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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
____________DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS____________

EDITAL N° 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO A
IN STRUÇÕ ES G ERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome, número de inscrição e versão de prova estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, 
notifique o fiscal.

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

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

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

respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

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

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

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

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

Boa Prova! ibfc
INSTITUTO BRASlIf IRO OE fQfWAÇÃQ E CAPACITAÇÃO

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
•GinroEMUiOEX rtsawctnr uncn^ki
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, 
govemaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do 
conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da 
humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram- 
me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo 
oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase 
-  um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o 
resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. 
Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão -  
essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção 
observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e 
exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, 
numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os 
santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora 
isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso 
que -  afinal -  encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria 
compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que 
cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela 
qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. 
Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, 
conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me 
trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu 
coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, 
velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo 
o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa 
irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o 
mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado 
digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me 
fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. Autobiografia. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos 
pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo 
proposta, é correto afirmar que:
a) o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à 

ideia de que esse sentimento representa um pré- 
requisito para a obtenção de outras coisas.

b) o conhecimento a que o autor se refere estava voltado 
apenas para objetos concretos e palpáveis do campo 
biológico.

c) o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz 
para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre 
de volta à terra.

d) o autor declara ter se apropriado com profundidade 
do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar 
plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras 
de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a 
passagem transcrita abaixo que NÃO revela um 
exemplo de linguagem figurada.
a) “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, 

governaram-me a vida:” (1°§)
b) “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me 

para aqui e acolá” (1°§)
c) “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” 

(2°§)
d) “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3°§)
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3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e 
incomum da linguagem na passagem “governaram- 
me a vida:” (1°§). Considerando-se o contexto, a 
construção em questão equivaleria, semanticamente, à 
seguinte reescritura:
a) governaram para mim, a vida.
b) governaram a minha vida
c) eu governava a vida
d) governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor 
sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me 
fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação 
à ideia precedente, um sentido de:
a) condição
b) concessão
c) causa
d) conformidade

5) Em “Com paixão iaual. busquei o conhecimento.” (3°§), 
a expressão destacada cumpre, na oração em que se 
encontra, papel:
a) adjetivo
b) adverbial
c) substantivo
d) verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos 
homens.” (3°§) é composto e, sobre a sua segunda 
oração, é correto afirmar que:
a) estabelece relação de coordenação
b) apresenta um verbo flexionado
c) exerce a função sintática de sujeito
d) encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a 
preposição “por” em função de uma exigência. Trata- 
se de uma exigência de:
a) concordância
b) colocação pronominal
c) regência
d) estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode- 
se perceber que a palavra destacada em “convertem 
numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4°§) 
tem o sentido de algo:
a) cruel
b) exagerado
c) insignificante
d) temido

Texto II
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9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da
charge, entende-se que o título “Virtual” é justificado,
sobretudo:
a) pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela 

mãe.
b) por sugerir que se participa de uma passeata pelo 

computador.
c) pelo fato de o menino estar sentado diante de um 

computador
d) porque a mãe não compartilha da postura técnica do 

filho.

10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge,
é correto afirmar que se trata de um emprego:
a) informal
b) rebuscado
c) figurado
d) técnico

______________CONHECIMENTOS GERAIS______________

11) Considerando a Lei n° 13.331/2001, analise os itens 
abaixo que tratam da saúde ambiental e competências 
da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a 
alternativa correta:
I. A fiscalização das agressões ao meio ambiente que 

tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação 
junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 
competentes para controlá-las não compete à direção 
do SUS.

II. A participação na formulação das políticas de 
saneamento básico e ambiental, juntamente com os 
setores específicos compete à direção do SUS.

III. A participação na execução de ações de proteção do 
ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado 
compete à direção do SUS.

a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II está correta

12) Tomando por base a Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:
a) O sistema único de saúde não será financiado, 

exclusivamente, com recursos do orçamento da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

b) Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde.

c) As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: descentralização, atendimento integral, 
participação da comunidade e gratuidade.

d) É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos.

