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01. Para o planejamento social, a importância da opera-
cionalização dos conceitos está no fato de a mesma 
propiciar 

 
I - um marco de referência para ação. 
II - a coleta e o registro dos dados empíricos. 
III - a observação delimitada da questão em foco. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

02. Para Baptista (2000), o planejador que almeja mu-
danças significativas deve, necessariamente, superar 
os limites do enfoque situacional aparente, para iden-
tificar prioridades de intervenção, evitando visões que 
reduzam a ação à imediaticidade. No estudo de viabi-
lidade de prioridades, alguns aspectos há que se ter 
claros, e como referência. São eles, EXCETO 

 
(A) a coerência com a política definida em outros 

níveis. 

(B) a compatibilidade econômica e política. 
(C) a oportunidade política para agir sobre a causa 

identificada. 

(D) o âmbito institucional, suas funções e responsabi-
lidades. 

(E) a possibilidade concreta de intervenção indepen-
dentemente das questões financeiras, de pessoal 
e de prazos. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

03. Tendo como referência o documento Parâmetros 
para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde (CE-
FESS/CRESS), as ações que predominam no atendi-
mento direto aos usuários estão classificadas em 
ações socioassistenciais, ações de articulação inter-
disciplinar e ações socioeducativas. Associe a segunda 
coluna de acordo com a primeira, relacionando as 
ações às suas respectivas atividades. 

 
(1) Ações socioassitenciais. 
(2) Ações de articulação interdisciplinar. 
(3) Ações socioeducativas. 

 
(  ) Identificar e trabalhar os determinantes sociais da 

situação apresentada pelos usuários e garantir a 
participação dos mesmos no processo de reabili-
tação, bem como a plena informação de sua situ-
ação de saúde. 

(  ) Realizar atividades em grupos com os usuários e 
suas famílias, abordando temas do seu interesse. 

(  ) Organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano 
do trabalho profissional, por meio da criação e 
implementação de protocolos e rotinas de ação. 

(  ) Notificar, junto com a equipe multiprofissional, as 
autoridades competentes, sempre que houver 
uma situação constatada e/ou suspeita de violên-
cia contra os diferentes segmentos da sociedade. 

(  ) Mobilizar os usuários e suas famílias para participar 
do controle democrático dos serviços prestados. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 

(A) 3 – 2 – 1 – 2 – 3. 
(B) 2 – 3 – 1 – 2 – 3. 

(C) 1 – 2 – 2 – 3 – 1. 
(D) 3 – 3 – 1 – 2 – 1. 

(E) 2 – 3 – 1 – 2 – 1. 
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04. De acordo com o documento Parâmetros para a Atuação 
de Assistentes Sociais na Saúde, é correto afirmar: 

 
(A) o exercício profissional do assistente social deve 

desconsiderar as dimensões subjetivas vividas pelo 
usuário. 

(B) a defesa de uma suposta particularidade entre o 
trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais, 
nas diferentes especialidades da medicina, não 
fragmenta a ação do assistente social na saúde e 
reforça a concepção de especialização nas áreas 
médicas e patologias.  

(C) o projeto de Reforma Sanitária, criado a partir de 
meados de 1970, tem relação direta com o proje-
to profissional dos assistentes sociais.  

(D) fazer Serviço Social exige que o profissional esteja 
apenas na execução terminal da política social.  

(E) as dimensões subjetivas devem ser analisadas à 
luz das condições de vida e trabalho.   

 

05. Feuerwerker e Cecílio (2007) utilizam-se de uma lin-
guagem metafórica para expressar a relação do hospi-
tal com a produção do cuidado. Assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas 
do texto abaixo. 
A _________ do cuidado só pode ser obtida em 
_________, pois a _________, pensada de forma ple-
na, atravessa inúmeros serviços de saúde, cada qual 
operando distintas tecnologias. O hospital pode ser 
visto como uma estação fundamental no circuito que 
cada indivíduo percorre, para obter a integralidade de 
que necessita. 

