprovação da Lei c. 
Federal 10219/01, instalou-se no país um 
programa nacional de transferência monetá-
ria – o Bolsa-Escola, vinculado ao Ministério da 
Educação.

( ) O Programa Fome Zero não propõe uma d. 
política integrada de segurança alimentar e 
abrange políticas emergenciais que devem 
ser acompanhadas de políticas educativas, 
organizativas e emancipadoras, bem como ser 
acompanhada de políticas estruturais.

( ) O potencial dos Programas de Renda Mínima e. 
(PRM), como estratégias de enfrentar a 
pobreza, tornam-se relativos se as causas 
estruturais forem enfrentadas.

Aponte a alternativa 31. correta que apresenta as 
instâncias que proporcionam o monitoramento e o 
controle social do SUS nas três esferas de governo: 
nacional, estadual e municipal.

( X ) Conselhos e Conferências.a. 
( ) Conselhos e Reuniões Públicas.b. 
( ) Conselhos e Reuniões junto as Equipes do PSF.c. 
( ) Conferências e Reuniões Públicas.d. 
( ) Conferências e Assembléias.e. 
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No que compete à descentralização político-32. 
administrativa do SUS, a mesma deve ser configurada 
através de uma direção única em cada esfera do 
governo. Nesse sentido, é correto afirmar que:

( ) Os municípios devem dar ênfase apenas à a. 
regionalização dos serviços de saúde.

( ) Os municípios não devem optar pela hierar-b. 
quização da rede de serviços a saúde.

( ) Os municípios devem focar na centralização c. 
dos serviços prestados à comunidade.

( X ) Os Municípios devem dar ênfase à desentrali-d. 
zação dos serviços, à regionalização e hierar-
quização da rede de serviços de saúde.

( ) Os municípios devem optar pela regionali-e. 
zação e não pela hierarquização da rede de 
serviços de saúde.

Aponte a alternativa que apresenta 33. incorreta-
mente os princípios e diretrizes do SUS, nas ações e 
serviços públicos de saúde, bem como os serviços 
privados e contratados ou conveniados.

( ) Participação da comunidade.a. 
( ) Universalidade de acesso aos serviços de b. 

saúde em todos os níveis de assistência.
( X ) Integralidade de assistência, entendida como c. 

conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços apenas de caráter curativo, restri-
tos a processos de cunho coletivo, exigidos 
em níveis específicos de complexidade do 
sistema.

( ) Igualdade de assistência à saúde, sem precon-d. 
ceito ou privilégios de qualquer espécie.

( ) Capacidade de resolução dos serviços em e. 
todos os níveis de assistência.

Aponte a alternativa 34. correta que apresenta todos 
os Indicadores e Dados Básicos (IDB 2006) que subsi-
diam a saúde no Brasil:

( ) De saneamento básico, educacionais, socioe-a. 
conômicos e de mortalidade.

( ) Socioeconômicos, de meio ambiente, de b. 
mobilidade e fatores de risco e educacionais.

( ) Socioeconômicos, de mobilidade e fatores de c. 
risco, de moradia e de meio ambiente.

( ) Demográficos, educacionais e socioeconômi-d. 
cos, de recursos e coberturas.

( X ) Demográficos, socioeconômicos, de morta-e. 
lidade, de mobilidade e fatores de risco, de 
recursos e coberturas.

Aponte a alternativa que apresenta 35. corretamente 
os elementos fundamentais para a (re)organização das 
práticas de trabalho dos profissionais da saúde:

( ) Planejamento e programação local, referência a. 
e contra-referência, relatórios semestrais da 
Secretaria Municipal de Saúde.

( ) Planejamento e programação local, referência b. 
e contra-referência e elaboração de progra-
mas sociais.

( ) Diagnóstico de saúde da comunidade, edu-c. 
cação continuada e fiscalização mensal dos 
territórios do PSF.

( X ) Diagnóstico de saúde da comunidade, plane-d. 
jamento e programação local, educação con-
tinuada e permanente e referência e contra-
referência.

