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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

 
 

NÃO ABRA O CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO FISCAL. 
 

 

INSTRUÇÕES GERAIS  
 
• Você recebeu do fiscal:  

 

• Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;  

 

• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;  

 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que os dados informados em seu cartão de respostas 

estão corretos.  
 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a 

paginação estão corretas.  

 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o seu 

tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas .  

 

• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de 

questões e o seu cartão de respostas e retirar-se da sala de prova.  

 

• Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do 

horário estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.  

 

• Após o término de sua prova, entregue, obrigatoriamente, ao fiscal o cartão de respostas da Prova 

Objetiva.  

 

• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos e deverão assinar a Ata.  

 

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.  

 
MANTENHA A CALMA E BOA SORTE. 
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Parte I – Língua Portuguesa 
 
 
 

TEXTO I  
Cabeludinho 
 
 Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 
Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como 
quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. 
Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um 
chiste. E fez.  E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser 
instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não 
disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não 
pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por 
depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a 
preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro.  
(BARROS, Manoel. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003.) 
 
 
Questão 1 
Com a leitura atenta do texto, pode-se inferir que no período “Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu”, a escolha da 
regência mostra que a personagem emissora da mensagem pretende expressar 
 

(a) ironia. 
(b) contradição. 
(c) dúvida. 
(d) oposição. 
(e) complacência. 
 
 
Questão 2 
 A língua é um instrumento vivo e, por isso, transforma-se através do tempo, assumindo as características de quem 
a usa e, ao mesmo tempo, a constrói. A escolha vocabular, por exemplo, depende de vários aspectos: por vezes, 
um termo tão utilizado por uma geração pode ser esquecido por outra. Nesse caso, a palavra chiste pode ser um 
exemplo. Se quiséssemos substituí-la por outra, sem mudança de sentido, usaríamos 
 

(a) piada. 
(b) desastre. 
(c) bagunça. 
(d) alarme. 
(e) tormento. 
 
 
Questão 3 
O discurso apresenta normas textuais para nos referirmos, no enunciado, às palavras ou aos pensamentos de 
responsabilidade do nosso interlocutor. A pontuação é um dos recursos utilizados para conferir sentido e clareza a 
esse enunciado. Logo, no período “Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é 
meu neto”. Os : (dois pontos) indicam que o período a seguir é um discurso 
 

(a) indireto. 
(b) indireto livre. 
(c) direto. 
(d) direto e indireto. 
(e) direto e indireto livre. 
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Questão 4 
 “De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, cabeludinho”. A expressão em negrito 
equivale semanticamente a 
 
(a) sem reservas. 
(b) dessa vez. 
(c) no momento oportuno. 
(d) com tranqüilidade. 
(e) inesperadamente. 
 
 
 

Questão 5 
“Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto.” Substituindo a oração 
em negrito por sua forma reduzida, obtemos: 
 
(a) Ao me receber nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(b) Logo que a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(c) Por ter me recebido nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(d) Recebeu-me nas férias e me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(e) Como a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 

 
  
 
TEXTO II 
O poeta aprendiz 
 

Ele era um menino valente e caprino 
Um pequeno infante sadio e grimpante 
Anos tinha dez e asas nos pés 
Com a chuva e bodoque era plic-ploc 
Olhar verde-gaio, parecia um raio 
Pra tangerina, piano e menina 
Por isso fazia 
Seu grão de poesia 
E achava bonita 
A palavra escrita 
Por isso sofria 
De melancolia 
Sonhando o poeta 
Que quem sabe um dia 
Poderia ser. 

(TOQUINHO � MORAES, Vinícius de. In: 10 anos de Toquinho e Vinícius. Rio de Janeiro: Universal 
Music, 1979.) 

 
 
 
Questão 6 
Na música "O poeta aprendiz", o personagem central, um menino, é descrito, principalmente, como um ser 
 
(a) melancólico. 
(b) brigão. 
(c) ativo. 
(d) inseguro. 
(e) pessimista. 
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Questão 7 
A palavra “Anos” assume a mesma função sintática que a do substantivo sublinhado na alternativa 
 
(a) Ele era um menino valente e caprino. 
(b) Olhar verde-gaio, parecia um raio. 
(c) Por isso fazia /Seu grão de poesia. 
(d) Por isso sofria/ De melancolia. 
(e) Que quem sabe um dia. 
 
 
 

A propósito do verso "Anos tinha dez e asas nos pés" 
 
 
Questão 8 
 

 
 
( WATTERSON, Bill. E foi assim que tudo começou. São Paulo: Ed. Conrad.) 
 
 

 
O texto do quadrinho apresenta o personagem Calvin em uma conversa com seu tigre de pelúcia, que ganha vida 
em sua imaginação. Com a leitura atenta do texto, é possível afirmar que a resposta do tigre  
 
(a) conceitua tradicionalmente um pronome. 
(b) é absurda, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(c) é criativa, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(d) é incoerente, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(e) opõe-se ao conceito tradicional de pronome. 
 
