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Não deixe de preencher as informações a seguir:
Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

ASSISTENTE SOCIAL
PREZADO CANDIDATO


Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o CARGO impresso se refere àquele de sua opção no ato
de inscrição.



Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause
dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido
em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um CartãoResposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o Cargo impressos estão de acordo
com sua opção.



As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das
bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta
esferográfica na cor azul ou preta.



Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso,
podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector
de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de
equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso.



Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o
recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1
Deixem eu ser brasileiro!
Sou tradutor profissional há mais de trinta anos e a experiência acumulada nesse tempo me confere uma cristalina
certeza: boa parte dos revisores que trabalham nas nossas editoras pertencem a uma seita secreta (ou grupo
criptoterrorista) que tem como missão única na vida sabotar, boicotar ao máximo (quando não ocultar por completo) o
português brasileiro, impedir que ele se consagre na língua escrita livresca, para preservar tanto quanto possível a
norma-padrão obsoleta, anacrônica e arcaica que eles julgam ser a única forma digna de receber o nome de “língua
portuguesa”. [...]
Sempre fico irritadíssimo (literalmente, com coceira no corpo todo!) quando recebo os meus exemplares de tradutor e,
ao reler o que escrevi, encontro uma infinidade de “correções” que representam a obsessão paranoica de expurgar do
texto escrito qualquer “marca de oralidade” (como se isso fosse possível), qualquer característica propriamente
brasileira de falar e de escrever. É sistemático, é premeditado, é uma conspiração altamente organizada (só pode ser!).
Todos os “num” e “numa” que uso são insuportavelmente esquartejados em “em um” e “em uma”, como se essas
contrações, presentes na língua há mais de mil anos, fossem algum tipo de vício de linguagem. Me pergunto por que
não fazem o mesmo com “nesse”, “nisso” etc., ou com “no” e “na”: não seria lindo ver “em a”, “em o”, “em esse”?
Não, seria um nojo! Por que essa perseguição estúpida ao “num”, “numa”?
O mesmo acontece com o uso de “tinha” na formação do mais-que-perfeito composto: “tinha visto”, “tinha dito”, “tinha
falado” são implacavelmente transfiguradas em “havia visto” etc., embora qualquer criancinha saiba que o verbo
‘haver’, no português brasileiro, é uma espécie em extinção, confinada a raríssimos ecossistemas textuais... Por que não
fazem o mesmo com “tenho visto”, “tenho dito” e “tenho falado”? Já pensou que vomitivo seria ler “hei visto”, “hei
dito”, “hei falado”? [...] E quando querem convencer o resto do universo de que existe alguma diferença entre este e
esse? Uma diferença que a pesquisa linguística brasileira já mostrou que não existe há mais de um século! [...]
É claro que o sintoma mais visível e gritante desse fundamentalismo retrógrado consciente é a putrefacta, abjeta, torva e
torpe colocação pronominal. A próclise, isto é, o pronome antes do verbo principal, é veementemente combatida,
enxovalhada, humilhada, ainda que ela seja a única regra natural de colocação dos pronomes oblíquos na nossa língua.
Isso já estava provado em textos de João Ribeiro, em 1920! O combate é tão furibundo e insano que até mesmo aonde a
tradição gramatical exige a próclise ela é ignorada, e os livros saem com coisas como “não conheço-te”, “já formei-me”,
“porque viram-nos”, esses filhotes teratológicos da hipercorreção.
Só me resta, então, apostrofar: Senhoras revisoras e senhores revisores, deixem a gente escrever em português
brasileiro, pelo amor de Oxum, de Ogum e de Xangô! Consultem os seus calendários: estamos no século 21, e não nos
brumosos anos de 1500! Consultem seus mapas: estamos no Brasil, e não em alguma esquina úmida e enevoada da
(lindíssima) cidade do Porto! Vão estudar um pouco, um pouquinho só, larguem sua religião e pratiquem um pouco de
ciência, saiam de sua redoma de vidro impermeável às mudanças da língua e venham aprender como se fala e se escreve
o português do Brasil!
Leiam alguns verbetes dos nossos melhores dicionários e aprendam que não tem nada de errado em escrever “assisti o
filme”, “deixa eu ver”, que a forma “entre eu e você” não é nenhum atentado contra a língua, nem muito menos “eu
custo a crer”, que óculos é substantivo singular, que meia é advérbio flexionado etc. etc. etc.! Esqueçam o que dizem
pasquales, sacconis e squarisis, esses charlatães da gramática que não enxergam um palmo adiante do nariz tapado e dos
olhos com viseiras! Consultem o Houaiss, o Aurélio, o novíssimo Aulete! Leiam Luís Fernando Veríssimo, Fernanda
Torres e Antônio Prata, nossos melhores prosadores na nossa melhor língua brasileira! Ouçam os apelos que ecoam no
tempo de José de Alencar, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e tantos outros que há tanto tempo pedem, suplicam,
rogam, imploram: deixem eu falar e escrever na minha língua, na língua que é a única capaz de expressar meus
sentimentos, emoções e ideias! Deixem eu ser brasileiro!
Marcos Bagno. Disponível em: https://www.facebook.com/notes/marcos-bagno/deixem-eu-ser-brasileiro/951653864929017. Acesso
em: 22/04/2019. Adaptado.