 
(A) equidade – parceria – atenção. 
(B) integralidade – rede – linha de cuidado. 
(C) estação – equipe – atenção. 
(D) responsabilização – equipe – integralidade. 
(E) complexidade – parceria – integralidade. 
 

06. Sobre os desafios do novo lugar do hospital na forma-
ção de trabalhadores da saúde, é possível afirmar que 

 
(A) os hospitais têm sido um lugar de superação de 

reprodução da lógica hegemônica de organização 
do trabalho em saúde.  

(B) a integralidade tem sido o eixo articulador central 
nos hospitais de ensino. 

(C) o conceito ampliado de saúde, a  continuidade de 
atenção e a responsabilização na produção de 
saúde tornam-se incompatíveis em locais de aten-
ção terciária e quaternária. 

(D) os hospitais têm sido um espaço de reprodução 
dos poderes das corporações. 

(E) os hospitais de ensino oferecem irrestritas opor-
tunidades de aprendizagem. 

 
 
 

07. A atenção à saúde envolve a utilização de diferentes 
tecnologias. Numere a coluna da direita de acordo 
com a da esquerda, associando o tipo de tecnologia 
ao que ela comporta como elementos e ações. 
 
(1) Tecnologias  

duras. 

(2) Tecnologias  
leve-duras. 

(3) Tecnologias  
leves. 

 

(  ) equipamentos. 

(  ) encontro intersub-
jetivo. 

(  ) saberes científicos. 

(  ) medicamentos. 
(  ) singularização. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 1 – 3. 
(B) 2 – 3 – 1 – 2 – 3. 
(C) 1 – 2 – 2 – 1 – 3. 
(D) 3 – 2 – 3 – 1 – 2. 
(E) 1 – 3 – 3 – 1 – 2. 
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08. A respeito da lei para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher (Lei nº 11340, de 7 de agosto 
de 2006), avalie as seguintes afirmações abaixo, assi-
nalando com V as verdadeiras, e com F as falsas. 

 
(  ) Considera-se violência patrimonial qualquer con-

duta que cause dano ou que prejudique o pleno 
desenvolvimento da integridade da mulher, bem 
como configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, documentos pes-
soais, bens e valores . 

(  ) O poder público desenvolverá políticas que visem 
garantir os direitos humanos das mulheres no 
âmbito das relações domésticas e familiares, no 
sentido de resguardá-las de toda forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, cru-
eldade e opressão. 

(  ) A autoridade policial deverá, entre outras provi-
dências, determinar a inclusão da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais do governo 
municipal.  

(  ) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a mulher poderão contar com uma equipe 
de atendimento multidisciplinar a ser integrada 
por profissionais especializados nas áreas psicos-
social, jurídica e de saúde.  

(  ) Somente o Juiz poderá determinar a recondução 
da mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, e de seus dependentes, ao respectivo 
domicílio, após o afastamento do agressor. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – V – V – F. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – V – F – V – V. 
(E) F – V – V – V – F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Considere as afirmativas abaixo sobre a lei para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 
nº 11340, de 7 de agosto de 2006). 

 
I - Caberá ao Ministério Público cadastrar os casos 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
sem prejuízo de outras atribuições. 

II - Compete à equipe de atendimento multidisciplinar 
fornecer subsídios ao Juiz, ao Ministério Público e 
à Defensoria Pública, e desenvolver trabalhos de 
orientação, encaminhamentos, prevenção e 
outras medidas voltadas para a ofendida, o 
agressor e os familiares. 

III - Compete exclusivamente aos municípios criar e 
promover casas – abrigos para mulheres e res-
pectivos dependentes menores em situação de 
violência doméstica e familiar. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
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10. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - 
Lei nº 8069/1990), assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Toda criança ou adolescente que estiver inserido  

em programa familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada três meses, 
devendo a autoridade judiciária decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta.  

(B) O poder familiar será exercido, em igualdade de 
condições, pelo pai e pela mãe na forma do que 
dispuser a legislação civil, assegurando a qual-
quer deles o direito de, em caso de discordância, 
recorrer à autoridade judiciária competente para a 
solução da divergência.  