 
Questão 9 
Com a leitura do quadrinho é possível afirmar que temos dois exemplos explícitos de pronomes: 
 
(a) o primeiro possessivo;  o segundo indefinido. 
(b) o primeiro indefinido; o segundo possessivo.  
(c) o primeiro pessoal; o segundo possessivo. 
(d) o primeiro demonstrativo; o segundo pessoal. 
(e) o primeiro possessivo; o segundo pessoal.   
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Questão 10 
A polissemia é a situação em que uma palavra assume significados variáveis de acordo com o contexto em que 
está inserida. Esses diferentes significados não apresentam problemas de entendimento, porque o contexto 
esclarece a significação final. De acordo com essa afirmação, em “Talvez eu consiga um ponto por originalidade”, 
a palavra destacada tem valor semântico idêntico ao assumido por tal vocábulo na frase: 
 
(a) Use o ponto ao final das frases. 
(b) Ele estava naquele ponto da rua. 
(c) Os funcionários assinaram o ponto. 
(d) A professora revisou o ponto. 
(e) O trabalho vale ponto na média.   
 
 
Parte II – Informática 
 
Questão 11 
Em relação ao organizador de arquivos Windows Explorer, para se mudar o nome de uma determinada pasta, 
seleciona-se no menu arquivo a opção conhecida como  
 
(a) alterar.  
(b) trocar.  
(c) copiar.  
(d) restaurar.  
(e) renomear. 
 
 
Questão 12 
Em relação ao sistema operacional Windows XP, no tocante ao painel de controle, existe um item que contém as 
informações a respeito dos padrões desejados pelo usuário, como idioma, formato de moeda, número, data, entre 
outros. Esse item é conhecido como 
 
(a) Opções de Pastas.  
(b) Ferramentas Administrativas. 
(c) Opções de Acessibilidade.  
(d) Opções Regionais e de Idiomas.  
(e) Sistema. 
 
 
Questão 13 
No Excel 2003, o componente que exibe as coordenadas da célula selecionada e o texto ou fórmula nela utilizada 
é conhecido como barra de  
 
(a) fórmulas.  
(b) ferramentas.  
(c) planilhas.  
(d) títulos.  
(e) menus.  
 
 
Questão 14 
Com relação ao editor de texto MS Word, é correto afirmar que:  
 
(a) a inserção de figuras somente pode ser feita por arquivos. 
(b) os modelos de documentos (*.dot) não podem ser alterados pelo usuário. 
(c) a inserção de tabelas é feita através do menu Ferramentas. 
(d) a proteção de documentos é feita através do menu Formatar. 
(e) pode-se salvar documentos para serem abertos em versões anteriores. 
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Questão 15 
Sabendo-se que um arquivo possui extensão txt, o programa adequado, ou seja, que tem por finalidade abrir e 
editar esse arquivo é o  
 
(a) Power Point. 
(b) Excel. 
(c) Paint. 
(d) Bloco de notas. 
(e) Access. 
 
 
Parte III – Direitos e Deveres 
 
Questão 16 
Segundo a Constituição Federal vigente, a Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 
 
(a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(b) honestidade, eficácia, eficiência, verdade e ética. 
(c) legalidade, pessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência. 
(d) legalidade, juridicidade, penalidade e parcialidade. 
(e) racionalidade, moralidade, informatização, rapidez e nepotismo. 
 
 
Questão 17 
Segundo a redação dada pela Constituição Federal vigente, a investidura em cargo ou emprego público depende 
de 

 
(a) concurso público. 
(b) aprovação prévia em concurso público. 
(c) aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a complexidade do 

cargo ou emprego. 
(d) ocorrência do convite, pois cargo ou emprego público são de livre nomeação e exoneração. 
(e) concurso público de provas e/ou títulos. 
 

 
Questão 18 
O Regime Jurídico Único, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, em seu artigo 116, registra os doze itens 
considerados deveres dos servidores.  
 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II. Cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais. 

III. Ser assíduo e pontual ao serviço. 
IV. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 
V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 

 
Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 
(a) V-V-V-F-F 
(b) V-F-V-F-V 
(c) F-V-F-V-F 
(d) F-F-V-V-F 
(e) V-F-V-V-F 
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Questão 19 
A criação de autarquia federal dar-se-á 
 
(a) preferencialmente,  por medida provisória. 
(b) exclusivamente, por ato do Presidente da República. 
(c) por ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
(d) por lei complementar. 
(e) somente por lei específica. 
 
 
Questão 20 
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
(b) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei. 
(c) somente aos brasileiros natos. 
(d) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não sendo admitida a existência da dupla 

cidadania. 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros que 

estão no país. 
 
 
 
Parte IV – Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão 21 
De acordo com a Lei 8.142/90, para recebimento dos recursos destinados a investimentos na rede de serviços, a 
cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde, os Poderes Públicos deverão contar 
com 
 
(a) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Conferência de Saúde, Plano de Saúde e Forum de Saúde. 
(b) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde, Relatórios de Gestão, contrapartida de recursos para 

a saúde e Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários. 
(c) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Conferência de Saúde, Plano de Saúde e contrapartida de recursos 

para a saúde. 
(d) órgão gestor municipal com quadro de pessoal próprio, Fundo de Saúde, Conselho de Saúde e Plano de 

Saúde e Forum de Saúde. 
(e) órgão gestor municipal com quadro de pessoal próprio, contrapartida de recursos para a saúde, Comissão de 

Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, Fundo de Saúde e Conselho de Saúde. 
 

