
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 
 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 
 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 
 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 
 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 
 
03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 
 
 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 
  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 
 
 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 

solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 
05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 
 
 a)  “ornamentos”; 
 b)  “objetos de estimação”; 
 c)  “quinquilharias”; 
 d)  “objetos de decoração”; 
 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 

 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DO SUS 

 
 

11. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que 
influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
a) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de 

Conferências Estaduais e Municipais. 
b) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do 

movimento sindical, mas não houve apoio político. 
c) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma 

nova Constituição Federal. 
d) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela 

sua dinâmica processual. 
e) O SUS foi criado através da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

 
12. A reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco 

referencial definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
 

a) A VIII Conferência Nacional de Saúde/86. 
b) A IX Conferência Nacional de Saúde/93. 
c) A Conferência Internacional de Alma Ata/78. 
d) A política das ações integradas de saúde/80. 
e) A Assembléia Nacional Constituinte/88. 

 
13. O planejamento no campo dos serviços públicos deverá ser feito no sentido de identificar 

problemas e potencialidades, reconhecer interesses divergentes e buscar consensos e contratos 
que viabilizem modificações na sociedade. Desse modo: 

 
a) O planejamento consiste na definição primária de objetivos, para em seguida executar as 

ações. 
b) Um protocolo planejado pode ser aplicado a diferentes realidades territoriais, já que as ações 

de saúde são uniformes para todos os territórios. 
c) No planejamento das ações em saúde, o primeiro passo é o diagnóstico da situação, para em 

seguida definir objetivos e planejar ações estratégicas. 
d) O planejamento normativo é baseado nos recursos existentes e nas necessidades reais dos 

usuários dos serviços. 
e) No planejamento estratégico situacional, os sujeitos são atores e agentes. 

 
14. As ações das equipes de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da: 
 

a) Vigilância epidemiológica. 
b) Vigilância à saúde. 
c) Vigilância sanitária. 
d) Vigilância da prevalência e incidência de doenças. 
e) Vigilância ambiental. 
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15. A vacinação contra hepatite B, segundo a Portaria nº 3.318/GM/MS de 28 de outubro de 2010, 

deve ser oferecida a grupos vulneráveis não vacinados, com ou sem comprovação anterior 

(manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais 

receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do 

sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST). Uma 

profissional manicure procura a UBS e relata não ter tomado as três doses da vacina da Hepatite 

B. Consta, no cartão de vacina, que foi aplicada apenas uma dose há mais de 8 meses. A conduta 

CORRETA em relação a esse paciente é: 

 

a) Orientar que ele complete o esquema vacinal, tomando imediatamente a segunda dose e seis 

meses depois tomar a terceira dose. 

b) Começar novamente o esquema, tomando as três doses, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Tomar primeira dose; após 1 mês tomar a segunda dose e após seis meses da primeira dose, 

tomar a terceira dose, completando o esquema com um reforço após 10 anos. 

d) Tomar apenas um reforço, por se tratar de um paciente adulto. 

e) Completar o esquema vacinal, tomando a segunda e a terceira doses, com um intervalo de 

tempo de 2 meses entre as doses. 

 

16. Pelo parâmetro DALE (expectativa de vida corrigida segundo a incapacidade) considera-se: 

 

a) O período até os 60 anos. 

b) O período vivido com saúde. 

c) A idade com que as pessoas morrem. 

d) O período acima dos 60 anos. 

e) O período passado em leitos de internação. 

 

17. A proteção específica contra a malária é fornecida por: 

 

a) Imunização passiva. 

b) Repelente contra insetos. 

c) Profilaxia antimicrobiana. 

d) Suplementação de vitamina A. 

e) Vacinação e imunização ativa. 