(C) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se pro-
longará por mais de dois anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interes-
se, devidamente fundamentada pela autoridade 
judiciária. 

(D) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela 
que se estende para além da unidade pais e filhos 
ou unidade do casal, formada por parentes próxi-
mos, com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade. 

(E) A colocação em família substituta far-se-á medi-
ante guarda, tutela ou adoção, independentemente 
da situação jurídica da criança ou do adolescente, 
nos termos desta Lei.  

 

11. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA – Lei nº 8069/1990), o ____________ é órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarre-
gado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente.  

 
Assinale a alternativa que contém a expressão que 
completa, adequadamente, a lacuna da frase citada 
acima. 

 
(A) Juizado da Infância e Juventude 
(B) Conselho Tutelar 

(C) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

(D) Ministério Público 

(E) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Os assistentes sociais, no seu cotidiano, desenvolvem 
algumas ações profissionais com famílias que podem 
ser diferenciadas pelas particularidades que apresen-
tam. Um exemplo são as ações _______ que, através 
da _________, reflexão ou mesmo da relação, visam 
provocar mudanças nos modos de vida dos usuários. 

 
Assinale a alternativa que contém as palavras que com-
pletam, adequadamente, as lacunas da frase acima. 

 
(A) socioassistenciais – informação 
(B) socioterapêuticas – mobilização 
(C) periciais – informação  
(D) socioeducativas – informação 
(E) socioinstitucionais – mobilização 

 

13. No que diz respeito ao trabalho social com famílias, 
considere as afirmações abaixo, tendo como base as 
ideias de Rosa (2006). 

 
I - O trabalho social com famílias deve ser norteado 

pelo reconhecimento de que as pessoas são ou 
podem vir a ser autores e atores de sua própria 
história, a partir do resgate de seus saberes e 
quereres, da construção de valores, identificação 
de habilidades e potencialidades, tendo em vista 
uma perspectiva emancipatória. 

II - O trabalho social deve priorizar as práticas educa-
tivas familiares que são realizadas pelos membros 
mais velhos da família, em trocas intersubjetivas, 
com o sentido de possibilitar a construção de 
saberes e de hábitos sociais pelos mais jovens, 
trazendo uma compreensão e uma proposta de 
ser no mundo com o outro. 

III - O trabalho social com famílias exclui a abordagem 
individual e privilegia a abordagem grupal, na 
qual se deve mobilizar os processos de mudança 
e fortalecer os vínculos dos membros do grupo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
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14. Com referência à centralidade da família, considere as 
afirmativas abaixo. 

 
I - A família deve ser compreendida no contexto em 

que vive, lembrando que cada família possui seus 
costumes e valores. É preciso considerá-la como 
um local de afeto e aprendizado, no qual se bus-
cam satisfações individuais e coletivas. 

II - Embora se percebam as transformações e diver-
sidades presentes nos grupos familiares, a família 
nuclear ainda é um modelo vigente na sociedade, 
pois se faz presente em diversas organizações 
familiares. 

III - Com a crescente preocupação das políticas públi-
cas em desenvolver ações com centralidade na 
família, o assistente social vê-se solicitado a con-
tribuir no trabalho junto à família, associado à 
compreensão das questões sociais e à análise da 
política social, como resultado da relação entre 
Estado e Sociedade. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas II e III. 
 

15. São consideradas diretrizes para operacionalização da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 
Deficiência todas as afirmações abaixo, EXCETO 

 
(A) promoção da qualidade de vida das pessoas 

portadoras de deficiência, através de ações que 
facilitem a locomoção, eliminando barreiras urba-
nísticas e arquitetônicas que dificultem a sua 
efetiva integração e inclusão. 

(B)  assistência integral à saúde da pessoa portadora 
de deficiência, através da garantia de atendimen-
to na rede de serviços, nos diversos níveis de 
complexidade e de especialidades médicas. 

(C)  prevenção de deficiências, através da adoção de 
medidas destinadas a reduzir ou eliminar as suas 
possíveis causas. 