 
Questão 22 
Harvey (1992) destaca três características essenciais do modo capitalista de produção, a saber:  
 
(a) crescimento, controle do trabalho e inovação tecnológica-organizacional. 
(b) crescimento, acumulação do capital cultural e lucratividade. 
(c) acumulação do capital cultural, mais-valia e lucratividade. 
(d) luta de classes, controle da força de trabalho e acumulação. 
(e) crescimento, lucro e luta de classes.  
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Questão 23 
No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão previstas na Lei nº 8.080/90, Analise as proposições 
abaixo. 
 

I. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 
II. Reabilitação profissional do trabalhador acometido de lesões que o impeça de continuar exercendo a mesma 

ocupação que exercia antes de sofrido o agravo à saúde. 
III. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 

empresas públicas e privadas. 
IV. Assistência pecuniária fornecida nos casos de afastamento temporário ou permanente, através do auxílio-

doença, auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez. 
 

Das afirmativas acima está(ão) correta(s): 
 

(a) I. 
(b) III. 
(c) I e III. 
(d) II e IV. 
(e) I e II. 
 

 
Questão 24 
Dentre os objetivos que estruturam a Seguridade Social, na Constituição Federal de 1988, observa-se a existência 
da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços que consistem na 
 

(a) focalização dos serviços para públicos específicos. 
(b) focalização dos serviços, num dado território, a ser definido de acordo com os indicadores de vulnerabilidade. 
(c) priorização de pessoas com maior nível de carência ou necessidade, tais como as que se encontram em 

condições de vulnerabilidade próprias do ciclo de vida (crianças, adolescentes, idosos), ou em situação de 
desvantagem pessoal resultante de deficiências. 

(d) estruturação e planejamento das ações, num dado território, a partir das necessidades locais, do quadro 
epidemiológico, do perfil de morbi-mortalidade, respeitando os princípios da hierarquização e da 
regionalização. 

(e) definição quanto à participação das instituições privadas de forma complementar, na rede de serviços da 
saúde e da assistência. 

 
 
 
Questão 25 
A lei que regulamenta o exercício do Serviço Social no Brasil foi profundamente modificada em 1993. Dentre as 
modificações realizadas estão 
 
I. o estabelecimento de competências e atribuições privativas do assistente social. 
II. o reconhecimento do sigilo profissional e da denúncia contra profissionais de Serviço Social. 
III. a criação das infrações disciplinares, conforme o Código Penal. 
IV. a alteração das denominações dos órgãos de fiscalização do exercício profissional – CFESS e CRESS. 
 
Das afirmativas acima estão corretas: 
 
(a) I e III. 
(b) I e II. 
(c) II e III. 
(d) I e IV. 
(e) II e IV. 
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Questão 26 
De acordo com Minayo-Gomez e Thedim-Costa (1997), o campo de intervenção da saúde do trabalhador pode ser 
definido como aquele voltado para 
 
(a) ações de recuperação da saúde do trabalhador quanto aos agravos sofridos em decorrência do trabalho, 

associando-os a uma doença legalmente reconhecida. 
(b) adoção de medidas preventivas através de intervenções sobre os riscos ambientais no espaço laboral, 

sobretudo no que se refere à ênfase na utilização de equipamentos de proteção individual e de normatizações 
de formas de trabalhar consideradas seguras. 

(c) ações empreendidas por trabalhadores, profissionais de serviços, técnicos e pesquisadores, numa abordagem 
interdisciplinar e intersetorial, visando à compreensão das relações entre saúde/doença e trabalho e a melhora 
desse quadro. 

(d) atuação interdisciplinar, com base na Higiene Industrial, relacionado a ambiente de trabalho-corpo do 
trabalhador. Incorpora a teoria da multicausalidade, na qual um conjunto de fatores de risco é considerado na 
produção da doença, avaliada através da clínica médica e de indicadores ambientais e biológicos de 
exposição e efeito.  

(e) adoção da teoria da unicausalidade onde, para cada doença, existe um agente etiológico, que pode ser tratado 
através de medidas tanto de recuperação da saúde, medicalizando os sintomas quanto preventivamente, 
através da eliminação ou minimização da exposição ao agente causador. 

 
 
Questão 27 
No entendimento de Harvey (1992), o atual padrão de acumulação flexível provocou mudanças significativas no 
mundo do trabalho. Entre elas, pode-se destacar  
 
I. os níveis relativamente altos de desemprego estrutural. 
II. a redução do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo parcial, temporário ou 

subcontratado. 
III. a diminuição da clivagem na estrutura do mercado de trabalho entre os países do centro e os da periferia. 
IV. o fortalecimento da organização da classe trabalhadora devido à ascensão do poder sindical, com o 

deslocamento dos conflitos.  
 

Das afirmativas acima estão corretas: 
 

(a) II e a IV. 
(b) I, II, III e IV. 
(c) I, II e III. 
(d) I e II. 
(e) I, II e IV. 

