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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto
abaixo.
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Jovens tirando carteira de motorista mais tarde.
Menos quilômetros rodados em veículos particulares.
O carro deixando de ser um ícone do desejo para o
jovem. Parece ficção? Não é. Uma reportagem publicada no jornal americano The New York Times diz
que isso está acontecendo, sim!
Segundo o jornal, mesmo descontadas a recente
recessão americana e ___ perda do poder de compra,
o jovem tem mostrado menos interesse pelo carro.
Mais tempo na internet, contato com os amigos no
ambiente digital e consciência ecológica ajudam ___
explicar o fenômeno. O jornal levanta a hipótese de
que esse comportamento pode ser um indicador do
desinteresse do carro para todas as gerações no
futuro. Essa moda pega por aqui? É possível frear esse
consumo num país em que a venda de veículos não
para de crescer?
Tenho dividido meu tempo entre duas cidades. Em
São Paulo, o carro mal sai da garagem. Como muitos
outros, optei por deslocamentos ___ pé. Minha casa
fica perto do trabalho e das áreas de lazer que
frequento. Uso táxi quando as saídas são à noite.
Isso resolve a questão de não guiar depois de beber.
O uso do meu carro se tornou eventual.
Em Florianópolis, na contramão da tendência verificada em alguns grandes centros urbanos, viver sem
carro é bem mais difícil. Distâncias maiores, transporte
público mais precário, ausência de metrô ou trens de
superfície, custo alto do táxi em grandes deslocamentos,
falta de segurança para o uso de bicicleta (como na
maior parte das cidades brasileiras) fazem do veículo
um objeto necessário. Não é à toa que, na última
década, o trânsito se tornou caótico onde não era –
em boa parte das cidades médias do país. Trajetos
que há uma década eram feitos em 15 minutos viraram
aventuras de mais de uma hora.
Com muito carro, pouco espaço, escassas alternativas de transporte público e baixo investimento em
ciclovias, a mobilidade se tornou uma das grandes
questões urbanas desta e das próximas décadas.
Adaptado de: BOUER, Jairo. Quando poderemos dispensar o
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/jairocarro?
bouer/noticia/2013/07/quando-poderemos-dispensar-ocarro.html - acessado em 16 de agosto de 2013.

01. Com relação ao texto, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Uma reportagem publicada em um jornal americano diz que o carro está deixando de ser um
ícone do desejo para o jovem.
(B) Segundo o jornal americano The New York
Times, o menor interesse dos jovens pelo carro
está diretamente relacionado à recente recessão
americana e à perda do poder de compra.
(C) No Brasil, a venda de carros não para de crescer.
(D) Usar a bicicleta não é seguro na maior parte das
cidades brasileiras.
(E) Na última década, o trânsito piorou muito no Brasil.
02. As palavras fenômeno (l. 12) e isso (l. 23) fazem
referência, respectivamente, a:
(A) perda do poder de compra (l. 08) e uso táxi
quando as saídas são à noite (l. 22).
(B) esse consumo (l. 15-16) e uso táxi quando as
saídas são à noite (l. 22).
(C) o jovem tem mostrado menos interesse
pelo carro (l. 09) e Minha casa fica perto do
trabalho (l. 20-21).
(D) o jovem tem mostrado menos interesse
pelo carro (l. 09) e uso táxi quando as saídas
são à noite (l. 22).
(E) perda do poder de compra (l. 08) e Minha
casa fica perto do trabalho (l. 20-21).
03. A palavra que melhor substitui eventual (l. 24) é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

contínuo.
esparso.
concomitante.
epidêmico.
frequente.

04. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 08, 11 e 20.
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05. Considere as afirmações abaixo, em relação ao texto.
I - O aumento do tempo gasto pelos jovens na internet
pode ajudar a explicar o menor interesse pelo
carro.

07. Assinale a alternativa que NÃO integra o conjunto de
ações assistenciais a serem realizadas pelo assistente
social na área da saúde.
(A) Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem
e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços,
bem como a garantia de direitos na esfera da
seguridade social.

II - Na opinião do autor, é bem mais fácil viver sem
carro em São Paulo do que em Florianópolis.
III- O fato de a mobilidade ter se tornado uma das
maiores questões urbanas é a causa do baixo
investimento em ciclovias.