01. Desde o título, o principal apelo do autor e que traduz a visão global do Texto 1 é o de que
A) os revisores de textos façam um esforço no sentido de se preservar, na modalidade escrita da língua, o rigor da normapadrão brasileira.
B) o trabalho de um tradutor passe sempre pelo crivo de “correções” que expurguem do texto escrito qualquer marca de
oralidade.
C) os revisores parem de corrigir certas contrações, como “num” e “numa”, e passem a tratar essas formas como
gramaticalmente corretas.
D) os corretores de textos leiam autores como Luís Fernando Veríssimo, Fernanda Torres e Antônio Prata, grandes prosadores
brasileiros.
E) ele tenha a liberdade de usar, nos textos que produz, formas típicas da língua do Brasil, mesmo que algumas se distanciem
da norma-padrão.
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02. Analise os fenômenos linguísticos apresentados a seguir.
1.
2.
3.
4.

O emprego do verbo ‘assistir’ (no sentido de ver) como transitivo direto.
A preferência pelo uso da forma verbal ‘ter’ nos tempos compostos.
A opção pelo posicionamento proclítico dos pronomes átonos.
A possibilidade de flexionar o advérbio ‘meio’ em uma forma feminina.

São fenômenos típicos do português brasileiro, segundo o autor do Texto 1:
A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 1, 2 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.

D) 2, 3 e 4, apenas.
E) 1, 2, 3 e 4.

03. Encontramos, no Texto 1, um apelo explícito do autor. Podemos afirmar que, além disso, no Texto 1, o autor faz:
A) uma confissão.
B) uma convocação.
C) um desabafo.

D) um questionamento.
E) uma declaração.

04. Do ponto de vista tipológico, é CORRETO afirmar que o Texto 1:
A) é introduzido por sequências narrativas, como: “Sou tradutor profissional há mais de trinta anos e a experiência acumulada
nesse tempo me confere uma cristalina certeza...”.
B) apresenta diversos trechos injuntivos, como se pode ver no apelo final: “Deixem eu ser brasileiro!”
C) é caracteristicamente descritivo, como se percebe no trecho: “Sempre fico irritadíssimo quando recebo os meus exemplares
de tradutor e...”.
D) está organizado com os traços típicos da tipologia dissertativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão bem
definidos.
E) apresenta sequência de ideias que se complementam e avançam, sendo, por isso, caracteristicamente expositivo.

05. Releia: “A próclise, isto é, o pronome antes do verbo principal, é veementemente combatida, enxovalhada, humilhada,
ainda que ela seja a única regra natural de colocação dos pronomes oblíquos na nossa língua.”
Com a expressão destacada no trecho, o autor pretendeu evidenciar uma relação semântica:
A) concessiva.
B) consecutiva.
C) final.

D) causal.
E) condicional.

06. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir.
1.
2.
3.
4.

“norma-padrão anacrônica” significa ‘norma-padrão antagônica’.
“É sistemático, é premeditado” equivale a ‘é sistemático, é planejado’.
“fundamentalismo retrógrado” quer dizer ‘fundamentalismo antiquado’.
“A próclise é veementemente combatida” significa: ‘a próclise é usualmente combatida’.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:
A) 1.

B) 1 e 4.