 

 
Questão 28 
De acordo com Laurell (1995), as estratégias concretas idealizadas pelos governos neoliberais para reduzir a ação 
estatal no terreno do bem-estar social referem-se  
 
(a) à dissociação entre contribuição e benefício, administração-produção pública de serviços e desmercantilização 

dos bens e serviços sociais. 
(b) à focalização em programas seletivos para os mais pobres, dissociação entre contribuição e benefício e 

centralização na esfera federal. 
(c) à estatização do financiamento e da produção dos serviços, focalização dos gastos nos segmentos mais 

empobrecidos e administração-produção pública de serviços. 
(d) ao corte dos gastos sociais, priorização de grupos populacionais no direcionamento dos gastos, dissociação 

entre contribuição e benefício e administração-produção pública de serviços. 
(e) à privatização do financiamento e da produção dos serviços, corte dos gastos sociais, canalização dos gastos 

para os grupos carentes e descentralização em nível local. 
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Questão 29 
Bravo e Mattos (2004), afirmam que a inserção dos assistentes sociais no campo da saúde se deu, historicamente, 
a partir da ocorrência de alguns processos mais amplos, dentre os quais pode-se destacar  
 
I. o novo conceito de saúde construído com a Reforma Sanitária, que passa a determinar a requisição de 

profissionais de diferentes áreas, podendo-se atribuir ao SUS a incorporação massiva do assistente social na 
saúde, a partir da década de 1990. 

II. a consolidação da política nacional de saúde, com ampliação dos gastos com assistência médica pela 
previdência social, contribuindo para que esse profissional tivesse um papel importante dentro das instituições 
de saúde, para administrar a contradição entre a demanda e o seu caráter excludente e seletivo.  

III. as propostas racionalizadoras na saúde, que surgem a partir da década de 50, sobretudo nos EUA, como a 
“medicina integral”, a “medicina preventiva” e seus desdobramentos a partir dos anos 60, como a “medicina 
comunitária”, as quais incidem sobre o trabalho dos assistentes sociais, que são incorporados nas ações dos 
serviços básicos desse período. 

IV. o novo conceito de saúde elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, que, enfocando os 
aspectos biopsicossociais, promoveu a demanda por profissionais de outras áreas, entre eles o assistente 
social. 

 
Considerando V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta: 

 
(a) V–F–F–F. 
(b) F–V–V–V. 
(c) F–F–V–V. 
(d) F–V–F–V. 
(e) V–F–V–F. 
 
 
Questão 30 
Vasconcelos (1997), denomina de “prática reflexiva” a atuação profissional que 
  
(a) define objetivos, avalia os agentes no sentido do fazer profissional a partir de uma competente análise crítica 

da realidade econômica. 
(b) fornece ao usuário uma análise da realidade, aconselhando-o e orientando-o para o enfrentamento de suas 

problemáticas no sentido da política. 
(c) prioriza o trabalho coletivo, visando ao fortalecimento dos usuários enquanto sujeitos políticos, utilizando as 

dinâmicas de grupo como instrumento para motivação, esclarecimento e alívio de tensão. 
(d) orienta, informa e encaminha os usuários, viabilizando o atendimento às suas demandas e o acesso aos 

direitos sociais. 
(e) socializa o conhecimento como instrumento de indagação e ação sobre a realidade social, politizando as 

demandas apresentadas, quando da viabilização do seu enfrentamento, fortalecendo os usuários, nesse 
processo, enquanto sujeitos políticos coletivos. 

 
 
Questão 31 
Segundo a Lei 8.080/90, os níveis de saúde da população expressam 
  
(a) a qualidade das políticas e serviços de saúde. 
(b) as condições de saneamento. 
(c) a organização social e econômica do país. 
(d) o índice de desenvolvimento humano. 
(e) a qualidade de vida. 
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Questão 32 
Leia a situação abaixo. 
 
Numa unidade de saúde, o Serviço Social é procurado pelo chefe da equipe médica da Gerontologia, que solicita a 
intervenção junto a um paciente internado, o qual se encontra de alta, e a família se recusa a levá-lo para casa. 
Esta alega não ter condições para assumir o idoso, visto que ele demanda cuidados. Observou-se também que, ao 
longo da internação, a família se mostrou ausente e desinteressada em relação ao paciente. 
Considerando os princípios ético-políticos constantes do Código de Ética do Assistente Social, o profissional 
deveria 

 
I. proceder a uma leitura da realidade que demanda sua ação e de trabalho enquanto equipe, para intervir sobre 

ela com vistas a fornecer subsídios ao grupo familiar para compreensão e enfrentamento das suas 
dificuldades. 

II. convocar a família e informar-lhe que, de acordo com a matricialidade sociofamiliar estabelecida pela PNAS, 
cabe a ela, enquanto instância primordial de anteparo social, prover as necessidades sociais dos seus 
membros. 

III. encaminhar o caso para a Defensoria Pública, denunciando a família por abandono do idoso. 
IV. providenciar local para a transferência do paciente. 
V. recusar-se a intervir no caso, já que o paciente precisa ser transferido para uma unidade de saúde de longa 

internação, em face da necessidade de cuidados, e que transferência é atribuição do médico.   
 

Das afirmativas acima está(ão) correta(s): 
 
(a) I. 
(b) II, III e IV. 
(c) I e V. 
(d) II e III. 
(e) V. 
 