 

18. Para que uma doença infecciosa ocorra, deve haver interação entre: 

 

a) O agente e o hospedeiro. 

b) O agente e o vetor. 

c) Fatores comportamentais e fatores genéticos. 

d) O vetor e o hospedeiro. 

e) O vetor e o meio ambiente. 
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19. Um dos princípios organizativos do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 
redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo (BRASIL, 1990). Analise as proposições e aponte a INCORRETA: 

 

a) Existem quatro graus de descentralização: delegação, desconcentração, privatização e 
devolução. 

b) A devolução facilita a integração vertical e aumenta a participação no planejamento das ações. 
c) A desconcentração consiste em delegar responsabilidades a níveis hierarquicamente inferiores 

sem, contudo, delegar poder. 
d) A delegação estabelece uma relação entre Estado e sociedade civil, transferindo 

responsabilidades entre o Estado e as organizações não governamentais. 
e) A devolução é feita pela transferência de poder decisório e, portanto, político, de uma 

instituição governamental para outra de menor nível hierárquico. 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela 

Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do 
governo. 

b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e 
curativas. 

c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde. 
d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa 

renda. 
e) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. A profissão do serviço social no Brasil se institucionalizou a partir dos anos 30. O seu processo de 

profissionalização e legitimação está vinculado à expansão das grandes instituições assistenciais. 
Causaram a institucionalização profissional e portanto sua legitimação os seguintes atores: 

 

 a) Estado, empresariado e movimentos sociais; 
 b) Estado, comunidades eclesiais de base e sistema bancário; 
 c) Estado, empresariado e igreja católica; 
 d) Igreja católica, universidades e movimentos dos trabalhadores; 
 e) Estado, igreja católica e sindicatos. 
 

22. Considerando as afirmações abaixo: 
 

I-  O serviço social se torna possível como profissão institucionalizada como parte da estratégia 

do bloco do poder, que articula interesses homogeneizado pelo grande capital; 

II-  O serviço social se institucionaliza com o propósito subjacente de criar um tipo de socialização 

do operário às novas condições da vida industrial; 

III-  O serviço social surge e se expande a partir da ampliação da filantropia destinada à classe 

trabalhadora; 
 

 As determinações da institucionalização do serviço social é o que se afirma em: 
 

 a) I, apenas; 
 b) I e II, apenas; 
 c) I e III, apenas; 
 d) I, II, III; 
 e) II e III apenas. 
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23. O movimento de reconceituação do serviço social, na América latina, denunciava a pretensa 

neutralidade político-ideológica e a debilidade teórica no universo profissional. Nesse movimento 

havia várias vertentes, contudo, era possível encontrar pontos de unidade na busca da construção 

de um serviço social latino-americano. Assinale a alternativa que corresponde a esta unidade. 

 

 a) A  afirmação do compromisso de não defender as lutas dos oprimidos pela transformação 

social. 

 b) Não assegurar caráter científico às atividades profissionais. 

 c) Defender a solidariedade como premissa básica para a prática profissional. 

 d) Recusa da importação de teorias e métodos alheios à nossa historia 

 e) A defesa de uma profissão fundamentada nos preceitos doutrinários da igreja católica. 

 
24. O recurso à fenomenologia constituiu um traço marcante do processo de Renovação do Serviço 

Social brasileiro relativo à(s) perspectiva(s) denominada(s) como: 
 
 a) Modernização; 
 b)  Reatualização do conservadorismo; 
 c)  Reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura; 
 d)  Modernização e intenção de ruptura; 
 e) Intenção de ruptura. 
 
25. A questão social é a base de fundamentação do serviço social como especialização do trabalho. 

Considerando o serviço social e a questão sócia, julgue os itens abaixo e assinale a opção 
INCORRETA. 

 
 a) O serviço social na atualidade se insere em um cenário composto pelas novas bases de 

produção da questão social. 
 b) A questão social  assume novas características na contemporaneidade. 
 c)  A questão social pode ser entendida exclusivamente como desigualdade. 
 d) Para apreender a questão social, os assistentes sociais captam as múltiplas formas de pressão 

social, de invenção e de re-invenção da vida construída no cotidiano. 
 e) A questão social é indissociável da sociedade capitalista. 
 
26. A “matéria prima” é a justificativa da constituição do espaço profissional do assistente social na 

divisão sócio-técnica do trabalho e na construção de sua identidade profissional é: 
 
 a)  A questão social, entendida como a disputa pela riqueza social na sociedade capitalista pelas 

classes sociais; 
 b)  O usuário e suas relações históricas, sociais e políticas; 
 c)  A família, entendendo-a como “lócus” privilegiado de convivência e sobrevivência; 
 d)  A gestão das políticas públicas assistenciais; 
 e)  A reprodução social da vida, através de mecanismos que possam atingir resultados concretos. 
 