C) 1, 3 e 4.

07. Assinale a alternativa na qual as normas de concordância foram cumpridas.
A) Nunca houveram tantos apelos em defesa do português brasileiro.
B) É urgente, de fato, alterações na visão que temos da nossa língua.
C) Fazem muitos anos que algumas formas já não são usadas no Brasil.
D) Hoje se podem perceber muitas formas novas na língua do povo.
E) O efeito das inúmeras correções são nocivas para a nossa identidade linguística.
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08. Assinale a alternativa em que a regência (verbal e nominal) está de acordo com a norma-padrão da língua.
A) Eu prefiro adequar-me às novas formas de falar do que resistir a elas.
B) As intervenções dos revisores implicam na manutenção de uma norma ultrapassada.
C) Temos que nos lembrar sempre de que a língua é mutável e heterogênea.
D) Devido o movimento natural da língua, as mudanças ocorrem em vários níveis.
E) Sempre aprendemos quando nos dispomos compreender novas formas de falar.

09. A respeito das normas ortográficas, é CORRETO afirmar que, no Texto 1:
A) ao grafar, por exemplo, “boa parte dxs revisorxs”, o autor sinaliza sua opção de alterar a grafia para não fazer distinção de
gênero.
B) a palavra “Brasil” está grafada com ‘s’; outra opção aceitável pelas normas vigentes seria grafar o nome do país com ‘z’
(‘Brazil’).
C) o adjetivo ‘profissional’ está grafado com ‘ss’; assim também deveriam ser grafados os adjetivos ‘defissiente’ e ‘retissente’.
D) a forma verbal ‘expressar’ está grafada com ‘x’; assim também deve ser grafada a forma verbal ‘extender’.
E) no trecho: “Esqueçam o que dizem pasquales, sacconis e squarisis...”, há erro ortográfico, pois, neste caso, trata-se de
nomes próprios e as iniciais devem ser grafadas com maiúsculas.

TEXTO 2

Disponível em:
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ctism/wp-content/uploads/sites/360/2018/09/subsequente-2015.pdf. Acesso em: 22/04/2019.

10. O Texto 2 pode ser utilizado para evidenciar que:
A) erros gramaticais são sempre bem-vindos por interlocutores com quem temos intimidade.
B) os pais têm o dever pedagógico de corrigir os textos escritos dos seus filhos aprendizes.
C) textos com muitos problemas gramaticais geram bastante dificuldade de compreensão.
D) entre pais e filhos é desejável que haja total liberdade para ‘atropelar’ a gramática.
E) a forma como escrevemos é menos relevante que a mensagem que queremos transmitir.
CONHECIMENTOS DO SUS

11. Em relação aos princípios doutrinários e organizacionais do SUS, analise os itens abaixo:
I.

Os princípios doutrinários do SUS dizem respeito à ideologia do Sistema Único de Saúde, à base doutrinária desse
sistema.
II. A integralidade considera, também, o indivíduo nas suas características biopsicossociais e espirituais, ou seja,
considerando todas as necessidades de saúde desse indivíduo.
III. Na regionalização, organiza-se a rede de atenção à saúde, considerando as características semelhantes, e também
considerando a rede de atenção à saúde, as características populacionais, a situação de saúde, os indicadores e
outros fatores.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Todos estão corretos.
B) Todos estão incorretos.
C) Apenas I e III estão corretos.

D) Apenas III está correto.
E) Apenas I e III estão incorretos.
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12. Analise a frase abaixo:
“Não podemos atender uma mulher da mesma forma que atendemos um homem; não podemos atender uma população
numa situação de rua, do mesmo jeito que atendemos uma pessoa que tem emprego e vida economicamente estável. São
situações distintas e que precisamos considerar essas diferenças no atendimento à saúde”.
A qual princípio do SUS essa frase remete?
A) Regionalização

B) Controle Social

C) Universalidade

D) Equidade

E) Integralidade

13. Um indivíduo procurou uma unidade básica de saúde, a fim de receber orientações sobre a cirurgia de redesignação
sexual, visto que seu plano de saúde privado não fornece tal procedimento. O princípio do Sistema Único de Saúde,
que respalda e garante o acesso desse paciente, bem como de qualquer indivíduo aos serviços públicos de saúde, é o
da(do)
A) Universalização.