(B) Realizar visitas domiciliares, quando avaliada a
necessidade pelo profissional do Serviço Social,
procurando não invadir a privacidade dos usuários
e esclarecendo os objetivos das mesmas.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

(C) Trabalhar com famílias, com o objetivo de fortalecer
vínculos, a fim de torná-las sujeitos do processo
de promoção, proteção, prevenção e recuperação
da saúde.

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

(D) Registrar os atendimentos sociais em prontuário
único, com o objetivo de formular estratégias de
intervenção profissional e subsidiar a equipe de
saúde quanto às informações sociais e sigilosas
dos usuários.

06. O documento “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde” tem como finalidade referenciar a intervenção dos profissionais de Serviço
Social nessa área.
Com base nesse documento, considere as afirmações
abaixo:
I - O assistente social pode dispor de um discurso de
compromisso ético-político com a população e, se
não dispuser de uma análise das condições concretas, pode reeditar programas e projetos alheios
às necessidades dos usuários.
II - As ações socioeducativas e/ou educação em saúde
devem ter como intencionalidade a dimensão da
libertação na construção de uma nova cultura, enfatizando a participação dos usuários no conhecimento crítico da sua realidade.

(E) Identificar a situação socioeconômica (habitacional,
trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários,
com vistas à construção do perfil socioeconômico,
para possibilitar a formulação de estratégias de
intervenção.
08. De acordo com a Lei n.º 8.142, de 28/12/1990, a
Conferência de Saúde reunir-se-á a cada __________
anos com a representação dos vários segmentos sociais,
a fim de ___________ a situação de saúde e propor
diretrizes para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo
___________.

III- A equipe de saúde e/ou empregadores, frente às
condições de trabalho e/ou falta de conhecimento
das competências do assistente social, têm requisitado desses profissionais ações que não fazem
parte de suas atribuições. (ex: comunicação de
óbitos).

(A) três – planejar – Conselho de Saúde
(B) quatro – avaliar – Conselho Nacional de Saúde
(C) dois – programar – Poder Legislativo

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que contém as palavras que
preenchem, correta e respectivamente, as lacunas do
texto acima.

(D) quatro – avaliar – Conselho de Saúde
(E) três – planejar – Conselho Nacional de Saúde

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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09. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmativas
abaixo, considerando a política de recursos humanos
na área da saúde.

12. Sabendo-se que existe relação entre a prática dos
assistentes sociais – que se pautam no Código de Ética
e no projeto ético-político e o SUS, considere as
afirmações abaixo.

( ) Será formalizada e executada, articuladamente,
pelas diferentes esferas de governo.

I - A integralidade, tendo como pilares básicos a
multidisciplinaridade e a intersetorialidade, possibilita uma inserção diferenciada do assistente
social na área da saúde, superando o estatuto de
profissão paramédica, típico do modelo biomédico.

( ) Os serviços públicos que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS) constituem campo de prática para
ensino e pesquisa, mediante normas específicas,
elaboradas separadamente do sistema educacional.

II - O discurso do reconhecimento da saúde como um
direito social e a apreensão de sua garantia como
um dever do Estado ultrapassa uma abordagem
limitada e centrada em um discurso acrítico e
normativo.

( ) As especializações, na forma de treinamento em
serviço sob supervisão, serão regulamentadas por
Comissão Nacional, sendo vetada a participação
das entidades profissionais correspondentes.
( ) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos
ou empregos poderão exercer suas atividades em
mais de um estabelecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS).

III- A participação da comunidade é um aspecto
fundamental para o processo de construção da
esfera pública à medida que indica as possibilidades
de redução dos mecanismos de cooptação e
clientelismo.

( ) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), só poderão ser exercidos em regime de
tempo integral.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A) F – V – F – V – F.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(B) V – F – V – F – F.
(C) V – F – F – V – V.

13. Segundo Gueiros (2010), promoção, proteção e defesa
de direitos da população, sobretudo daquela que vive
em condições de média e alta vulnerabilidade social, é
responsabilidade

(D) V – V – V – F – F.
(E) V – F – F – F – V.
10. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob a fiscalização dos respectivos

(A) da família.
(B) do Assistente Social.
(C) do Estado.
(D) do Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS).