27.  A noção de matricialidade sócio-familiar constitui uma das bases organizacionais do(a): 
 

 a) Sistema Único de Assistência Social; 
 b)  Novo Código Civil; 
 c)  Seguridade Social; 
 d)  Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 e)  Sistema Único de Saúde. 
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28. Na perspectiva do projeto ético-político da profissão, ao implementar a política pública de 
assistência social, o assistente social: 

 

 a)  planeja suas ações de acordo com os objetivos da instituição onde atua e com o produto a ser 
apropriado pelo Serviço Social; 

 b)  realiza a mediação dos conflitos entre usuários dos programas sociais com o objetivo de 
minimizar disputas e contradições entre as classes; 

 c) defende os interesses corporativos dos profissionais em detrimento dos interesses da 
oletividade; 

 d)  contribui com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso 
aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbanas e rurais; 

 e)  defende a focalização dos programas sociais nas populações abaixo da linha de pobreza. 
 
29. A IV Conferência de Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, em Brasília/DF, 

deliberou sobre a construção e implementação do Sistema Único de Assistência Social − SUAS. 
Com base nessa deliberação, o Ministério de Desenvolvimento Social e o Conselho Nacional de 
Assistência Social elaboraram uma proposta para a Política Nacional de Assistência Social que foi 
amplamente discutida em todo o território nacional e aprovada em 2004. Qual o instrumento que 
disciplina a gestão pública da Política Nacional de assistência e o que nele é estabelecido, 
respectivamente? 

 

 a)  O Plano Nacional da Assistência Social / as ações e o orçamento para implantação e 
implementação das mesmas. 

 b) O Programa de Atenção Integral à Família / o conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios capazes de promover, no dia a dia, de forma integrada às demais políticas públicas, 
o processo de inclusão social. 

 c)  O Centro de Referência de Assistência Social / a atuação com famílias e indivíduos em seu 
contexto comunitário, visando a orientação e fortalecimento do convívio sócio-familiar. 

 d)  A Norma Operativa Básica − Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) / o caráter e os 
níveis de gestão do SUAS, bem como as funções da política pública e as instâncias de 
articulação, pactuação e deliberação. 

 e)  O Fundo Nacional de Assistência Social / os recursos financeiros para o desenvolvimento dos 
serviços, programas, projetos e benefícios. 

 

30.  A proteção social na Assistência Social consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, 
benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS - Sistema Único de Assistência Social. Quais são as 
proteções afiançadas pela Assistência Social e aonde as ações previstas são desenvolvidas, 
respectivamente? 

 

 a)  A transferência de renda e a prestação de serviço à comunidade / CRAS e CREAS. 
 b) A proteção social básica e a proteção social especial/ CRAS e CREAS. 
 c)  A convivência familiar e a medida sócio-educativa /CREAS E CRAS. 
 d)  A prestação de serviço à comunidade e o benefício de prestação continuada / CRAS e CREAS. 
 e)  O abrigamento e o programa de atenção integral à família / CRAS e CREAS. 
 

31.  As exigências específicas para a estruturação dos serviços de proteção social da assistência 
social, bem como os fluxos entre a proteção básica e a proteção especial e as funções de 
vigilância e defesa social e institucional trazem novos desafios e mais amplas responsabilidades 
para: 

 

 a) a sociedade civil e os conselhos de direitos; 
 b)  o gestor público e os usuários; 
 c) as entidades assistenciais e os usuários; 
 d) os usuários e os profissionais da assistência; 
 e)  o gestor público e a rede socioassistencial. 
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32. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público não contributivo, 
descentralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da Assistência 
social no campo da proteção social brasileira. O SUAS comporta quatro tipos de gestão, dentre 
eles podemos assinalar: 

 

 a) Média complexidade; 
 b) Alta complexidade; 
 c) Proteção social básica; 
 d) Gestão Estadual; 
 e) Proteção social especial. 
 