(D) ampliação e fortalecimento dos mecanismos de 
informação, através da realização de estudos epi-
demiológicos e clínicos sobre a ocorrência das 
deficiências e incapacidades, coordenados pelos 
gestores municipais, privilegiando as característi-
cas geográficas e socioculturais. 

(E) capacitação de recursos humanos, através da 
oferta de treinamento dos agentes comunitários 
de saúde e profissionais que atuam nas equipes 
de saúde da família, para ações de prevenção, 
detecção precoce, intervenção específica e enca-
minhamento adequado das pessoas portadoras de 
deficiência. 

16. Considerando a organização e funcionamento dos ser-
viços de atenção a pessoas portadoras de deficiência 
propostas pela Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Portadora de Deficiência, avalie as afirmações abaixo. 

 
I - A unidade básica de saúde constituirá o local de 

excelência no atendimento à pessoa portadora de 
deficiência, devido à sua proximidade geográfica 
e sociocultural com a comunidade circundante e, 
para isso, deverá estar apta a oferecer atendi-
mento resolutivo para a maioria dos problemas e 
das necessidades apresentadas. 

II - No nível da atenção secundária, os serviços deverão 
estar qualificados para atender às necessidades 
específicas das pessoas portadoras de deficiência 
advindas da incapacidade, sendo prestado o tra-
tamento em reabilitação mediante atuação de 
profissionais especializados. 

III - No nível terciário do sistema – ambulatorial e 
hospitalar – os serviços prestados preferencial-
mente deverão ter caráter docente e assistencial, 
estando vinculados aos centros universitários ou 
formadores de recursos humanos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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17. A Sra. Maria, 65 anos, com boas condições de saúde, 
procura o Serviço Social solicitando orientação para 
aposentadoria. Contribuiu com o INSS por sete anos. 
Há cerca de 20 anos, passou a trabalhar no mercado 
informal e deixou de contribuir para a previdência. 
É casada com Sr. João, 70 anos, que recebe o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) há cerca de três anos. 
Possui dois filhos adultos. No domicílio, reside somente 
o casal. 

 
Considerando o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), 
avalie a situação descrita acima e assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A Sra. Maria enquadra-se no critério de idade 

para concessão do BPC, porém não conseguirá o 
benefício devido ao cálculo de renda per capita 
familiar. 

(B) A Sra. Maria não conseguirá solicitar o benefício 
(BPC), pois não apresenta incapacidade para o 
trabalho. 

(C) A Sra. Maria preenche todos os critérios necessá-
rios para encaminhamento do BPC. 

(D) A Sra. Maria não preenche os critérios para solici-
tação de BPC, pois possui dois filhos adultos que 
auxiliam financeiramente o casal. 

(E) A Sra. Maria não se enquadra no critério de idade 
para concessão do BPC, devendo aguardar até os 
70 anos completos. 

 

18. Considerando o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), 
no que diz respeito à saúde da população idosa, 
avalie as afirmações a seguir. 

 
I - Incumbe ao poder público assegurar aos idosos o 

acesso a medicamentos, especialmente os de uso 
continuado, através de programas de subsídio 
para fornecimento de medicação de baixo custo, 
a exemplo do Programa “Farmácia Popular”. 

II - Aos planos de saúde, é permitida a cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade do usuá-
rio do serviço. 

III - Ao idoso internado ou em observação, é assegu-
rado o direito à acompanhante, segundo critério 
médico, devendo o órgão de saúde proporcionar 
as condições adequadas para a sua permanência 
em tempo integral. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 

19. Analise as afirmações abaixo, referentes ao trabalho 
social em redes, e assinale V verdadeiro ou F falso. 

 
(  ) As redes sociais desempenham múltiplas funções, 

sendo as principais aquelas de apoio e contenção.  
(  ) O trabalho social de rede pode estar relacionado 

a modelos operacionais que divergem entre si por 
fundamento teórico, nível e mecanismo de ação, 
papel desenvolvido pelo operador, instrumentos 
de análise e intervenção, ou que se estabelecem 
a partir de hipóteses e estratégias diversas.  