13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a 
seguir, assinale a alternativa correta:
I. Deverão ser criadas comissões permanentes de 

integração entre os serviços de saúde e as instituições 
de ensino profissional e superior

II. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada.

III. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

14) O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Essa legislação define que para ser instituída, a Região 
de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, 
entre os quais não se inclui:
a) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
b) Estruturas especializadas em reabilitação.
c) Atenção psicossocial.
d) Vigilância em saúde.

15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto 
da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a 
seguir, assinale a alternativa correta:
I. O poder público, as instituições e os empregadores 

propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade.

II. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo 
integral de um dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança e em pelo menos meio período 
nos casos de intenação de adolescente.

III. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente 
àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses 
e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação.

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta:
1a: O servidor público não poderá jamais desprezar o 

elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e 
o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto

2a: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, 
políticos e sociais estabelecidos pela Constituição 
Federal

a) Ambas estão incorretas
b) Ambas estão corretas
c) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta
d) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta
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17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções 
públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a 
alternativa correta:
I. É hipótese de acumulação constitucionalmente 

autorizada a de dois cargos de professor.
II. É hipótese de acumulação constitucionalmente 

autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego 
ou função pública

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica 
para calcular o preço final de um produto, em que o 
valor original está na célula A1, e que teve um aumento 
de 11%, deverá ser:
a) =A1 +(1/0,11)
b) =A1 *(1 +0,11)
c) =A1+(1*0,11)
d) =A1/(1-0,11)

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que NÃO 
identifica corretamente um tradicional dispositivo de 
rede de computadores:
a) Neumann
b) Switch
c) Modem
d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço 
da Internet que estabelece que um site é seguro, 
normalmente usado em sites que exigem transações 
financeiras na Web:
a) htmls:\\
b) http-s:\\
c) https://
d) html-s://

___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________

21) De acordo com a Lei n° 8.662/1993, em seu artigo 16°, 
constituem penalidades que podem ser aplicadas pelo 
CRESS, no caso de infração da referida legislação:
I. Advertência reservada.
II. Advertência pública.
III. Multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade vigente.
IV. Cancelamento definitivo do registro, nos casos de 

extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
Estão corretas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) III e IV.

22) Os trechos abaixo foram extraídos do Código de Ética 
do Assistente Social, que, como sabemos, foi instituído 
pela Resolução CFESS n° 273/1993. Observe-os:

c- democratizar as informações e o acesso aos 
programas disponíveis no espaço institucional, como 
um dos mecanismos indispensáveis à participação 
dos(as) usuários(as);
d- devolver as informações colhidas nos estudos e 
pesquisas aos(às) usuários(as), no sentido de que 
estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus 
interesses[...](CFESS, 1993).

Ambos estão relacionados à:
a) Deveres do/a assistente social nas suas relações com a 

instituição empregadora.
b) Impedimentos do/a assistente social nas suas relações 

com os/as usuários/as.
c) Deveres do/a assistente social nas suas relações com 

os/as usuários/as.
d) Direitos do/a assistente social nas suas relações com 

os/as usuários/as.

23) O Estatuto do Idoso, ou lei 10.741/2003, dispõe acerca 
dos direitos do idoso no Brasil. No artigo 39 aborda o 
direito ao transporte em coletivos públicos urbanos 
e semi-urbanos. Com base nesse artigo, e itens 
subsequentes a ele correlatos, o transporte do idoso 
em coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, deve 
acontecer observando-se determinadas prerrogativas. 
Selecione, nas afirmativas abaixo, aquelas que citam, 
corretamente, tais prerrogativas.
I. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso 

apresente qualquer documento pessoal que faça prova 
de sua renda.

II. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso 
apresente qualquer documento pessoal que faça prova 
de sua idade.

III. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este 
artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente identificados com 
a placa de reservado preferencialmente para idosos.