 
 
Questão 33 
Iamamoto e Carvalho (2000), consideram o Serviço Social, como profissão definida na divisão social do trabalho. 
Neste sentido, a mesma situa-se no processo da reprodução das relações sociais como  
 
I. atividade auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e na difusão da ideologia da classe dominante 

junto à classe trabalhadora. 
II. atividade que intervém na criação de condições favorecedoras da reprodução da força de trabalho. 
III. mediadora dos interesses de classes, cuja prática profissional é permeada pelas contradições básicas que 

conformam a sociedade do capital, reproduzindo os interesses do capital ao mesmo tempo em que responde 
às necessidades legítimas de sobrevivência da classe trabalhadora, em face de suas condições de vida, 
dadas historicamente. 

IV. atividade que, ancorada na neutralidade, intervém imparcialmente sobre a “questão social”, sem orientar a 
sua atuação no reforço da legitimação da situação vigente, nem no reforço de um projeto político alternativo. 

 
Das afirmativas acima está(ão) correta(s): 

 
(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I, II e III. 
(e) IV. 
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Questão 34 
Netto (1996), aponta que no Serviço Social, há uma direção social estratégica que foi consolidada na passagem 
dos anos 80 e 90 e é fruto do acúmulo ideopolítico de uma determinada vertente do processo de renovação do 
Serviço Social. Assinale a alternativa correta. 
 
(a) A afirmação é verdadeira porque com a vertente modernizadora, observou-se a consolidação do mercado de 

trabalho profissional. 
(b) A afirmação é falsa porque a vertente que primava pela total reconfiguração da profissão, tanto no Brasil 

quanto na América Latina, não conseguiu se sustentar política e teoricamente. 
(c) A afirmação é falsa porque esta direção social apenas se consolidou nos anos 90, com o atual código de ética 

profissional, a lei de regulamentação e as diretrizes curriculares. 
(d) A afirmação é verdadeira porque foi justamente a vertente da “ruptura” com o conservadorismo que garantiu a 

fomentação das bases necessárias, para a constituição de uma direção social e estratégica.   
(e) A afirmação é verdadeira porque com a renovação do Serviço Social, outras tendências teórico-metodológicas, 

como a fenomenologia, puderam se manifestar.  
 
 
Questão 35 
De acordo com Menicucci (2006), o principal fator que explica a constituição do atual sistema dual de saúde 
brasileiro consiste na  
 
(a) herança das políticas de saúde estabelecidas a partir dos anos 1960, que condicionaram a política vigente. 
(b) ofensiva neoliberal a partir da década de 1990, comprometendo a constituição do Sistema Único de Saúde, ao 

mesmo tempo em que favorece a mercantilização da saúde. 
(c) prevalência do modelo biológico-curativo decorrente da teoria evolucionista. 
(d) ausência de articulação da política de saúde pública com a assistência médica prestada pela previdência, 

criada na década de 1930. 
(e) criação das organizações sociais de saúde. 
 
 
Questão 36 
Iamamoto (1999) ao tratar sobre as novas diretrizes curriculares, aponta que estas são estruturadas a partir de 
determinados núcleos temáticos, dentre os quais pode-se citar o, 
 
(a) núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que compreende todos os elementos 

constitutivos do Serviço Social como uma especialização do trabalho coletivo. 
(b) núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, que indica ser necessário ao 

assistente social possuir o domínio de um conjunto de fundamentos necessários à compreensão da sociedade 
burguesa. 

(c) núcleo de fundamentos do trabalho profissional, cujos conteúdos repousam sobre a trajetória histórica, 
metodológica e técnica da profissão, bem como os componentes éticos que envolvem o exercício profissional.   

(d) núcleo de fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social, que trata sobre os aspectos 
técnico-operativos da prática profissional. 

(e) núcleo de políticas sociais, que analisa a trajetória das políticas sociais no Brasil. 
 

 
Questão 37 
De acordo com o SUAS, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) têm como público-alvo  
 
(a) as crianças, os adolescentes, os idosos e os portadores de deficiência. 
(b) a população em situação de vulnerabilidade social. 
(c) os beneficiários do Programa de Atendimento Integral à Família. 
(d) a população beneficiária do BPC e do Programa Bolsa-Família. 
(e) todas as famílias residentes na área de abrangência do CRAS. 
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Questão 38 
Menicucci (2006), considera que o padrão histórico de institucionalização das políticas de saúde no Brasil revela 
 
(a) a constituição de um padrão de proteção social abrangente e universalista. 
(b) a primazia do Estado em relação ao mercado e à sociedade civil. 
(c) intervenção estatal apoiada numa complexa relação público-privado. 
(d) a constituição de uma política de saúde que historicamente se direcionou para os segmentos mais pobres da 

população. 
(e) o enfraquecimento da sociedade civil e da sociedade política. 
 
 
 
Questão 39 
As noções de matricialidade sociofamiliar e territorialidade constituem uma das bases organizacionais do(a) 
  
(a) Sistema Único de Assistência Social. 
(b) Código de Ética Profissional do Assistente Social. 
(c) Seguridade Social instituída pela Constituição Federal de 1988. 
(d) Lei de Regulamentação da Profissão nº 8662/93. 
(e) Sistema Único de Saúde. 
 