(  ) As redes sociais, diferentemente dos grupos, são 
espaços privilegiados de alianças e consensos.  

(  ) As redes secundárias tem como princípio de 
organização o senso de “dívida social”. Nela se 
estabelece uma relação de troca, cujo método 
para o desenvolvimento da trama das relações 
sociais é a reciprocidade.  

(  ) As redes secundárias podem caracterizar-se como 
formais ou informais.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – F – V – V. 

(B) V – V – F – F – V. 

(C) F – F – V – V – F. 
(D) F – V - V – F – V. 

(E) V – V - F – V – F. 
 

20. Sobre as redes sociais, é correto afirmar: 
 

I - as redes sociais são realidades mutáveis, existindo 
um fluxo contínuo de entrada e saída de pessoas, 
com o reforço de alguns laços e o enfraquecimento 
de outros.  

II - as redes sociais primárias constituem o âmbito no 
qual são gerados e aprendidos os valores essen-
ciais para a vida dos indivíduos. 

III - o trabalho em equipe, entre outras práticas, pro-
duziu nas redes secundárias a mudança para uma 
abordagem global e integrada, centrada na dimen-
são coletiva dos problemas.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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21. Marque a alternativa abaixo que corresponde a um 
dos Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
segundo a Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990. 

 
(A) Articular as políticas e programas que abrangem a 

atividade de saneamento e meio ambiente. 

(B) Executar ações de vigilância sanitária e epidemio-
logia. 

(C) Participar de formação e execução das políticas e 
ações de saneamento básico e colaboração na 
proteção e recuperação do meio ambiente. 

(D) Definir as instâncias e mecanismos de controle, 
de avaliação e de fiscalização das ações e serviços 
de saúde. 

(E) Preservar a integralidade da assistência em todos 
os seus níveis de intervenção e complexidade. 

 

22. Considere as afirmativas abaixo relacionadas ao Sistema 
Único de Saúde e suas diretrizes básicas. 

 
I - É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) prestar 

assistência à pessoa por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com 
a realização integrada de ações assistenciais e 
das atividades preventivas. 

II - Entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações que proporcionam o conheci-
mento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes de saúde individual e coletiva, com a fina-
lidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças e agravos. 

III - A União tem supremacia, em seu âmbito adminis-
trativo, na definição das instâncias e mecanismos 
de controle, avaliação e de fiscalização das ações 
e serviços de saúde.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde, é 
INCORRETO afirmar que  

 
(A) os serviços da saúde do SUS, da rede própria ou 

conveniada, ficam obrigados a permitir, junto à 
parturiente, um acompanhante durante todo o 
período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato, indicado pela parturiente. 

(B) caberá ao município, com seus recursos próprios, 
financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indí-
gena, incluído pela lei n° 9836, de 1999, à Legis-
lação do SUS. 

(C) os servidores que legalmente acumulam dois cargos 
ou empregos não poderão exercer suas atividades 
em mais de um estabelecimento do SUS. 

(D) quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população 
de uma determinada área, o SUS poderá recorrer 
aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(E) os serviços públicos que integram o SUS constituem 
campo de prática para ensino e pesquisa, mediante 
normas específicas, elaboradas conjuntamente com 
o sistema educacional. 

 

24.  São princípios da lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), Lei Nº 8742, de 07 de setembro de 1993, 
EXCETO 

 
(A) supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
(B) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 

(C) respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e 
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 

(D) divulgação ampla dos benefícios, serviços e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e dos critérios para sua con-
cessão. 

(E) garantia de um salário mínimo de benefício mensal 
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a pró-
pria manutenção ou tê-la provida por sua família. 
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25. Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 
Lei Nº 8742, de 07 de setembro de 1993, é correto 
afirmar que 

 
(A) compete aos estados destinar recursos financeiros 

aos municípios, a título de participação no custeio 
de pagamento dos auxílios natalidade e funeral, 
mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos 
Estaduais de Assistentes Sociais. 