(A) Conselhos Gestores.

(E) do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

(B) Conselhos Fiscais.
(C) Conselhos de Classes.
(D) Conselhos de Saúde.
(E) Conselhos dos Municípios.
11. De acordo com o texto “Os Desafios atuais do Sistema
Único de Saúde – SUS e as exigências para os Assistentes Sociais”, a maior conquista do SUS foi a
(A) equidade.

14. Para Gueiros (2010), trabalhar com famílias que se
encontram em acentuada vulnerabilidade social faz
com que o profissional de Serviço Social direcione sua
ação para inserir as famílias nas redes sociais secundárias (organizações do poder público e da sociedade
civil), por meio da oferta de serviços de qualidade e de
suficientes recursos sociais, que devem ter como
princípios a

(B) universalidade.
(C) integralidade.

(A) universalidade e a integralidade.

(D) descentralização.

(B) descentralização e a territorialização.

(E) acessibilidade.

(C) participação da população e a equidade.
(D) integralidade e o controle social.
(E) participação da população e a proteção social.
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15. No que se refere aos procedimentos que compõem a
alta complexidade do SUS, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18. Considere as afirmações abaixo sobre a assistência
integral à saúde da pessoa com deficiência.

Fisioterapia.
Cirurgias ambulatoriais especializadas.
Assistência ao paciente oncológico.
Terapias especializadas.
Exames ultrassonográficos.

I - A pessoa com deficiência é um cidadão que pode
ser acometido de doenças e agravos comuns aos
demais, necessitando, portanto, de outros tipos
de serviços, além daqueles estritamente ligados a
sua deficiência.

16. As políticas de saúde e de assistência social introduzem serviços fundamentais para a sociedade. Os
__________ implementados pelas _____________
combinam diversas modalidades de atendimento
ancoradas na ___________ e na ___________.
As palavras ou expressões que completam, adequadamente, as lacunas da frase acima são:
(A) serviços sociais – políticas públicas – família
rede social
(B) serviços coletivos – políticas sociais – família
comunidade
(C) serviços coletivos – políticas públicas – família
comunidade
(D) serviços sociais – redes sociais – comunidade
família
(E) serviços coletivos – redes sociais – família
comunidade

–
–

II - A assistência à saúde da pessoa com deficiência
deverá ocorrer somente nas instituições específicas
de reabilitação.
III- A ampliação da cobertura assistencial em reabilitação deverá promover o acesso à população com
deficiência.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

–
–
–

17. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
associando as competências e atribuições privativas
do Assistente Social às características respectivas
dessas competências e atribuições.
(1) Competências
(2) Atribuições Privativas
( ) encaminhar providências, prestar orientação social
a indivíduos, grupos e à população.
( ) planejar, organizar e administrar programas e
projetos em Unidade de Serviço Social.
( ) prestar assessoria e apoio a movimentos sociais
em matéria relacionada às políticas sociais, no
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e
sociais da coletividade.
( ) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de
Serviço Social.
( ) dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses da
segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2
1
1
2
2

–
–
–
–
–

2
2
2
2
1

–
–
–
–
–

2
1
2
2
2

–
–
–
–
–

1
2
2
1
1

–
–
–
–
–

2.
2.
1.
1.
1.

FAURGS – HCPA – Edital 05/2013

PS 44 – ASSISTENTE SOCIAL I
Pág. 6

19. Considerando a organização e funcionamento dos
serviços de atenção à saúde da pessoa com deficiência,
numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
associando os níveis de atenção às suas respectivas
características.

21. Considere as afirmativas abaixo referentes aos propósitos da Residência em Serviço Social, segundo
MOURÃO (2006).
I - Apresenta como horizonte a busca da formação
interdisciplinar, comunicando ideias, integrando
conceitos e construindo em conjunto, objetos de
novas investigações.

(1) Nível de Atenção Primário
(2) Nível de Atenção Secundário

( ) Fornecimento de órteses, próteses, equipamentos
auxiliares, bolsas de ostomia.

II - Reafirma a necessidade de manter a presença
justaposta das disciplinas profissionais e fortalecer
as posições corporativas e refratárias do processo
de trabalho em saúde.