IV. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este 
artigo, serão reservados 20% (vinte por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente identificados com 
a placa de reservado preferencialmente para idosos.

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

24) A Lei n° 8.742/1993 dispôs sobre a organização da 
Assistência Social no Brasil. No artigo 4o da referida 
legislação são indicados os princípios de referência 
para essa política social. Assim sendo, observe as 
afirmativas abaixo, selecionando apenas aquelas que 
citam, corretamente, os princípios da Assistência 
Social, conforme o artigo 4o da Lei n° 8.742/1993.
I. Descentralização político-administrativa para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
único das ações em cada esfera de governo.

II. Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica.

III. Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis.

IV. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas.

Podemos concluir que:
a) Estão corretas as afirmativas I e II.
b) Estão corretas as afirmativas III e IV.
c) Estão corretas as afirmativas II e III.
d) Estão corretas as afirmativas II e IV.
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25) Assinale a alternativa correta. O Decreto n° 6.214 de 
26 de setembro de 2007 oferece parâmetros acerca do 
Benefício de Prestação Continuada. Partindo do artigo
10, de tal decreto, vemos que tal benefício é considerado 
como integrante das ações de proteção social:
a) Básica.
b) Especial.
c) Especial de Alta complexidade.
d) Especial de Média complexidade.

26) A Lei n° 10.836/2004 que cria o Programa Bolsa 
Família e dá outras providências delimita, dentre 
outros aspectos, os benefícios financeiros a serem 
concedidos. Institui, no artigo 2o como benefícios 
financeiros do Programa. Considerando o disposto 
em tal legislação, selecione, dentre as afirmativas 
abaixo, a que cita, corretamente, as orientações sobre 
os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família e 
contidos na Lei n° 10.836/2004.
I. Constitui um benefício financeiro do Programa Bolsa 

Família o benefício básico, destinado a unidades 
familiares que se encontrem em situação de extrema 
pobreza.

11. É um benefício financeiro do Programa Bolsa Família
0 benefício variável, destinado a unidades familiares 
que se encontrem em situação de pobreza e extrema 
pobreza e que tenham em sua composição gestantes, 
nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou 
adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o 
limite de 5 (cinco) benefícios por família.

III. O benefício variável, vinculado ao adolescente, 
destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham 
em sua composição adolescentes com idade entre 16 
(dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o 
limite de 3 (três) benefícios por família, também é um 
benefício financeiro do Programa Bolsa Família.

IV. O benefício para superação da extrema pobreza, 
no limite de dois por família, destinado às unidades 
familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e 
que, cumulativamente: a) tenham em sua composição 
crianças e adolescentes de 0 (zero) a 17 (dezessete) 
anos de idade; e b) apresentem soma da renda familiar 
mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos
1 a III igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais) per capita.

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

27) Ancorado na lei n° 10.097/2000, avalie as afirmativas 
abaixo:
I. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos dezesseis anos.

II. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos quatorze anos.

III. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 
oito horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a 
compensação de jornada.

IV. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 
seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a 
compensação de jornada.

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

28) A Lei n° 11.692, de 10 de junho de 2008, instituiu o 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens, também 
conhecido pelo termo “Projovem”. De acordo com 
essa legislação, o Projovem é destinado a jovens 
de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos. A legislação 
dispõe ainda, em seu artigo 2°. as modalidades 
de desenvolvimento do programa. De acordo com 
essa legislação, selecione, dentre as afirmativas 
abaixo, as que citam corretamente, as modalidade de 
desenvolvimento do Programa Projovem.
I. Uma das modalidades de execução do Projovem é o 

Projovem Empreendedor.
II. Uma das modalidades de execução do Projovem é o 

Projovem Campo - Saberes da Terra.
III. Uma das modalidades de execução do Projovem é o 

Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo.
IV. Umas das modalidades de execução do Projovem é o 

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

29) O Decreto n° 5.598/2005 discute a questão da 
contratação de aprendizes. Com base em tal decreto, 
avalie as afirmativas abaixo, selecionando a assertiva 
correta no que diz respeito a contratação de aprendizes.
a) Aprendiz é o maior de doze anos e menor de vinte e 

quatro anos que celebra contrato de aprendizagem.
b) Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de vinte e 

quatro anos que celebra contrato de aprendizagem.
c) Aprendiz é o maior de dezesseis anos e menor de vinte 

e quatro anos que celebra contrato de aprendizagem.
d) Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de vinte e 

um anos que celebra contrato de aprendizagem.