(B) entende-se por benefícios eventuais aqueles que 
visam o pagamento de auxílio por natalidade ou 
morte às famílias cuja renda mensal per capita 
seja inferior a 1/3 (um terço) do salário mínimo. 

(C) a assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social contributi-
va, que provê os mínimos sociais, realizada atra-
vés de um conjunto integrado de ações de inicia-
tiva pública e da sociedade, para garantir o aten-
dimento às necessidades básicas. 

(D) o benefício de prestação continuada será devido 
após o cumprimento, pelo requerente, de todos 
os requisitos legais e regulamentáveis exigidos 
para sua concessão, inclusive apresentação de 
documentação necessária, devendo o seu paga-
mento ser efetuado em até sessenta dias após 
cumpridas as exigências de que trata o artigo 37. 

(E) entende-se por benefícios assistenciais as ativida-
des continuadas que visam à melhoria da vida da 
população e cujas ações, voltadas para as neces-
sidades básicas, observem os objetivos, princípios 
e diretrizes estabelecidos na lei em questão. 

 

26. Os municípios que têm protagonismo de proteção social 
básica e que cofinanciam serviços de referência regio-
nal e consórcios públicos para os serviços de proteção 
social especial de média e alta complexidade, segundo 
a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), 
são 

 
(A) as Metrópoles. 
(B) os Municípios de Grande Porte. 
(C) os Municípios de Pequeno Porte I e II. 
(D) os Municípios de Médio Porte. 
(E) os Municípios de Médio Porte II e III. 

 

27. Segundo a Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS/2004), o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) é uma unidade pública estatal de base 
territorial que abrange um total de 

 
(A) até 500 famílias/ano. 
(B) até 1000 famílias/ano. 
(C) até 1500 famílias/ano. 
(D) até 1700 famílias/ano. 
(E) até 2000 famílias/ano. 

 
 
 
 

28. Marque a alternativa INCORRETA. 
Segundo a PNAS/2004, a proteção social de Assis-
tência Social, ao ter por direção o desenvolvimento 
humano e os direitos de cidadania, tem por princípios 

 
(A) a integração à seguridade social. 
(B) a integração às políticas sociais e econômicas. 
(C) a territorialização. 
(D) a matricialidade sociofamiliar. 
(E) a seguridade social de renda. 

 

29. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
considerando os direitos e as responsabilidades gerais 
do assistente social, previstos no Código de Ética Pro-
fissional. 

 
(1) É direito 
(2) É dever 
(3) É vedado 

 
(  ) substituir profissional que tenha sido exonerado 

por defender os princípios da ética profissional, 
enquanto perdurar o motivo da exoneração, 
demissão ou transferência. 

(  ) participar de programas de socorro à população 
em situação de calamidade pública, no atendimento 
e defesa de seus interesses e necessidades. 

(  ) garantir o sigilo profissional através da inviolabili-
dade do local de trabalho e respectivos arquivos e 
documentação. 

(  ) permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço 
Social em Instituições Públicas ou Privadas que 
não tenham em seu quadro assistente social que 
realize acompanhamento direto ao aluno estagiário. 

(  ) participar na elaboração e gerenciamento das 
políticas sociais e na formulação e implementação 
de programas sociais. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 2 – 1 – 3 – 1. 
(B) 3 – 1 – 2 – 3 – 2. 

(C) 2 – 3 – 1 – 1 – 2. 
(D) 2 – 1 – 3 – 2 – 3. 

(E) 1 – 2 – 2 – 1 – 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

FAURGS – HCPA – Edital 07/2010  PS 56 – ASSISTENTE SOCIAL I  

 Pág. 11 

 

 

30. Considere as afirmativas abaixo, relacionadas aos 
pressupostos da Política Nacional sobre Drogas. 

 
I - Tratar de forma diferenciada, discriminada, as 

pessoas usuárias ou dependentes de drogas 
lícitas ou ilícitas. 