 
 
Questão 40 
A intervenção dos assistentes sociais em situações familiares tem como referência central nos marcos da política 
de assistência social e das suas atribuições e competências profissionais a  
 
(a) atenção emocional e terapêutica às famílias que procuram os serviços sociais. 
(b) atenção no sentido da atuação junto às famílias desestruturadas. 
(c) atuação individualizada a partir da identificação das carências materiais e subjetivas dos diferentes membros. 
(d) atenção voltada ao acompanhamento coletivo e individual visando ao resgate das relações familiares. 
(e) abordagem mais integralizadora através da intervenção numa unidade de referência mais abrangente e 

complexa que o indivíduo. 
 

 
Questão 41 
De acordo com Alencar (2004), na trajetória da proteção social no Brasil, a família tem-se constituído em  
 
(a) unidade de reprodução social que vem gradativamente sendo excluída das ações do campo da proteção 

social. 
(b) unidade de proteção social pública que, recorrentemente, é mobilizada em relação às propostas de 

intervenção do Estado. 
(c) unidade de reprodução social que atua na esfera privada sem qualquer vinculação com a dinâmica da 

proteção social pública. 
(d) instância de proteção social que pode assumir caráter público ou privado em função das diferentes formas 

históricas assumidas de intervenção estatal. 
(e) fonte privada de proteção social que assume centralidade na reprodução social dos trabalhadores brasileiros, 

diante do vazio institucional de políticas públicas. 
 
 

  

 

 

 

 



Concurso Público para Cargos Técnico-administrativos  

 

Prova para o cargo de Assistente Social 

14

 

Questão 42 
A partir da leitura de Vasconcelos (1997), analise a seguinte situação:  
As assistentes sociais de um hospital público, ao ingressarem na unidade, se depararam com um serviço 
centralizado no plantão social. Visado a novas ações, investiram na pesquisa da realidade, de modo a 
transformarem as demandas potenciais em reais. Assim, organizaram o serviço em projetos que enfatizam ações 
coletivas, de cunho socioeducativo. Uma das resultantes dessas ações foi a ampliação do acesso da população à 
socialização de informações e aos próprios serviços sociais. É correto afirmar que a prática desses assistentes 
sociais expressa a 
 
(a) organização estratégica do Serviço Social e planejamento do trabalho com base em estudos e pesquisas 

sobre a realidade social. 
(b) atenção ao usuário centrada, nas demandas dos demais profissionais de saúde e da instituição. 
(c) atenção centrada na dimensão individual do problema apresentado pela clientela e participação na triagem 

socioeconômica. 
(d) subordinação à política da unidade e formulação de objetivos compatíveis com a realidade social. 
(e) utilização do espaço de trabalho com grupos como uma estratégia de fortalecimento dos sujeitos políticos e de 

adaptação destes às estruturas sociais.  
 
 
Questão 43 
Laurell (1995), considera que o conjunto de políticas sociais criadas pelos governos latino-americanos, de 
inspiração neoliberal, procura conduzir uma reestruturação da intervenção estatal que o aproxima do Estado 
assistencialista liberal, da sua “(norte)-americanização”. Esse entendimento se pauta na 
 
(a) expansão do universalismo e na importante redução do papel do mercado no âmbito do bem-estar social. 
(b) evolução do capitalismo, que exige a intervenção direta do Estado no campo das políticas sociais, tanto em 

decorrência das lutas sociais, quanto em relação às próprias demandas do capital. 
(c) refilantropização e privatização dos bens e serviços sociais, que passam a ser geridos pelo Estado. 
(d) eliminação das instituições solidárias e coletivistas e, conseqüentemente, na promoção de um distanciamento 

da proteção social sob a perspectiva do universalismo dos direitos sociais, abrindo espaço para a produção do 
“bem-estar privado”. 

(e) centralização dos gastos sociais públicos em programas seletivos contra a pobreza, promovendo a estatização 
da proteção social. 

 
Questão 44 
Bravo e Mattos (2004), identificam, a partir dos anos 1990, a constituição de dois projetos políticos na área da 
saúde: o privatista e o de reforma sanitária. Ambos apresentam diferentes requisições para o Serviço Social, sendo 
que o privatista impõe, entre outras demandas, a(o) 
 
I. seleção socioeconômica dos usuários. 
II. atuação psicossocial por meio do aconselhamento. 
III. atendimento humanizado. 
IV. busca de democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde. 
V. predomínio das abordagens individuais. 

 
Das alternativas acima estão corretas: 
 
(a) III e IV. 
(b) I, II e V. 
(c) I e V. 
(d) I e IV. 
(e) I, II, III, IV e V. 
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Questão 45 
Dentre as fragilidades do Código de Ética de 1986, conforme Paiva e Sales (1996), observa-se:  
 
I. o privilégio das instruções teórico-metodológicas de como conduzir a prática profissional. 
II. uma leitura marcadamente idealista e voluntarista no que tange ao potencial político da  profissão. 
III. a ruptura com a ética tradicional fundamentada nos traços positivistas e neotomistas. 
 