( ) Diagnóstico de saúde da comunidade, plane-e. 
jamento e programação local e visitas domici-
liares constantes nos territórios do PSF.
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Defina a alternativa 36. correta que apresenta cam-
pos de atuação do SUS:

( ) participação na formulação da política e a. 
execução de ações de saneamento básico, 
vigilância nutricional e a orientação alimen-
tar, não ordenação da formação de recursos 
humanos na área da saúde e o incremento do 
desenvolvimento científico e tecnológico da 
vigilância sanitária.

( X ) participação na formulação da política e b. 
execução de ações de saneamento básico, 
vigilância nutricional e a orientação alimentar, 
a colaboração na proteção do meio ambiente 
e a formulação e execução da política de san-
gue e seus derivados.

( ) participação na formulação da política e exe-c. 
cução de ações de saneamento básico, não 
fiscalização e inspeção de alimentos e bebidas 
para o consumo de animais, a colaboração 
na proteção do meio ambiente e a formula-
ção e execução da política de sangue e seus 
derivados.

( ) participação na formulação da política e execu-d. 
ção de ações de saneamento básico, vigilância 
nutricional e a orientação alimentar, a não for-
mulação da política de medicamentos, equipa-
mentos imunobiológicos e outros insumos de 
interesses para a saúde e a formulação e execu-
ção da política de sangue e seus derivados.

( ) participação na formulação da política e e. 
execução de ações de saneamento básico, a 
execução de ações nas área de vigilância sani-
tária, vigilância epidemiológica, da saúde do 
trabalhador, exceto na assistência terapêutica 
integral e farmacêutica e a formulação e exe-
cução da política de sangue e seus derivados.

Com referência à vigilância epidemiológica no 37. 
Brasil, é correto afirmar que:

( ) A Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS a. 
define apenas as normas e procedimentos 
técnicos e diretrizes operacionais.

( ) A Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS b. 
trabalha apenas para a promoção do uso da 
metodologia epidemiológica em alguns níveis 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

( ) A Secretaria de Vigilância em Saúde objetiva c. 
o estabelecimento de sistemas de informação 
e análises que permitam apenas o monitora-
mento do quadro sanitário do país.

( ) A Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS não d. 
promove a cooperação técnica com organis-
mos internacionais correlatos.

( X ) Todos os anos, a União, por intermédio do e. 
Ministério da Saúde, estabelece uma série 
de metas e ações, para a prevenção e con-
trole de doenças, a serem desenvolvidas 
por todas as Unidades Federadas, chamada 
de Programação Pactuada Integrada de 
Vigilância em Saúde (PPI-VS).

Segundo Campos (2004), a família monoparental 38. 
– aquela que apresenta apenas um dos cônjuges, em 
geral a mulher e os filhos – vem se destacando cada 
vez mais nas últimas décadas. Sobre essa temática, 
assinale a alternativa que apresenta corretamente as 
causas desse fenômeno.

( ) A redução do indicador da viuvez feminina.a. 
( ) A inserção da mulher no mercado de trabalho.b. 
( ) O aumento da união estável entre c. 

homossexuais.
( X ) Aumento da concepção fora da união estável, d. 

freqüentemente entre parceiros temporários.
( ) A redução do número de separações entre e. 

uniões civis ou de fato.
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A Vigilância Sanitária no Brasil é um conjunto de 39. 
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 
à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens 
e da prestação de serviços de interesse da saúde. A 
Vigilância Sanitária (VISA) é responsável por promover 
e proteger a saúde e prevenir a doença por meio de 
estratégias e ações de educação e fiscalização.

Diante do exposto, é incorreto afirmar:

( X ) A Vigilância Sanitária atua apenas nos seguin-a. 
tes locais: de produção e comercialização de 
alimentos, saneamento básico e locais públicos.

( ) O serviço de Vigilância Sanitária está ligado ao b. 
serviço de saúde de um país. No caso do Brasil, 
é o SUS – Sistema Único de Saúde.

( ) A Vigilância Sanitária (VISA) é responsável c. 
por promover e proteger a saúde e prevenir 
a doença por meio de estratégias e ações de 
educação e fiscalização.

( ) O Estado e a União podem atuar no âmbito da d. 
Vigilância Sanitária, em caráter complementar, 
quando houver risco epidemiológico, necessi-
dade profissional e tecnológica.