( ) Promove a formulação, em conjunto com os
demais níveis, de instrumentos de avaliação da
eficiência e da eficácia do processo reabilitativo,
bem como dos instrumentos de resultados e de
impactos alcançados na região.

III- Pretende reforçar a lógica da descoberta como
elemento nuclear para que haja predisposição
para a busca do novo, do ponto de interseção e
de afastamento entre os conceitos e os processos
de trabalho.

(3) Nível de Atenção Terciário

( ) É estruturado por especificidade da deficiência e
deverá desenvolver atividades nos campos da
pesquisa e da capacitação de recursos humanos.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) Presta tratamento em reabilitação para os casos
referendados, mediante atuação de profissionais
especializados para tal e utilização de tecnologias
apropriadas (tais como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, avaliação e acompanhamento do uso de órteses e próteses, entre outras).
( ) Presta o tratamento em reabilitação com vistas a
favorecer a inclusão social, de que são exemplos
orientações para a mobilidade de portadores de
deficiência visual, prevenção de deformidades
mediante posturas adequadas e estimulação da
fala para portadores de distúrbios de comunicação.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II e III.
Apenas I e III.
I, II e III.

22. Tendo como referência CFESS/ABEPSS (2009), considere as afirmativas abaixo relativas ao processo de
capacitação do estudante de Serviço Social, a partir do
estágio supervisionado.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A) 2 – 3 – 3 – 2 – 1.

I - Investigar, analisar criticamente, desenvolver sua
capacidade argumentativa, construir e renovar o
instrumental técnico profissional.
II - Problematizar o contexto socioinstitucional e o
significado sócio-histórico do trabalho profissional.
III- Vislumbrar as formas de articular a prática do
profissional de Serviço Social a outras práticas
profissionais, tecendo relações interdisciplinares.

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

Quais estão corretas?

(E) 1 – 3 – 2 – 1 – 2.
20. De acordo com MOURÃO (2006), na Residência em
Serviço Social, são competências do preceptor,
EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

(A) articular as discussões sobre as doenças prevalentes.
(B) proceder às amarras teórico-práticas.
(C) discutir os casos sociais e as atividades grupais.
(D) gerenciar recursos financeiros da Unidade de Saúde.
(E) orientar as pesquisas e elaborar artigos.
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23. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações
abaixo, referentes à Supervisão de estágio em Serviço
Social, considerando CFESS/ABEPSS (2009).

24. No que se refere a Lei Maria da Penha (Lei n.º
11.340/2006), numere a segunda coluna de acordo
com a primeira, considerando as atribuições e competências de cada órgão.

( ) A atividade de supervisão direta de estágio em
Serviço Social é reconhecida como uma atribuição
privativa do Assistente Social.

(1) Autoridade Policial
(2) Poder Judiciário

( ) As potencialidades da supervisão devem ser
desenvolvidas como espaço de reflexão sobre a
conjuntura, sobre o contexto socioinstitucional e de
aprendizagem das dimensões teórico-metodológica, técnico-operativo e ético-política.

(3) Ministério Público

( ) A supervisão, concebida como uma atividade
indissociável do estágio, articulada ao projeto
profissional, pressupõe encontros eventuais na
perspectiva de construir e manter espaços de
adequação institucional.

( ) Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher.

( ) O estágio não obrigatório não é regido pelos
mesmos critérios e instrumentais que o estágio
obrigatório, estando, inclusive, isento das exigências
de supervisão acadêmica e de campo.
( ) Fóruns de supervisores expressam uma participação
propositiva para contribuir com a organização
da categoria, com o projeto de formação profissional, troca de saberes e a qualificação do exercício
da supervisão.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A) F – V – F – V – V.

( ) Determinar a recondução da ofendida e a de seus
dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor.

( ) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de
saúde e ao Instituto Médico Legal e, se necessário,
acompanhá-la para assegurar a retirada dos seus
pertences do local da ocorrência ou do domicílio.
( ) Assegurar à mulher em situação de violência
doméstica e familiar a manutenção do vínculo
trabalhista, quando necessário o afastamento do
local de trabalho, por até 6 meses.
( ) Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de
violência doméstica e familiar e adotar medidas
cabíveis em caso de irregularidade.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A) 2 – 3 – 1 – 2 – 3.