33. A política social brasileira deve ser compreendida a partir do solo histórico que a constitui. 

Algumas características têm acompanhado de forma reiterada a nossa trajetória. São elas: 
 

 a) tutela, clientelismo, paternalismo, patrimonialismo; 
 b)  filantropia, terceiro setor, modernismo, capitalismo; 
 c)  proteção social, protagonismo, liberalismo, tecnocratismo; 
 d)  burocracia, tecnicismo, protecionismo, individualismo; 
 e) individualismo, clientelismo, proteção social, modernismo. 
 
34. A política pública a ser adotada e defendida pelo serviço social deve realizar algumas 

identificações que superem as postulações neoliberais. Sobre o assunto, julgue os itens abaixo e 
assinale a opção INCORRETA. 

 

 a)  Transferir para a sociedade, que tem melhores condições de resolubilidade, as tarefas e a 
responsabilidade de combate à pobreza. 

 b)  Enfrentar a pobreza não apenas na forma absoluta, mas, ter como horizonte, a pobreza relativa 
ou a desigualdade social. 

 c)  Empenhar-se em ultrapassar o mínimo na satisfação de necessidades sociais. 
 d)  Guiar-se pelo princípio da universalidade, mesmo quando tiver que particularizar destinatários, 

recursos e serviços para atender a necessidades básicas que requerem maiores gastos e 
energias no seu atendimento. 

 e) Melhorar o status do cidadão, cuidando para que suas ações não humilhem nem estigmatizem 
indivíduos e grupos. 

 

35. A Previdência Social brasileira, como sistema de proteção ao trabalhador e sua família, esteve e 
está fortemente marcada pela lógica do: 

 

 a)  Regime de simples repartição; 
 b)  Regime de capitalização; 
 c)  Seguro social; 
 d)  Déficit previdenciário; 
 e)  Imposto sindical. 
 

36. A atual compreensão de gestão em rede sinaliza para a: 
 

   I -  Interconexão de serviços similares e complementares, organizações governamentais e não-
governamentais, comunidades regionais, nacionais e mundiais; 

 II   -  Um trabalho pautado na hierarquia de ações multisetoriais; 
 III - Mobilização de vontades e implementação de pactos entre os atores sociais, organizações, 

projetos e serviços. 
 

 Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 a) I, apenas. 
 b) II, apenas. 
 c) I e III, apenas. 
 d) I e II apenas. 
 e) I, II, III. 
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37. O conceito de seguridade social está definido na Constituição Federal de 1988 como um conjunto: 

 

 a) De  ações destinadas a provisionamento de necessidades sociais; 

 b)  De ações e normas operacionais básicas destinadas a assegurar os direitos à saúde e à 

previdência social; 

 c) Integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos para enfrentamento das situações de 

risco decorrentes da pobreza; 

 d)  De políticas de iniciativa pública e privada que tratam do direito do trabalhador; 

 e) Integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

 

38. A Política Social é um produto da relação dialeticamente contraditória entre Estado e Sociedade, 

entre capital e trabalho e os princípios da liberdade e da igualdade que regem os direitos de 

cidadania. Com base nessa assertiva, pode-se afirmar que se trata de: 

 

 a)  uma ação destinadas exclusivamente à classe trabalhadora; 

 b) uma ação que, mediante esforço organizado e pactuado, visa atender às necessidades sociais; 

 c)  uma maneira neutra de agir e, nos últimos trinta anos, se desenvolveu de forma homogênea 

em todos os países; 

 d)  uma política identificada como regulação social e distribuição de recursos entre cidadãos, 

visando ao seu bem-estar; 

 e) um processo regido pelo princípio da propriedade privada e orientado em prol da conquista de 

liberdades públicas negativas. 