30) A lei n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe a 
respeito da participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde. Conforme o artigo 1o. há 
instâncias colegiadas. Selecione, dentre as assertivas 
abaixo, a que cita, corretamente, as instâncias 
colegiadas conforme a lei n°. 8.142.
a) Conferência de Saúde/Fórum de Saúde.
b) Orçamento Participativo/Conselho de Saúde.
c) Conferência de Saúde/Regional de Saúde.
d) Conferência de Saúde/Conselho de Saúde.

31) O artigo 4o da Lei n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990 
disciplina que há determinados aspectos que devem 
ser observados e instituídos por Municípios, Estados 
e Distrito Federal, para que esses possam receber 
recursos do Fundo Nacional de Saúde. Isso posto, 
selecione, dentre as assertivas abaixo, as que citam, de 
maneira correta, quais seriam tais aspectos, conforme 
a referida legislação.
I. Fundo de Saúde.
II. Conselho do Idoso.
III. Plano de saúde.
IV. Orçamento Participativo.
Estão corretas:
a) As afirmativas I e III.
b) As afirmativas I e II.
c) As afirmativas II e III.
d) As afirmativas III e IV.

32) Conforme o documento “Parâmetros para Atuação dos 
Assistentes Sociais na Política de Saúde”, o Assistente 
Social na área da saúde atua sob quatros grandes 
eixos. Selecione, dentre as assertivas abaixo, a que cita, 
corretamente, um dos eixos de atuação do Assistente 
Social na Saúde, de acordo com o documento citado.
a) Defesa das minorias.
b) Atendimento em organizações não-governamentais.
c) Qualificação e formação profissional.
d) Saúde da população negra.
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33) Analisando os processos de intervenção do Assistente 
Social na área da Saúde, Nogueira; Mioto (2006) indicam 
a necessidade de planejamento, ressaltando, dessa 
maneira, a necessidade do instrumental denominado 
“plano”. De acordo com as autoras, o plano pode ser 
compreendido como:
a) O plano expressa as intenções mais amplas.
b) O plano não possui relevância política posto que é um 

simples instrumento formal burocrático.
c) O plano caracteriza-se pela agregação de atividades 

em relação ao tempo, espaço e natureza do objeto.
d) O plano é o instrumento mais utilizado pelos assistentes 

sociais em sua prática, pois inúmeras vezes o processo 
de planejamento está implícito no cotidiano institucional, 
sem uma expressão formal.

34) Dentre os eventos que demarcaram, no Brasil, conforme 
Bravo (2006), o desenvolvimento histórico da Saúde no 
Brasil, sobretudo no quesito da participação popular na 
década de 80, podemos citar:
a) SUS Já.
b) Diretas Já.
c) O Movimento de Reforma Sanitária.
d) A 8a Conferência Nacional de Saúde.

35) Bravo (2006) indica-nos uma série de eventos afetos 
ao desenvolvimento histórico e social da Saúde no 
Brasil. Dentre esses eventos, a autora cita as Caixas 
de Aposentadoria e Pensões (CAPs). Considerando as 
colocações da autora sobre as Caixas de Aposentadoria 
e Pensões (CAPs), julgue os itens abaixo:
I. O presidente das mesmas era nomeado pelo presidente 

das empresas e os patrões e empregados participavam 
paritariamente da administração.