(B) V – V – F – F – V.

(B) 2 – 2 – 1 – 1 – 3.

(C) V – F – V – V – F.

(C) 1 – 3 – 1 – 1 – 2.

(D) V – V – V – F – V.

(D) 2 – 3 – 1 – 3 – 2.

(E) F – V – F – F – V.

(E) 1 – 3 – 2 – 1 – 2.
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25. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes aos pressupostos da
Política Nacional sobre Drogas (Resolução n.º
3/GSIPR/CH/CONAD – 2005).

26. Em relação à Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) – Lei n.º 8.742/93, assinale a alternativa
correta.

( ) Tratar de forma igualitária, sem discriminação, as
pessoas usuárias ou dependentes de drogas
lícitas ou ilícitas.
( ) Reconhecer as diferenças entre o usuário, pessoa
em uso indevido, o dependente e o traficante de
drogas, tratando-os de forma diferenciada.
( ) Priorizar o tratamento do uso indevido de drogas,
por ser a intervenção mais eficaz e de menor custo
para a sociedade.
( ) Garantir o direito de receber tratamento adequado
a toda pessoa com problemas decorrentes do uso
indevido de drogas.
( ) Reconhecer a corrupção e a lavagem de dinheiro
como as principais vulnerabilidades a serem alvo
das ações repressivas, visando ao desmantelamento do crime organizado, em particular do
relacionado com as drogas.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A) F – V – F – V – V.
(B) V – V – F – V – V.
(C) V – F – V – V – F.

(A) A assistência social, direito do cidadão e dever do
Estado, é política não contributiva, provendo os
mínimos sociais e realizada através de um conjunto
fragmentado de ações da iniciativa governamental
e não governamental da sociedade, para garantir
atendimento às necessidades básicas.
(B) A assistência social tem por objetivo a proteção à
família pobre, à maternidade, à infância desprotegida e à velhice institucionalizada.
(C) O BPC (Benefício de Prestação Continuada) se
refere à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
com 70 anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria subsistência nem de
tê-la provida por sua família.
(D) Compete aos municípios destinar recursos técnicos
para custeio do pagamento dos auxílios de natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos
pelos Conselhos Municipais de Assistência Social.
(E) As ações na área da assistência social são organizadas em um sistema descentralizado e participativo, construído pelas entidades e organizações de
assistência social abrangidas pela LOAS, que
articule meios, esforços e recursos, e por um
conjunto de instâncias deliberativas compostas
por diversos setores envolvidos na área.

(D) V – V – F – V – F.
(E) F – V – V – F – V.
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27. A proteção social, enfatizada de forma intensa a partir
da Política Nacional de Assistencial Social, (PNAS),
registra seguranças, através de suas demandas, como
forma de acolher os usuários com o intuito de garantir o
atendimento de suas necessidades sociais e de protegê-los.

28. O trabalho das equipes dos serviços de proteção
de baixa, média e alta complexidade, conforme a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais –
Resolução n.º 109/2009, tem como objetivos:
I - garantir acesso à rede intersetorial, conforme as
necessidades individuais e coletivas dos sujeitos,
garantindo premissas de liberdade e autonomia,
prevendo os programas da política de assistência
social, bem como suas interfaces com as políticas
públicas.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmativas
abaixo.
( ) A segurança de rendimentos é uma compensação
no valor de um salário mínimo como uma forma
monetária de garantia de sua sobrevivência,
independente de suas limitações para o trabalho.

II - firmar intervenções que garantam um trabalho
para a redução da vulnerabilidade social, com vistas
a incentivar que o sujeito busque a solução de
seus problemas no mercado, de forma individual,
independentizando-se da política pública.

( ) A segurança da acolhida é a porta de entrada do
atendimento da política de assistência social. Ela
compreende uma das seguranças primordiais da
política de assistência social.

III- garantir o acesso aos serviços de CRAS e CREAS,
a fim de prevenir as situações de vulnerabilidade
social, para garantir a proteção social, minimizando
os riscos.