B) Equidade.

C) Organização.

D) Regionalização.

E) Controle social.

14. Sobre a NOAS, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos.
( ) O objetivo da NOAS/SUS é promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações
e serviços de saúde em todos os níveis de atenção.
( ) Estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de
maior equidade.
( ) Apesar de ter sido lançada para isso, a NOAS não foi suficiente na questão da definição das responsabilidades, do
planejamento e organização do sistema e da resolutividade e do acesso a serviços de saúde.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-V

B) F-V-V

C) V-V-F

D) F-F-V

E) V-F-F

15. A NOAS-SUS 01/01 aponta três grupos de estratégias prioritárias, que, de forma articulada, visam contribuir para
a organização dos sistemas de saúde.
Analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) Elaboração do Plano Diretor de Universalidade coordenado pelas Secretarias Estaduais de Saúde (SES),
envolvendo o conjunto dos municípios como forma de organização de sistemas funcionais e resolutivos em seus
diversos níveis.
( ) Fortalecimento da capacidade gestora do SUS, voltada para a consolidação do caráter público da gestão do
sistema.
( ) Atualização dos critérios e do processo de habilitação de estados e municípios, passando do caráter meramente
cartorial para um processo de responsabilização real, com pactuação de compromissos e metas pelos gestores.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-V

B) F-V-V

C) V-V-F

D) F-F-V

E) V-F-F

16. Sobre a Política Nacional da Saúde do Idoso, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas
Falsas.
( ) No preenchimento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, considera-se o idoso como “polifarmácia”, quando há
o uso concomitante de 5 ou mais medicações.
( ) A medida do perímetro da panturrilha esquerda é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso.
Medidas menores do que 31 cm são indicativas de redução da massa muscular (sarcopenia) e estão associadas a
maior risco de quedas, diminuição da força muscular e dependência funcional.
( ) O idoso tem garantido o direito de requerer o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir dos 65 anos de
idade, desde que não possua meios para prover sua própria subsistência ou de tê-la provida pela família.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-V

B) F-V-V

C) V-V-F
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17. Em relação à saúde do idoso, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) A verificação de medidas antropométricas é uma boa maneira de serem reconhecidos os sujeitos ou grupos que
apresentam agravos ou riscos relacionados ao estado nutricional.
( ) Nos procedimentos de diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional de pessoas idosas, o critério
prioritário a ser utilizado deve ser a classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).
( ) O peso pode diminuir com a idade, porém com variações segundo o sexo. Essa diminuição está relacionada à
redução do conteúdo da água corporal e da massa muscular, sendo mais evidente no sexo feminino.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-V

B) F-V-V

C) V-V-F

D) F-F-V

E) V-F-F

18. Das doenças listadas abaixo, assinale a que faz parte da lista de notificação compulsória IMEDIATA.
A) Doença de Chagas Aguda
B) Violência doméstica, sexual e/ou outras violências
C) Síndrome do Corrimento Uretral Masculino
D) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS
E) Oxoplasmose

19. Em relação à epidemiologia da AIDS no Brasil, de acordo com o Boletim Epidemiológico HIV/Aids”, do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das
Hepatites Virais, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (DIAHV/SVS/MS), publicado em
2018, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) Houve uma diminuição na taxa de detecção de AIDS no Brasil, que passou de 21,7/100.000 habitantes (2012) para
18,3/100.000 habitantes em 2017, configurando um decréscimo de 15,7%. Essa redução na taxa de detecção tem
sido mais acentuada desde a recomendação do “tratamento para todos”, implementada em dezembro de 2013.
( ) De 2007 até junho de 2018, foram notificados no SINAN 247.795 casos de infecção pelo HIV no Brasil, sendo as
piores taxas registradas no Norte e no Nordeste do país.
( ) A razão de sexos para o ano de 2017, desconsiderando casos de HIV em gestantes, foi de 2,6 (M:F), ou seja, 26
homens para cada dez mulheres.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-V
B) F-V-V
C) V-V-F