II. As CAPs eram financiadas pela União, pelas empresas 
empregadoras e pelos empregados.

III. A criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões 
(CAPs) aconteceu em 1923 por meio da Lei Elói Chaves.

IV. As CAPs eram organizadas pelo Estado, de modo que 
só os grandes estabelecimentos tinham condições de 
mantê-las.

Estão corretos:
a) Os itens I e II.
b) Os itens II e III.
c) Os itens II e IV.
d) Os itens III e IV.

36) Mota (2006) nos coloca que as políticas sociais 
de Seguridade Social no Brasil apresentaram 
especificidades no que diz respeito a seu 
desenvolvimento histórico. Considerando o 
pensamento da autora, podemos inferir que constituem 
especificidades que demarcaram o surgimento e 
desenvolvimento da Seguridade Social brasileira:
I. As políticas sociais são produto histórico das lutas 

do trabalho, na medida em que respondem pelo 
atendimento de necessidades inspiradas em princípios 
e valores socializados pelos trabalhadores.

II. As intervenções em política social decorrem tão 
somente da evolução e do desenvolvimento das formas 
alternativas de caridade e ajuda.

III. O escopo da seguridade depende das estratégias do 
capital na incorporação das necessidades do trabalho.

IV. As políticas sociais passam a ser institucionalizadas 
em decorrência da ausência da Igreja Católica em 
desempenhar tais intervenções.

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

37) lamamoto (2001) nos coloca acerca da necessidade de 
sintonizarmos o Serviço Social com os novos tempos. 
Dentre os aspectos indicados pela autora visando essa 
sintonização, indica a necessidade da profissão romper 
com a visão “endógena”. Essa visão “endógena”, 
corresponde a:
a) Uma visão da profissão aprisionada em seus próprios 

muros.
b) Uma visão da sociedade como um todo.
c) Uma visão das relações do Estado e da Sociedade Civil.
d) Uma visão das classes sociais.

38) Granemann (2006) recupera o desenvolvimento 
histórico-social das políticas sociais no Brasil. De 
acordo com a autora, podemos afirmar que:
I. O marco de expansão das políticas sociais no Brasil foi 

a Constituição de 1988.
II. O período de maior expansão das políticas sociais no 

Brasil foi no contexto da Ditadura.
III. No Brasil, nos anos 1990, tivemos a consolidação do 

Estado de Bem-Estar Social.
IV. Nos anos 1990 e 2000 as políticas sociais foram 

assoladas pelas onda neoliberalizante.
Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas I e IV.
c) Apenas as afirmativas II e III.
d) Apenas as afirmativas I e III.

39) Granemann (2006) faz uma análise sobre as políticas 
sociais e sua relação com o Serviço Social. De acordo 
com a autora em tela a relação entre as políticas sociais 
e o Serviço Social teve um surgimento, o qual, pode ser 
precisado em:
Assinale a alternativa corrreta.
a) A partir da adesão ao Neoliberalismo.
b) A partir da Constituição de 1988.
c) Na implementação das políticas sociais.
d) Nas ações voltadas à caridade.

40) Guerra (2009) tornou-se célebre no Serviço Social por 
sua ampla colaboração no sentido da fundamentação 
teórica para sua profissão. Um dos conceitos elaborados 
por essa autora refere-se ao termo “instrumentalidade”. 
Considerando assim as colaborações de Guerra (2010) 
julgue as afirmativas abaixo:
I. O termo instrumentalidade nos faria perceber que o 

sufixo “idade” tem a ver com a capacidade, qualidade 
ou propriedade de algo e por conseguinte,não se aplica 
ao Serviço Social.

II. A instrumentalidade é construída e reconstruída no 
processo sócio-histórico.

III. A instrumentalidade no exercício profissional refere- 
se a uma determinada capacidade ou propriedade 
constitutiva da profissão.

IV. A instrumentalidade no exercício profissional refere-se 
apenas ao conjunto de instrumentos e técnicas (neste 
caso, a instrumentação técnica).

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