( ) A proteção social como um todo prevê a garantia
de um Estado que assegure premissas de cidadania,
cabendo a este a universalização da cobertura e
garantia de direitos.
( ) A segurança do convívio ou da vivência familiar e
comunitária pressupõe a aceitação de formas de
controle e sujeição das subjetividades. Supõe a
criação de espaços coletivos de convívio para que
se possa reconhecer as diferenças sociais,
percebendo as diversas culturas, as gerações, no
sentido de promover uma inter-relação dos sujeitos
no território.
( ) A segurança de acolhida prevê a provisão e a
orientação das necessidades sociais básicas, como:
alimentação, vestuário, abrigo, necessidades da
vida humana do sujeito.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

29. Considerando o que observa MARSIGLIA (2006) sobre
a pesquisa e a prática profissional, assinale a alternativa INCORRETA.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A) F – V – V – F – V.
(B) F – F – V – F – V.

(A) A pesquisa é uma das formas de se produzir
conhecimento acerca da realidade social, e o
Serviço Social, como profissão interventiva, deve
propor a construção de objetos para que, a partir
deles, sejam elaboradas respostas coerentes para
o cotidiano.
(B) A base teórica ou conceitual é a base de sustentação da pesquisa, a qual privilegia a metodologia e
os instrumentos utilizados para a análise de
dados, indicando as concepções daquilo que o
pesquisador sustenta.

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

(C) A partir da escolha do tema, o pesquisador propõe a
construção de uma pergunta, que norteará todo o
processo de pesquisa.
(D) As hipóteses podem ser consideradas como
afirmações provisórias acerca do problema, o que
também se constitui pela experiência vivenciada
pelo profissional acerca do mesmo.
(E) A comissão de ética é um espaço das instituições
de ensino e dos serviços a qual devem ser submetidos todos os projetos de pesquisa, uma vez que
prevê o respeito ético e a garantia do sigilo profissional acerca das informações da pesquisa.
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30. IAMAMOTO (2007) referencia que o Serviço Social
como profissão se institui a partir das relações sociais,
num processo de produção e reprodução da totalidade
social, privilegiando concepções que darão sentido à
profissão, conforme o projeto ético-político profissional
concretizado na década de 1990. Tendo como base
essa concepção, considere as afirmativas abaixo.

32. Com base em Raichelis (2008), nas transformações da
sociedade ganharam relevo as manifestações da
_____________ relacionadas à _____________ do
Estado e das políticas públicas. Nesse contexto, as
premissas ______________ continuam no foco da
política social brasileira, perdendo-se a garantia dos
direitos constituídos legalmente.

I - O Termo Trabalho substituiu o termo prática
profissional, na década de 1980, garantindo uma
conformação daquilo que o mundo do trabalho
vem propondo também para os assistentes
sociais, como categoria assalariada.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

II - O Serviço Social como profissão socialmente
necessária atua diretamente nas condições
objetivas e subjetivas dos sujeitos, uma vez que
age sobre situações de sobrevivência social e
material da classe trabalhadora.

(C) questão social, precarização, capitalistas

III- O trabalho profissional se situa num campo de
tensões e conflitos, uma vez que faz parte do
trabalho profissional realizar a leitura das contradições de classe, reproduzidas no interior das
instituições, defendendo o interesse hegemônico.

(A) questão social, precarização, neoliberais
(B) manifestação social, privatização, governamentais
(D) população usuária, mercantilização, neoliberais
(E) população usuária, mercantilização, capitalistas
33. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 10)
estabelece que os hospitais e demais instituições de
atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares,
possuem obrigações. Com relação a isso, observe as
afirmações abaixo.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - Manter registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo de
dezoito anos.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

II - Fornecer declaração de nascimento, na qual conste
necessariamente as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato.
III- Manter alojamento conjunto, possibilitando ao
neonato a permanência junto à mãe.

31. O cenário descrito por IAMAMOTO (2007) chama
atenção para o trabalho profissional no que diz respeito
ao Estado e sua relação com a questão social. Esse
cenário se refere

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) à retomada do Estado de Bem Estar Social com
políticas públicas emancipatórias.
(B) ao Estado Mínimo, isto é, uma ampliação do Estado
no campo das políticas sociais.
(C) ao Estado Neoliberal com o crescimento das parcerias entre Estado e Organizações da Sociedade Civil.
(D) ao investimento do Estado na estatização dos
serviços públicos essenciais.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

34. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as
gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas ao

(E) à implementação de políticas para fomento do
aparelho estatal com a ampliação do funcionalismo
público em todas as esferas.