D) F-F-V
E) V-F-V

20. De acordo com o Calendário de Imunização (2018-2019), elaborado pela Sociedade Brasileira de Imunizações,
analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, por conferir maior cobertura das
cepas circulantes.
( ) Em relação à vacina Pneumocócica, um esquema sequencial de VPC13 e VPP23 é recomendado rotineiramente
para indivíduos com 60 anos ou mais.
( ) A vacina contra o Herpes zoster é recomendada para indivíduos a partir de 60 anos de idade, mesmo para aqueles
que já desenvolveram a doença. Nesses casos, aguardar o intervalo de um ano entre o quadro agudo e a aplicação
da vacina.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-V
B) F-V-V
C) V-V-F

D) F-F-V
E) V-F-V
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com a autora Cláudia Mônica (2013), concernente à utilização dos instrumentos como meios de efetivar
uma finalidade, é CORRETO afirmar que a escolha e o manuseio deles
A) acolhem em si as relações sociais e de poder.
B) não estão intimamente relacionados aos princípios, condições objetivas e objetivos institucionais.
C) correspondem, apenas, a um aspecto técnico e operacional.
D) não guardam articulação aos interesses de classe.
E) cumprem exclusivamente função política.

22. Segundo a autora Yolanda Guerra (2016), são tendências observadas no tocante às transformações dos espaços
sócio-ocupacionais do Serviço Social decorrentes do capitalismo vigente, EXCETO:
A) desespecialização.
B) respostas não padronizadas.
C) multifuncionalidade.
D) controle social, a exemplo do depoimento sem dano.
E) lógica gerencialista.

23. O caráter interventivo do Serviço Social é materializado pelas ações profissionais. Dentre essas, algumas das mais
comuns são, conforme a autora Rosa Prédes (2012), EXCETO:
A) executar, orientar e agrupar.
B) providenciar, acompanhar e socializar.
C) coordenar, planejar e pesquisar.
D) emitir parecer social e assessorar.
E) controlar, fiscalizar e supervisionar.

24. A relativa autonomia técnica e teórico-política do profissional requer outras mediações, afora a das relações de
trabalho.
As autoras Mota e Amaral (2016) estão se referindo, EXCETO:
A) à mediação das consciências individual e coletiva do sujeito profissional.
B) ao domínio das categorias ontológicas e reflexivas explicativas dos fenômenos.
C) ao conhecimento das suas manifestações objetivas.
D) à necessidade de ressignificação da prática profissional, com vistas a não enfraquecer o espaço sócio-ocupacional.
E) ao domínio institucional-legal das políticas e aos processos a essas relacionadas.

25. O Projeto Ético-político profissional do Serviço Social consiste em um projeto cujo peso ideopolítico e teóricometodológico determinou a opção por uma direção social estratégica para a profissão com profundas refrações no
exercício profissional, na formação e organização política dos assistentes sociais.
Sobre o tema, está CORRETO o contido na alternativa
A) Para sua constituição, a condição política, primeira e necessária, foi suficiente.
B) A primeira condição para sua construção se viabilizar foi a recusa e a crítica ao conservadorismo profissional.
C) O projeto está consumado e é o único existente no corpo profissional, inexistindo a concorrência de projetos diferentes.
D) Conquistou hegemonia no Serviço Social, no Brasil, na década de 60 do século XX.
E) Os elementos éticos de um projeto profissional se limitam a normativas morais e/ou prescrições de direitos e deveres.
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26. A Seguridade Social foi uma das principais conquistas sociais da Constituição Federal de 1988, institucionalizando
uma forma inovadora de organizar as iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade no acesso aos direitos da
previdência social, saúde e assistência social.
Sobre seu desenvolvimento histórico no Brasil, segundo a autora Ivanete Boschetti (2008), é CORRETO afirmar que
A) foi na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente que se forjaram, de modo mais preciso, os princípios da
seguridade social brasileira.
B) houve defesa de articulação institucional e financeira entre previdência e assistência social.
C) a assistência social foi objeto específico de algumas audiências públicas na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores.
D) a proposta da CUT para a seguridade social apresentava a saúde incluída na seguridade social e a assistência social
constituindo um sistema à parte.
E) a seguridade social era apresentada em documentos englobando os benefícios previdenciários e alguns “serviços sociais”,
sem distinção de financiamento entre esses dois tipos de direitos.

27. Compete ao Conselho Regional de Serviço Social–CRESS:
A) funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional.
B) prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de Serviço Social.
C) fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região.
D) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados.
E) orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar o exercício da profissão de Assistente Social e defender questões trabalhistas.