( ) Cabe aos municípios a execução de todas as e. 
Vigilâncias Sanitárias, desde que asseguradas 
nas leis federais e estaduais. Esse é o processo 
chamado de municipalização das ações de VISA.

Sobre as epidemias no Brasil, é 40. correto afirmar:

( ) A diabete é uma doença causada apenas por a. 
hábitos alimentares não adequados.

( X ) Já foram registrados e estudados três tipos de b. 
hepatites virais: A, B e C. O mais grave é do tipo 
C, pois em estado avançado pode provocar 
câncer de fígado e cirrose.

( ) O vírus HIV pode ser transmitido apenas c. 
através de relações sexuais e de compartilha-
mento de seringas.

( ) O diagnóstico rápido e tratamento com qui-d. 
mioterapia são recursos disponíveis menos 
usados no combate ao câncer.

( ) Doenças do aparelho circulatório, tais como e. 
derrame, hipertensão e infarto, fazem parte do 
grupo de doenças que menos matam em nosso 
país.

Com referência à história das endemias e epide-41. 
mias no Brasil (Barata, 2000), é correto afirmar:

( ) No início dos anos 80 aparecem em Santa a. 
Catarina, os primeiros casos de AIDS, importa-
dos dos Estados Unidos. Os casos inicialmente 
acometendo grupos restritos da população, 
disseminam-se entre as diferentes classes 
sociais e nos anos 90 seu impacto é tal que pro-
duz redução na esperança de vida masculina.

( ) Em 1989 é identificado um surto de malária b. 
em usuários de drogas injetáveis na cidade 
de Balneário Camboriú: 12 casos. Os afetados 
são jovens do sexo masculino, residentes na 
periferia e empregados no comércio ou na 
construção civil.

( X ) Tradicionalmente foram classificadas como c. 
doenças endêmicas aquelas que apresenta-
vam entre suas características epidemiológi-
cas a variação espacial, isto é, uma distribui-
ção espacial peculiar associada a determina-
dos processos sociais ou ambientais especí-
fico. As doenças epidêmicas eram considera-
das aquelas que apresentavam variações no 
tempo, isto é, apresentavam concentração de 
casos em períodos determinados, sugerindo 
mudanças mais ou menos abruptas na estru-
tura epidemiológica.

( ) Apenas o aumento da cobertura vacinal de d. 
rotina durante os anos 90 reduziu considera-
velmente a ocorrência das doenças evitáveis 
por vacinação.

( ) Outra endemia que faz seu retorno durante a e. 
década de 90 é o sarampo, apresentando-se 
agora como doença de áreas periurbanas, 
submetidas a processos de desmatamento 
para loteamento, nas quais os vetores apre-
sentam adaptação domiciliar.



.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

 Página 15

Para Godinho (2004), a reestruturação das políticas sociais setoriais foi feita com 42. 
base no reforço da responsabilidade da família. O trabalho com família supõe pensar 
nas relações de gênero enquanto estruturantes das relações sociais a partir de deter-
minadas dimensões.

Assinale a alternativa que indica corretamente essas dimensões.

( ) Estrutural e econômica (com definição de uma hierarquia de poder e de acesso a. 
a bens diferenciados); normativa (responsável pela institucionalização de for-
mas legais e outras, estabelecendo comportamentos e padrões socialmente 
aceitos) e subjetiva (traduzida na incidência sobre as pessoas dos papéis social-
mente esperados para os gêneros, como cada homem ou mulher as considera e 
vive).

( ) Simbólica (definindo as características diferenciadas dos gêneros, fixando b. 
expectativas sociais sobre masculino e feminino); estrutural e econômica 
(com definição de uma hierarquia de poder e de acesso a bens diferencia-
dos); normativa (responsável pela institucionalização de formas legais e 
outras, estabelecendo comportamentos e padrões socialmente aceitos).