II - Reconhecer a corrupção e a “lavagem de dinheiro” 
como as principais vulnerabilidades a serem alvo 
das ações repressivas, visando ao desmantela-
mento do crime organizado, em particular aquele 
relacionado com as drogas. 

III - Reconhecer o uso irracional das drogas lícitas como 
fator importante na indução de dependência, 
devendo, por esse motivo, ser objeto de um ade-
quado controle social, especialmente nos aspectos 
relacionados à propaganda, comercialização e 
acessibilidade de populações vulneráveis, tais 
como crianças e adolescentes. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

31. Conforme preconiza a Política Nacional sobre Drogas, 
na etapa de recuperação, deve-se destacar e promo-
ver ações de reinserção familiar, social e ocupacional, 
em razão de sua constituição como instrumento capaz 
de romper o ciclo consumo/tratamento para grande 
parte dos envolvidos. Essas ações devem ser articuladas 
entre 

 
(A) a instituição hospitalar responsável pelo trata-

mento e a família de origem. 
(B) órgãos municipais, através de parcerias e convê-

nios, e a família de origem. 
(C) órgãos governamentais, através de parcerias e 

convênios, e organizações não governamentais. 

(D) a instituição hospitalar e a iniciativa privada. 
(E) a instituição hospitalar e a iniciativa pública. 

 

32. Segundo LOBATO (2004), os assistentes sociais com-
prometidos com os interesses dos idosos devem 
observar três condições que interferem diretamente 
na forma como esses se articulam para a participação. 
São elas: 

 
(A) motivação, informação e educação. 
(B) maturação, associação e informação. 
(C) motivação, exclusão e educação. 
(D) maturação, associação e promoção. 
(E) promoção, exclusão e informação. 

 
 

33. Considere as afirmativas abaixo referentes à NOGUEIRA 
E MIOTO (2007), relativas à inserção do serviço social 
no campo da saúde. 

 
I - Ações referentes ao social, altamente complexas, 

estão sendo desenvolvidas em programas de saúde, 
em âmbito nacional, por outros profissionais que 
não possuem competência técnica e habilitação 
para tal intervenção. 

II - A temática do social e do trabalho com o social 
vem ganhando força no âmbito da saúde, através 
das diferentes profissões, o que amplia a preocu-
pação com a especificidade do Serviço Social. 

III - A concepção ampliada de saúde e o modelo de 
atenção dela decorrente sedimentam uma nova 
visão analítica sobre o binômio saúde-doença, a 
partir do reconhecimento dos determinantes soci-
ais inerentes a este processo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

34. O Princípio da Integralidade, garantido constitucio-
nalmente e na legislação complementar, tem como 
pilares básicos a __________e __________, o que 
possibilita uma inserção diferenciada do assistente 
social na área da saúde, superando o estatuto de pro-
fissão _________, típica do modelo biomédico. 

 
Assinale a alternativa que contém as palavras que 
completam, adequadamente, as lacunas do texto 
acima. 

 
(A) interdisciplinaridade – intersetorialidade – para-

médica 
(B) prevenção – cura – paramédica  

(C) prevenção – intersetorialidadel – assistencial  
(D) interdisciplinaridade – intersetorialidade – assis-

tencial 
(E) prevenção – cura – assistencial 

 

35.  “Processo sistemático de ações visando investi-
gar/interpretar, desvelar um objeto que pode ser um 
processo social, histórico, um acervo teórico ou 
documental. Para tanto, exige rigor, métodos e 
técnicas específicas”. Tal sentença refere-se ao 
desenvolvimento de 

 
(A) estudo social. 
(B) projeto de intervenção. 
(C) sistematização da prática. 
(D) pesquisa científica. 
(E) parecer social. 
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Instrução: As questões 36 a 40 referem-se ao texto 
abaixo. 

SOCIEDADE DO CONTROLE 
 

As tecnologias que nos expõem contam com o aval 
da própria sociedade. Ocorreu a interiorização do 
hábito de vigilância e a valorização da visibilidade. 