(A) Serviço Social.
(B) Serviço de Psicologia.
(C) Conselho Tutelar.
(D) Ministério Público.
(E) Juizado da Infância e da Juventude.
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35. Ao idoso, que esteja no domínio de suas faculdades
mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
Porém, não estando o idoso em condições de proceder à
opção, essa poderá ser feita pelas seguintes pessoas,
EXCETO:
(A) curador, quando o idoso for interditado.
(B) familiar, quando o idoso não tiver curador ou esse
não puder ser contatado em tempo hábil.
(C) acompanhante que assinou o termo de internação
do idoso na instituição hospitalar.
(D) médico, quando ocorrer iminente risco de vida e
não houver tempo hábil para consultar o curador
ou familiar.
(E) próprio médico, quando não houver curador ou
familiar conhecido, caso em que dever-se-á comunicar o fato ao Ministério Público.
36. Considerando o que estabelece o Estatuto do Idoso,
observe as afirmações abaixo.
I - É considerado crime em espécie, passível de pena –
detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa,
se o responsável abandonar o idoso em hospitais,
casas de saúde ou entidades de longa permanência.
II - Há a priorização do atendimento do idoso por sua
própria família, em detrimento do atendimento
asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam
de condições de manutenção da própria sobrevivência.
III- É sancionado aos planos de saúde cobrança de
valores diferenciados ao idoso, em razão da idade.

38. O planejamento, a organização e a prestação da
assistência à saúde a determinados indivíduos e/ou
grupos populacionais, de acordo com os riscos e/ou
agravos à saúde enfrentados por estes, baseados na
universalidade, integralidade e equidade dos cuidados,
envolvendo múltiplos saberes e disciplinas é a definição
de
(A) gestão compartilhada.
(B) linha de cuidado.
(C) roda de conversa.
(D) cartografia.
(E) política de humanização.
39. Na sociedade burguesa, segundo Barroco (2004),
a defesa dos direitos humanos se coloca para o
Serviço Social como frente de luta, na qual o projeto
profissional objetiva suas dimensões éticas e políticas:
éticas, porque supõem escolhas de valor dirigidas
à ______________; políticas, porque buscam criar
condições _______________, no âmbito da luta pela
_______________, para defesa daqueles valores.
As palavras ou expressões que completam, adequadamente, as lacunas da frase citada acima, são:
(A) liberdade – objetivas – hegemonia
(B) liberdade – subjetivas – hegemonia
(C) liberdade – objetivas – subalternidade
(D) consciência – objetivas – autonomia
(E) consciência – subjetivas – subalternidade

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40. BACKX et al (2011) discorre sobre a documentação do
Assistente Social, dando atenção especial ao registro
do profissional no prontuário da equipe multiprofissional.
Tendo como referência a autora acima, considere as
seguintes afirmativas.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

37. Com relação ao Código de Ética, que aborda o sigilo
profissional do Assistente Social é INCORRETO afirmar
que:
(A) constitui direito do assistente social manter o sigilo
profissional.
(B) o sigilo protegerá o usuário em relação ao que o
assistente social tomar conhecimento, como
decorrência do exercício da atividade profissional.
(C) em trabalho multidisciplinar poderão ser prestadas
informações irrestritas, em temáticas que se referem à competência profissional do assistente social.
(D) é vedado ao assistente social revelar sigilo profissional.
(E) a quebra do sigilo só é admissível quando se tratar
de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou
não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do
usuário, de terceiros e da coletividade.
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I - O prontuário é um importante instrumento de
comunicação da equipe multiprofissional, que evita
condutas repetitivas e danosas aos usuários.
II - A evolução de cada profissional no prontuário
contribui com os pareceres necessários para enriquecer o conhecimento da equipe sobre a situação
acompanhada e para garantir a continuidade das
informações dos usuários.
III- O prontuário pode conter avaliações conjuntas,
resultado de reuniões da equipe, o que não elimina
os registros de cada profissão.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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