( ) Simbólica (definindo as características diferenciadas dos gêneros, fixando c. 
expectativas sociais sobre masculino e feminino); normativa (responsável 
pela institucionalização de formas legais e outras, estabelecendo comporta-
mentos e padrões socialmente aceitos) e subjetiva (traduzida na incidência 
sobre as pessoas dos papéis socialmente esperados para os gêneros, como 
cada homem ou mulher as considera e vive).

( X ) Simbólica (definindo as características diferenciadas dos gêneros, fixando d. 
expectativas sociais sobre masculino e feminino); estrutural e econômica 
(com definição de uma hierarquia de poder e de acesso a bens diferenciados); 
normativa (responsável pela institucionalização de formas legais e outras, esta-
belecendo comportamentos e padrões socialmente aceitos) e subjetiva (tradu-
zida na incidência sobre as pessoas dos papéis socialmente esperados para os 
gêneros, como cada homem ou mulher as considera e vive).

( ) Simbólica (definindo as características diferenciadas dos gêneros, fixando e. 
expectativas sociais sobre masculino e feminino); estrutural e econômica 
(com definição de uma hierarquia de poder e de acesso a bens diferenciados) 
e subjetiva (traduzida na incidência sobre as pessoas dos papéis socialmente 
esperados para os gêneros, como cada homem ou mulher as considera e 
vive).
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Assinale a alternativa que 43. não constitui instância 
deliberativa do sistema descentralizado e participa-
tivo de assistência social:

( X ) Conselho Federal de Assistência Social.a. 
( ) Conselho Nacional de Assistência Social.b. 
( ) Conselhos Estaduais de Assistência Social.c. 
( ) Conselhos Municipais de Assistência Social.d. 
( ) Conselho de Assistência Social do Distrito e. 

Federal.

Assinale a alternativa 44. incorreta, de acordo com o 
Estatuto do Idoso:

( ) A assistência social aos idosos será prestada, a. 
de forma articulada, conforme os princípios 
e diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, na Política Nacional do 
Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais 
normas pertinentes.

( X ) Aos idosos, a partir de 70 (setenta) anos, que b. 
não possuam meios para prover sua subsis-
tência, nem de tê-la provida por sua família, 
é assegurado o benefício mensal de 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS).

( ) Todas as entidades de longa permanência, c. 
ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato 
de prestação de serviços com a pessoa idosa 
abrigada.

( ) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-d. 
lar, é facultada a cobrança de participação do 
idoso no custeio da entidade.

( ) O acolhimento de idosos em situação de risco e. 
social, por adulto ou núcleo familiar, caracte-
riza a dependência econômica, para os efeitos 
legais.

Assinale a alternativa 45. correta, de acordo com a 
Lei Federal 8.742/93:

( X ) Compete aos Municípios efetuar o paga-a. 
mento dos auxílios natalidade e funeral.

( ) Consideram-se entidades e organizações b. 
de assistência social aquelas que prestam, 
mesmo com fins lucrativos, atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos 
pela LOAS.

( ) O funcionamento das entidades e organiza-c. 
ções de assistência social depende de prévio 
registro no respectivo Conselho Municipal de 
Assistência Social.

( ) O pedido de inscrição de entidade benefi-d. 
cente de assistência social será feito junto ao 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

( ) O benefício de prestação continuada deve ser e. 
revisto a cada 3 (três) anos para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram 
origem.

Assinale a alternativa 46. correta, de Acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente:

( ) É proibida a hospedagem de criança ou ado-a. 
lescente em hotel, motel, pensão ou estabe-
lecimento congênere, salvo se acompanhado 
pelos pais.

( ) Será dispensada a autorização judicial quando b. 
a criança for viajar para comarca situada na 
mesma unidade da Federação.

( ) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos c. 
pais ou responsável, conceder autorização de 
viagem válida por três anos.

( X ) Sem prévia e expressa autorização judicial, d. 
nenhuma criança ou adolescente nascido 
em território nacional poderá sair do País em 
companhia de estrangeiro residente ou domi-
ciliado no exterior.

( ) Quando se tratar de viagem ao exterior, a e. 
autorização judicial é indispensável, mesmo 
se a criança ou adolescente estiver acompa-
nhada de ambos os pais ou responsável ou 
viajar na companhia de um dos pais, autori-
zado expressamente pelo outro através de 
documento com firma reconhecida.