Quando se começou a falar em políticas de controle, 
com Foucault, o assunto estava sempre relacionado a 
lugares fechados, como prisões, escolas e hospitais. 
Fora desses ambientes, o controle não existia. “Hoje, 
a tecnologia de informação permite o controle em 
diferentes espaços. Não se pode mais namorar em 
elevador, por exemplo, que passou a ser visível, fil-
mado. A possibilidade de ser visto o tempo todo 
existe e é radical”, afirma Ieda Tucherman, pesquisa-
dora em Comunicação da UFRJ.  

Há, entretanto, um outro lado da questão: o sujei-
to olhado não é mais o mesmo de Foucault. Naquela 
perspectiva, o sujeito era único, com impressão digital 
singular. Ele pertencia a um universo físico e era con-
trolado a partir da ideia de ser único. Hoje, cada um 
virou um banco de dados: não importa mais a pessoa 
física, mas seu perfil, suas características de consumo. 
“Os indivíduos passaram a ser um lugar no sistema, 
não mais pessoas. As assinaturas foram substituídas 
por senhas. Com o uso delas, as empresas obtêm e 
armazenam as mais diversas informações, como nossa 
velocidade de conexão, nosso movimento nos sites da 
internet, o tipo de livros que compramos,” explica Ieda.  

Reality shows televisivos e sites de relacionamento 
mostram que os valores das pessoas de fato muda-
ram. Ao contrário do que acontecia no sistema de 
vigilância, em que as pessoas não queriam ser olhadas 
para se sentir livres, agora, quanto mais se é olhado, 
mais se participa. “Hoje, em vez de termos uma 
subjetividade interiorizada, temos uma subjetividade 
coletiva”, diz Ieda. 

Além da exposição, as tecnologias de controle dão 
sensação de segurança. “As instâncias salvaguardam 
essa estrutura porque supostamente oferece proteção. 
Mas, ao fazer isso, acirram a ideia de cidade partida. 
Declara-se guerra ao outro, abre-se mão do encontro 
com a diferença. É a espacialização da diferença”, 
opina Ieda. 

 
 

Adaptado de: Patrícia Pereira em Sociologia: Ciência e Vida, 
ano III, n.21, 2009, p.42-43. 

 

 

36. As tecnologias de controle hoje, conforme o texto, 
 

(A) conferem visibilidade restrita aos sujeitos. 
(B) descuidam os sujeitos. 
(C) respeitam a privacidade dos sujeitos. 
(D) monitoram os sujeitos. 
(E) individualizam os sujeitos. 
 
 
 

37. Na sociedade do controle, o sujeito olhado de Fou-
cault difere do sujeito olhado de hoje. De acordo com 
o texto, o sujeito de Foucault 

 
(A) valoriza a visibilidade. 
(B) é um perfil de consumo. 
(C) sente-se livre. 
(D) é singular. 
(E) é um conjunto de informações. 

 

38. No que se refere à segurança, pode-se dizer, segundo 
o texto, que 

 
(A) as tecnologias de controle minimizam a agressivi-

dade entre grupos diferentes. 
(B) a proteção oferecida pelas tecnologias de controle 

é uma hipótese. 

(C) a segurança oferecida pelas tecnologias de con-
trole aproxima as pessoas.  

(D) as tecnologias de controle estimulam a tolerância 
às diferenças no espaço urbano. 

(E) a segurança fornecida pelas tecnologias de con-
trole é verdadeira. 

 

39. Na afirmação Mas, ao fazer isso, acirram a ideia de 
cidade partida (l. 38), o pronome ISSO refere-se a 

 
(A) dar segurança. 
(B) trazer sensação. 
(C) salvaguardar estrutura. 
(D) oferecer proteção. 
(E) declarar guerra. 

 

40. Na frase As tecnologias que nos expõem contam com o 
aval da própria sociedade (l. 01 e 02), O AVAL poderia 
ser substituído, mantendo-se o mesmo sentido do texto, 
por 

 
(A) o benefício. 
(B) o compromisso. 
(C) a assinatura. 
(D) a recusa. 
(E) o consentimento. 
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