28. No que se refere à seguridade social, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É objeto de investidas do capital no sentido de adequá-la aos seus interesses.
B) É referenciada por princípios e valores da sociedade salarial.
C) Seu escopo depende do nível de socialização da política conquistado pela classe trabalhadora como também das estratégias
do capital na incorporção das necessidades do trabalho.
D) Sua ampliação se dá a partir da I Guerra Mundial, inscrevendo-se na pauta dos direitos sociais.
E) Constitui-se em esfera de disputas e negociações na ordem burguesa.

29. O planejamento contribui para imprimir racionalidade às decisões e ações. Sobre o tema, é CORRETO afirmar que
A) enquanto instrumento, é condicionado politicamente.
B) exige instrumentos de consolidação das decisões que são apenas os planos e projetos.
C) o monitoramento é uma etapa que acompanha o planejamento ao final de sua implementação.
D) se situa como um processo de compreensão da realidade, sem tempo e espaço definido.
E) no processo de planejamento, não devem comparecer as posições ético-políticas.

30. Embora os processos avaliativos possam ser encarados como procedimentos burocráticos, a avaliação é
fundamental tanto para os profissionais darem visibilidade a suas ações quanto para as instituições.
Em relação aos tipos de avaliação, é CORRETO afirmar que a
A) avaliação de impacto determina se a utilização dos instrumentos e técnicas é adequada aos fins a serem atingidos.
B) avaliação de políticas refere-se aos princípios e critérios que fundamentam a decisão sobre a realização de determinado
programa.
C) avaliação de processos ocupa-se do projeto em si, isto é, de sua forma de implementação, aferindo as mudanças e correções
de rumo.
D) avaliação política diz respeito aos traços constitutivos dos programas.
E) finalidade da avaliação ex-post é a análise do custo-benefício.
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31. Segundo o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, constitui-se em um dos seus princípios
fundamentais:
A) ampla autonomia no exercício da profissão.
B) plena liberdade para o exercício das atividades inerentes à profissão.
C) defesa intransigente das prerrogativas e atribuições estabelecidas nesse Código.
D) zelo pela observância das diretrizes desse Código, com vistas à garantia dos direitos dos profissionais.
E) exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia,
religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física.

32. No marco da teoria social crítica e segundo o autor José Paulo Netto, em seu artigo “Cinco notas a propósito da
“questão social”, acerca do significado da expressão “questão social”, é CORRETO afirmar que
A) é decorrente da escassez que o baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas não podia suprimir.
B) a expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da história da Europa Ocidental, que experimentava os
impactos da primeira onda industrializante.
C) é produto do desdobramento de problemas sociais que a ordem burguesa herdou e com traços invariáveis da sociedade
humana.
D) é dissociável da emergência da classe operária e seu ingresso no cenário político.
E) não se tratava de um fenômeno novo à época, pois a dinâmica da pobreza era a mesma já observada em outro contexto
histórico.

33. Concernente às linhas de ação da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa CORRETA.
A) Projetos destinados a prevenir o período de afastamento do convívio familiar e a estimular o direito à convivência
comunitária de crianças e adolescentes.
B) Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular.
C) Políticas e programas de assistência social, em caráter emergencial, para aqueles que deles necessitem.
D) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos.
E) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais sob controle do Ministério Público.

34. Entre as ações incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a CORRETA está contida na
alternativa
A) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
B) Formulação, fiscalização e inspeção da política de alimentos.
C) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
D) A assistência terapêutica em modalidade semi-integral, inclusive farmacêutica.
E) A formulação da política de medicamentos, equipamentos e incentivo à importação de outros insumos de interesse para a
saúde.

35. No que se refere ao Estatuto do Idoso, é CORRETO afirmar que
A) a mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa
idosa constitui uma das linhas de ação da política de atendimento da pessoa idosa.
B) é de competência dos Conselhos Municipais e Estadual da Pessoa Idosa comunicar casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra esse segmento social.
C) a cobrança de participação da pessoa idosa no custeio de entidades, incluindo as filantrópicas ou casa-lar, é obrigatória.
D) os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados com prioridade, devendo ocorrer antes da data de reajuste do
salário mínimo.
E) é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade superior a 60 anos.
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36. Em conformidade com a Lei Maria da Penha, sobre as diretrizes que regem a política pública, que visa coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, analise as afirmativas abaixo:
I.

Promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de
raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a
mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados regionalmente, e a avaliação bianual dos resultados
das medidas adotadas.
II. Promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher,
voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão dessa Lei e dos instrumentos de proteção aos
direitos humanos das mulheres.
III. Capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, excetuando-se o Corpo de
Bombeiros, e de profissionais da assistência social, saúde e educação.
IV. Destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos
humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a
mulher.
Está CORRETO o que se afirma em
A) II e IV, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

37. O Sistema Único de Assistência Social – SUAS materializa o conteúdo da LOAS, cumprindo, no tempo histórico
dessa política, as exigências para a realização dos objetivos e resultados esperados que devem consagrar direitos de
cidadania e inclusão social.
Em relação ao SUAS, é CORRETO afirmar que
A) na conformação desse sistema, os Conselhos e as Conferências são os únicos espaços privilegiados onde se efetiva a
participação popular.
B) tem como um de seus eixos estruturantes novas bases para a relação entre Estado e sociedade civil.
C) a Vigilância Social que se refere à segurança de acolhida e se destina a proteger situações de abandono de crianças e
adolescentes é uma das referências por meio das quais são organizados os serviços socioassistenciais.
D) na caracterização dos municípios, os de pequeno porte 1 são aqueles cuja população varia de 20.001 a 50.000 habitantes.
E) pressupõe gestão compartilhada, co-financiamento da política entre Estado e Municípios, além da definição de suas
competências técnico-políticas.

38. A instrumentalidade do Serviço Social pode ser pensada como uma condição sócio-histórica da profissão em três
níveis, segundo a autora Yolanda Guerra (2012).
A respeito do tema, analise as afirmativas abaixo:
I.

Da instrumentalidade do Serviço Social face ao projeto burguês, o que significa a capacidade que a profissão porta
(dado o caráter reformista e integrador das políticas sociais) de ser convertida em meio à manutenção da ordem.
II. Da instrumentalidade das respostas profissionais, no que se refere à sua peculiaridade operatória, ao aspecto
instrumental-operatório das respostas profissionais frente às demandas das classes.
III. Nas modalidades de intervenção que lhe são exigidas pelas demandas das classes sociais. Essas intervenções, em
geral, são em nível do imediato, desconectadas das suas determinações estruturais, apreendidas nas suas
manifestações emergenciais, de caráter microscópico.
Está(ão) CORRETA(S)
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II, apenas.
D) I, apenas.
E) I, II e III.
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39. No que tange à Convenção-Quadro para o Controle do Tabagismo, é CORRETO afirmar que
A) no quesito publicidade, promoção e patrocínio, se prevê incentivo à redução destes como forma de reduzir o consumo dos
produtos do tabaco.
B) não se aplica aos viajantes internacionais a venda e/ou importação de produtos de tabaco livres de imposto e de tarifas
aduaneiras.
C) a promoção de conscientização do público inclui a participação de organismos públicos e privados e organizações não
governamentais, inclusive aquelas associadas à indústria do tabaco, na elaboração e aplicação de programas de controle do
tabaco.
D) uma parte importante é a Cooperação Nacional, especialmente no que tange à disponibilização tecnológica e assessoria
especializada, com o objetivo de estabelecer programas eficazes no controle do tabaco.
E) se dispõe a proteger as gerações presentes e futuras das consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas
pelo tabaco.

40. Quando se fala em trabalho com famílias na política de assistência social no campo dos direitos sociais, postula-se
A) compreender que a política de assistência social é um campo ausente de tensões entre projetos distintos, alinhados a
projetos societários diferentes.
B) tratar as demandas postas pelas famílias como problemas ou casos de família.
C) fortalecimento da lógica que ainda marca o exercício profissional da identificação de problemas e busca de solução desses
problemas.
D) ações profissionais que incidam de forma articulada nos níveis da proposição, articulação e avaliação de políticas sociais,
organização e articulação de serviços e atendimento a situações singulares.
E) que a assistência social só deve ocorrer nas situações de esgotamento da capacidade da família de prover bem-estar.
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