 

39. O consequente fortalecimento da Política de Assistência Social como política de seguridade social 

e, portanto, como um direito do cidadão consolida os principais eixos a serem considerados para 

a gestão do trabalho na área da assistência social. São eles: 

 

 a) diretrizes nacionais para plano de carreira, cargos e salários, controle social da gestão do 

trabalho e princípios éticos; 

 b)  princípios éticos, equipes de referência, diretrizes para a política nacional de capacitação, 

diretrizes nacionais para planos de carreira, cargos e salários, controle social da gestão do 

trabalho e regras de transição; 

 c)  princípios éticos, equipes de saúde especializada, diretrizes para a política nacional de 

capacitação, diretrizes nacionais para planos de carreira, cargos e salários das equipes de 

saúde, e, regras de transições e princípios éticos; 

 d) organização do cadastro nacional de trabalhadores do SUAS, regras de transição e princípios 

éticos; 

 e) diretrizes nacionais para capacitação dos profissionais de assistência dentro de parâmetros 

específicos do conjunto das Categorias Profissionais. 
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40. As políticas públicas de seguridade social no mundo capitalista tomam  perfis diferenciados, a 
partir do pensamento Keynesiano, sugerindo modos diversos do Estado-Nação, isto é, a proteção 
social no âmbito de seu território. Assim sendo, as políticas públicas: 

 
 a)  no Brasil, o Estado de Bem-estar social garantiu à sua população pactos da mesma ordem que 

os estabelecidos no primeiro mundo; 
 b)  de seguridade social constituíram o que denominamos Estado de assistência à classe menos 

favorecida, nos países do terceiro mundo; 
 c) no Brasil, é o Estado de Bem-Estar social que consagrou, porque foi considerado a oitava 

potência econômica mundial; 
 d)  nos países do terceiro mundo, introduzidos no chamado capitalismo tardio transnacional, 

porque já iniciaram a reversão da sua condição de colônia; 
 e)  consagraram o que se costuma denominar estado do Bem-Estar Social ou Estado Providência, 

nos países capitalistas avançados. 
 
41. Uma prática profissional, investigativa ou de atendimento, realizada por um ou mais profissionais, 

junto ao indivíduo em seu próprio meio social ou familiar constitui: 
 

a) a entrevista; 
 b)  a reunião social; 
 c)  a visita domiciliar; 
 d)  o acolhimento; 
 e)  o encaminhamento. 
 
42. Das alternativas propostas, assinale a que melhor define o estudo social. 
 
 a)  São entrevistas individuais e coletivas realizadas por um assistente social. 
 b)  É um estudo com fim específico que preferencialmente deve ser elaborado por um assistente 

social. 
 c)  É uma perícia realizada de forma multidisciplinar por assistente social e psicólogo social. 
 d) É o instrumento utilizado para conhecer e analisar uma situação vivida por determinados 

sujeitos ou grupos de sujeitos sociais, sobre a qual o assistente social foi chamado a opinar. 
 e) É uma perícia social realizada de forma multidisciplinar por uma equipe técnica. 
 
43. De acordo com a Lei Federal 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de 

Assistente Social, assinale a alternativa que não se constitui em atribuição privativa do Assistente 
Social. 

 
 a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos na área de Serviço Social. 
 b)  Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 
 c)  Realizar estudos socioeconômicos com os usuários, para fins de benefícios e serviços sociais, 

junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades. 

 d)  Prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social. 

 e)  Realizar vistorias, perícias técnicas, fornecer laudos periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social. 
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44. Na intervenção profissional do assistente social na política de saúde, emerge como demanda a 
emissão de laudos e pareceres técnicos para instrução de processo de curatela (idosos, 
portadores de deficiência, crianças em situação de abandono), tutelas, processo judicial para 
recebimento de medicamentos de uso contínuo e de alto custo não disponibilizados pelo SUS, 
oxigenoterapia domiciliar, orientações de familiares para organização de documentos para 
transferência de pacientes para outras instituições que realizam atendimento em outra esfera de 
complexidade; recurso para processos indeferidos de auxílio-doença, Benefício de Prestação 
Continuada (INSS), processos para obtenção de órteses, próteses e aparelhos de locomoção, 
documentação para familiares obterem alvará judicial para liberação de valores depositados em 
contas pessoais de pacientes comatosos ou inconscientes, dentre outros. 