Das alternativas acima está(ão) correta(s): 
 
(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I e II. 
(e) II e III 
 

 
 
Questão 46 
O artigo 4º. da Lei 8662/93, regulamenta o exercício da profissão no Brasil, designando a competência do 
assistente social no sentido de  
 
(a) treinar, avaliar e supervisionar diretamente estagiários de Serviço Social. 
(b) orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 

dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
(c) dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação. 
(d) fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais. 
(e) coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 

área de Serviço Social. 
 
 
 
Questão 47 
Braz (2004) adverte acerca de certas tendências que poderão desenvolver-se em torno do projeto profissional na 
conjuntura política, tais como 
 
I. o fortalecimento de projetos profissionais conservadores, que associarão o projeto profissional hegemônico 

com os rumos do governo Lula, dada a identificação histórica da esquerda com o PT. 
II. a perda ou fragilização da autonomia do projeto, tendo em vista a vinculação de alguns de seus quadros ao 

governo federal. 
III. a tentativa de revisão das bases teórico-políticas que sustentam o projeto profissional. 
 
Das alternativas acima está(ão) correta(s): 
 
(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I e II. 
(e) I e III.  
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Questão 48 
Netto (1996) situa o início dos anos 90, como período de emergência da “crítica formal” às correntes marxistas no 
campo do Serviço Social. Esta crítica não se apresenta como antimarxista, antes, a mesma se realiza sob duas 
formas principais e complementares segundo o autor. A opção que apresenta a afirmativa correta é: 
 

(a) Crítica ao marxismo sem Marx e ao “messianismo”. 
(b) Crítica à ortodoxia dos marxistas brasileiros e às lacunas existentes em seus trabalhos. 
(c) Crítica à inépcia do marxismo em fornecer respostas às refrações da questão social e ao fatalismo inerente às 

práticas profissionais pautadas no marxismo. 
(d) Crítica aos equívocos do marxismo e à ausência de indicadores prático-operativos para o Serviço Social. 
(e) Crítica à forma como o marxismo incidiu sobre as práticas profissionais e nas diretrizes curriculares. 
 
 

Questão 49 
O artigo 5º. da Lei  nº 8662/93, regulamenta o exercício da profissão no Brasil, definindo a “atribuição privativa” do 
assistente social, no sentido de 
 

(a) encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
(b) prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e 

na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 
(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) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social. 
(e) planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais somente aos carentes. 
 

 
Questão 50 
Conforme o artigo 17 do Código de Ética Profissional instituído em 1993, “é vedado ao assistente social revelar 
sigilo profissional”. Contudo, sua eventual quebra apenas pode ser admitida quando o assistente social 
 

I. for intimado a prestar depoimento perante autoridade competente. 
II. tratar de situações cuja gravidade possa, envolver ou não fato delituoso, causando prejuízo aos interesses do 

usuário, de terceiros e da coletividade. 
III. participar de equipes multidisciplinares. 
 

Das alternativas acima está(ão) correta(s): 
 

(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I e II. 
(e) II e III. 
 

 
Questão 51 
Conforme o artigo 22 do Código de Ética Profissional instituído em 1993, constitui infração disciplinar 
 

I. exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não 
inscritos ou impedidos. 

II. ser conivente com falhas éticas de acordo com os princípios deste Código e com erros técnicos praticados por 
assistente social e qualquer outro profissional. 

III. não pagar as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social a que esteja 
obrigado. 

  
Das alternativas acima está(ão) correta(s): 
 

(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I e II. 
(e) I e III. 
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Questão 52 
Iamamoto (1999), citando balanço realizado nos anos 90 pela então ABESS, sobre a formação profissional, afirma 
que a categoria tem sido prisioneira de três armadilhas, nos últimos anos – o teoricismo, o politicismo e o 
tecnicismo. Neste sentido é correto afirmar que 
 
(a) observa-se a necessidade histórica da categoria profissional na revisão dos Códigos de Ética Profissional. 
(b) tanto politicismo quanto teoricismo foram tendências superadas ainda nos anos 80, com a aprovação do 

Código de Ética de 1986. 
(c) dentre os demais aspectos indicados, consiste em equívoco entender que a mera inserção política, 

desvinculada de uma sólida fundamentação teórico-metodológica, é o suficiente para decifrar as 
determinações dos processos sociais. 

(d) o Serviço Social nunca demonstrou em sua trajetória sócio-histórica alguma carência em seus aparatos 
técnico-operativos. 

(e) tanto o politicismo quanto o teoricismo exigem o entendimento de que o domínio teórico-metodológico só se 
completa ao ser frutificado pela história. 

 
 
Questão 53 
Verifica-se em Iamamoto e Carvalho (2000), que as políticas e os serviços sociais possuem significativas funções 
no processo de reprodução ampliada do capital, dentre as quais: 
 
I. socializar parcela dos custos de reprodução da força de trabalho, partilhando-os com toda a população 

através dos tributos; 
II. restringir o mercado de trabalho à medida que favorece o consumo dos trabalhadores; 
III. reforçar a manutenção dos níveis de produtividade do trabalho, tendo em vista a contribuição para o equilíbrio 

psicofísico do trabalhador; 
IV. viabilizar ao capital uma ampliação de seu campo de investimento. 
 