.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

 Página 17

De acordo com o Código de Ética (Resolução 47. 
CFESS no 273/93 e alterações), constituem direitos do 
Assistente Social:

( ) Desempenhar suas atividades profissionais, a. 
com eficiência e responsabilidade, obser-
vando a legislação em vigor.

( ) Utilizar seu número de registro no Conselho b. 
Regional no exercício da Profissão.

( X ) Participar na elaboração e gerenciamento das c. 
políticas sociais, e na formulação e implemen-
tação de programas sociais.

( ) Participar de programas de socorro à popu-d. 
lação em situação de calamidade pública, no 
atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades.

( ) Praticar e ser conivente com condutas anti-e. 
éticas, crimes ou contravenções penais na 
prestação de serviços profissionais, com base 
nos princípios deste Código, mesmo que estes 
sejam praticados por outros profissionais.

Assinale a alternativa 48. incorreta:

( X ) As penalidades aplicáveis por infração ao a. 
Código de Ética limitam-se à multa, advertên-
cia pública, suspensão do exercício profissio-
nal e cassação do registro profissional.

( ) A pena de suspensão acarreta ao assistente b. 
social a interdição do exercício profissional em 
todo o território nacional, pelo prazo de 30 
(trinta) dias a 2 (dois) anos.

( ) A advertência pública, suspensão e a cassa-c. 
ção do exercício profissional serão efetivadas 
através de publicação em Diário Oficial e em 
outro órgão da imprensa, e afixada na sede 
do Conselho Regional onde estiver inserido 
o denunciado e na Delegacia Seccional do 
CRESS da jurisdição de seu domicílio.

( ) A punibilidade do assistente social, por falta d. 
sujeita a processo ético e disciplinar, prescreve 
em 05 (cinco) anos, contados da data da verifi-
cação do fato respectivo.

( ) Em caso de cassação do exercício profissio-e. 
nal, será apreendida a Carteira e Cédula de 
Identidade Profissional do infrator.

Considere as seguintes afirmações Falsas ( F ) 49. 
ou Verdadeiras ( V ), de acordo com a Lei Federal 
8.662/1993:

( ) Somente poderão exercer a profissão de 
Assistente Social os possuidores de diploma 
em curso de graduação em Serviço Social 
obtidos no Brasil.

( ) O exercício da profissão de Assistente 
Social requer prévio registro nos Conselhos 
Regionais que tenham jurisdição sobre a área 
de atuação do interessado.

( ) Constitui atribuição privativa do Assistente 
Social elaborar, implementar, executar e ava-
liar políticas sociais junto a órgãos da admi-
nistração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares.

( ) Os Conselhos Regionais de Serviço Social 
subordinam-se administrativa e financeira-
mente ao Conselho Federal de Serviço Social.

( ) Cabe tão somente aos Conselhos Regionais 
de Serviço Social representar, em juízo e fora 
dele, os interesses gerais e individuais dos 
Assistentes Sociais, no cumprimento da Lei 
federal 8.662/1993.

Assinale alternativa que indica a seqüência correta 
marcada de cima para baixo.

( ) V – F – V – F – Va. 
( ) V – F – F – V – Vb. 
( ) F – V – V – F – Vc. 
( ) F – V – F – V – Vd. 
( X ) F – V – F – F – Fe. 
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Sobre o sigilo profissional a que está sujeito o 50. 
profissional de assistência social, assinale a alternativa 
incorreta:

( ) Constitui direito do assistente social manter o a. 
sigilo profissional.

( X ) A quebra do sigilo é inadmissível mesmo b. 
quando se tratarem de situações cuja gravi-
dade possa, envolvendo ou não fato delituoso, 
trazer prejuízo aos interesses do usuário, de 
terceiros e da coletividade.

( ) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo c. 
de que o assistente social tome conhecimento, 
como decorrência do exercício da atividade 
profissional.

( ) Em trabalho multidisciplinar só poderão ser d. 
prestadas informações dentro dos limites do 
estritamente necessário.

( ) É vedado ao assistente social revelar sigilo e. 
profissional.
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