 A realização de vistorias, perícias técnicas e laudos periciais pelo assistente social constitui: 
 
 a)  atribuição privativa desse profissional quando tratarem de matéria de serviço social; 
 b) competência desse profissional prevista no art. 8° da Lei de Regulamentação da Profissão; 
 c) competência desse profissional regulamentada no Código de Ética Profissional do Assistente 

Social; 
 d)  atribuição privativa desse profissional, quando acompanhado de um técnico especializado; 
 e) competência do assistente social por fazer parte da equipe interdisciplinar, de acordo com o 

art. 22 da Lei 8662/93. 
 
45. O código de ética do assistente social constitui um efetivo instrumento político-educativo da 

categoria, bem como um mecanismo eficaz do exercício profissional. Segundo o referido código, 
ao assistente social é vedado: 

 

  I -  depor como testemunha a respeito de situação sigilosa do usuário de que tenha 
conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. 

 II -  apresentar à justiça, na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões de seu laudo ou 
depoimento. 

 III -  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 
dispositivo legal relacionado a impedimento ou suspeição. 

  IV -  contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas 
demandas de interesses da população usuária. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 a) I, apenas. 
 b) II e III, apenas. 
 c) I e III, apenas. 
 d) I e IV apenas. 
 e) I, II, III e IV. 
 
46. Constituem direitos do assistente social em suas relações com as Instituições empregadoras 

dispostas no Art. 7º do Código de Ética Profissional. Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
esta questão. 

 

 a)   Dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a 
garantir a qualidade do exercício profissional. 

 b)   Ter acesso restrito à população usuária. 
 c)   Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e 

sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. 
 d)   Dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a 

garantir a qualidade do exercício profissional. 
 e)  Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no 

que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às 
políticas institucionais. 
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47. Em relação a métodos, técnicas e estratégias de pesquisa utilizados de forma triangulada em 
processos de avaliação, assinale a opção CORRETA. 

 
 a)  As aproximações quantitativas e qualitativas devem ser consideradas antagônicas na medida 

em que possuem natureza diferente. 
 b)  As técnicas de obtenção de informações, tanto estatísticas quanto qualitativas, não são 

instrumentos válidos independentemente, devendo estar articuladas aos objetivos da pesquisa. 
 c)  A diferença de paradigmas entre as abordagens quantitativa e qualitativa exige que haja 

incomunicabilidade científica entre elas, para evitar que as críticas mútuas inviabilizem todo o 
processo. 

 d)  A formação dos pesquisadores e o tipo de instituição em que a avaliação se desenvolve não 
influem na orientação metodológica dos trabalhos. 

 e) As abordagens qualitativas e quantitativas não fazem parte das estratégias de pesquisa. 
 
48. Em pesquisa avaliativa os requisitos ou princípios que resultam das exigências do método 

científico são os de: 
 
 a) Confiabilidade e validade; 
 b) Oportunidade e confiabilidade; 
 c) Utilidade e oportunidade; 
 d) Validade e oportunidade; 
 e) Validade e utilidade. 
 
49. A pesquisa em serviço social qualifica a prática profissional orientando a produção de 

conhecimento, o planejamento e o gerenciamento de programas de intervenção social. Portanto, a 
pesquisa: 

 
 a)  estabelece hipóteses com mais propriedade; 
 b)  vincula pensamento e ação; 
 c) propõe um discurso analista; 
 d)  trabalha somente com o universo social; 
 e)  propõe um discurso abstrato sobre a realidade. 
 
50. Um desafio fundamental ao exercício profissional crítico é o de não desconsiderar uma agenda de 

pesquisa no processo de intervenção. Isso posto, é CORRETO afirmar que a pesquisa: 
 
 a)  confere ao trabalho profissional um distanciamento necessário do sujeito em relação ao objeto 

de intervenção; 
 b)  fortalece a natureza qualificável da profissão, na busca pela excelência na análise da relação 

custo-benefício; 
 c)  concorre para justificar a sustentação teórica do sentido conservador do projeto ético-político 

da profissão; 
 d)  confere ao trabalho um estatuto de argumento de autoridade e potencializa a transparência dos 

processos de intervenção; 
 e)  concorre para justificar a necessidade de identificação dos argumentos institucionais aos 

profissionais. 
 