Considerando V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 
(a) F–F–V–V . 
(b) V–V–F–F. 
(c) V–F–V–F. 
(d) V–F–V–V.  
(e) F–V–V–F. 
  
 
Questão 54 
Analise as assertivas abaixo, considerando os princípios ético-políticos norteadores do exercício profissional. 
 
I. O compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e o aprimoramento intelectual, na 

perspectiva da competência profissional. 
II. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à 

garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. 
III. A existência de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada.  
   
Das alternativas acima está(ão) correta(s): 
 
(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I e II. 
(e) I e III. 
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Questão 55 
Conforme Paiva e Sales (1996), um dos princípios ético-políticos existentes no Código de Ética atual é o 
reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas a ele inerentes: autonomia, emancipação e 
plena expansão dos indivíduos sociais. Isto significa que o conceito de liberdade previsto no Código 
 

(a) entende que a mesma apenas pode realizar-se a plena realização da liberdade de cada um requerer a 
liberdade de todos. 

(b) exige que o direito de ser livre de um termina quando o direito do outro se inicia. 
(c) apenas pode realizar-se em uma nova ordem societária. 
(d) exige, tal como nos Códigos de Ética anteriores, a relação entre autonomia, emancipação e plena expansão 

dos indivíduos sociais. 
(e) recria a perspectiva histórica no Serviço Social pautada em forte herança conservadora. 
 
 
Questão 56 
Boschetti (2004), pautada na “Carta de Maceió”, afirma que a concepção de Seguridade Social que fundamenta o 
Serviço Social brasileiro consiste na 
  
(a) defesa do tripé da seguridade social presente na Constituição Federal brasileira. 
(b) defesa de todos os direitos civis e sociais, incluindo os direitos do consumidor. 
(c) defesa dos direitos de cidadania e de soberania nacional. 
(d) defesa dos direitos previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
(e) defesa de todos os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição brasileira. 
 
 
Questão 57 
Conforme Netto (1996), as exigências imediatas do mercado de trabalho referenciarão o debate profissional a curto 
prazo por algumas razões principais.Dentre elas, o autor afirma que 
 

I. as novas requisições postas pelos usuários e pelos movimentos sociais em vigência tenderão a fomentar o 
debate em torno das atribuições privativas e competências profissionais. 

II. o confronto em torno das diversas tendências historicamente presentes no âmbito da profissão irá precipitar o 
debate em meio aos usuários e movimentos sociais. 

III. aos olhos dos profissionais, dada a ineliminável característica operativa do Serviço Social, as respostas às 
requisições do mercado se apresentam como a via preferencial para solucionar os impasses da legitimação 
social da profissão. 

 

Das alternativas acima está(ão) correta(s): 
 

(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I e II. 
(e) II e III.  
 
 
Questão 58 
Behring (2003), analisando a formação social brasileira, em especial o processo de desenvolvimento do 
capitalismo no Brasil, a partir de alguns autores do pensamento social brasileiro, como Florestan Fernandes, afirma 
que a consolidação do capitalismo brasileiro se faz a partir da articulação entre traços arcaicos e modernos, como 
a 
 

(a) escravidão e a incorporação do capital industrial em solo brasileiro. 
(b) manutenção da atividade agrícola e a criação de um mercado de trabalho assalariado. 
(c) associação dependente às economias capitalistas centrais e a permanência do arcaísmo do setor agrário. 
(d) ampliação da dívida externa e o fortalecimento da indústria. 
(e) expansão da imigração de colonos europeus e a entrada de capital estrangeiro. 
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Questão 59 
Conforme Boschetti (2004), a política da previdência foi a mais afetada dentre as reformas desenvolvidas pelos 
governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula. A exigência de tais reformas justificou-se a partir do discurso 
oficial do “déficit” ou crise da previdência em termos fiscais. Ainda segundo Boschetti (2004), outros estudos 
afirmam que esta incompatibilidade entre receitas e despesas da previdência, deriva da existência de alguns 
fatores. Assim, analise os fatores abaixo. 
 
I. A realocação das contribuições sociais para outras áreas por meio da Desvinculação das Receitas de União 

(DRU). 
II. A reduzida participação do orçamento fiscal no financiamento da seguridade social. 
III. As renúncias fiscais provocadas pela isenção fiscal às entidades sem caráter assistencial. 
IV. A existência de inúmeros encargos sociais, que encarecem a tributação previdenciária. 
 
Considerando V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 
(a) F–F–V–V.  
(b) V–V–F–F.  
(c) V–V–V–F. 
(d) V–F–F–F.  
(e) F–V–V–F.  
 
 
 
Questão 60 
Behring (2003) afirma que, hoje, pode ser identificado um crescimento vegetativo dos recursos para à seguridade 
social, tendo em vista a apropriação indevida dos mesmos, os quais deveriam ser destinados a área social. Para 
justificar tal tendência vários argumentos vêm sendo difundidos. Dentre eles, é correto afirmar que há 
 
I. déficit da Previdência Social. 
II. elevados encargos sociais sobre os custos de contratação de mão-de-obra. 
III. ineficácia da aplicação dos recursos em gastos sociais. 
  
Das alternativas acima está(ão) correta(s): 
 
(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I e II. 
(e) I e III. 

 
 

************ 


