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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ridley Scott talvez só perca para o Woody Allen na
quantidade de filmes que faz. Como no caso de Allen,
a prolixidade afeta a qualidade, que varia entre
grandes filmes, filmes mais ou menos e filmes que
eles _________ esquecer. A diferença é que Scott se
especializou em superproduções e, quando erra, erra
espetacularmente, enquanto Allen, comparado com
ele, é um miniaturista. Scott fez coisas fantásticas
como Os Duelistas, Alien, Blade Runner, Thelma &
Louise e aquele pouco valorizado filme sobre as
Cruzadas, mas o seu O Conselheiro, por exemplo, já
foi eleito um dos piores filmes de todos os tempos.
Perdido em Marte é um dos bons. Seu lançamento
coincidiu com a notícia de que havia água líquida em
Marte, o que serviu como uma promoção inesperada
para o filme, mas ao mesmo tempo o datou. Se o
astronauta abandonado soubesse, em 2035 (quando,
li não me lembro onde, se passa a história), que tinha
água à vontade sem ter que _________ artificialmente,
seu desterro seria mais fácil. Mas o filme ficou pronto
antes da notícia da água.
Em geral, a experiência do astronauta no filme é
verossímil, de acordo com comentaristas científicos,
mas há alguns enganos. Uma ventania como a que
força a suspensão da missão seria impossível na
atmosfera rarefeita de Marte. E, mesmo protegido
pelo seu traje espacial, o abandonado não sobreviveria
à radiação intensa e contínua do sol. No mais, dizem
os cientistas, tudo o que se vê no filme é possível, até
o improvável final, que eu não vou contar como é.
Parte do __________ de Perdido em Marte é o
mesmo que nos atrai em todas as versões da mesma
história, a de um ser sozinho, reduzido ao seu engenho
para domar a natureza e sobreviver. No fim, um elogio
à tenacidade humana. Robinson Crusoé de novo, desta
vez em Marte. Irresistível.
E é bom saber que em 2035 o politicamente correto
terá triunfado no espaço e na Terra. A comandante da
missão abortada é uma mulher, um dos seus comandados é hispânico, entre os técnicos e cientistas que
guiam as missões a maioria é de negros e asiáticos –
e até a China dá uma mão.

02. No contexto em que está, a afirmação de que Woody
Allen é um miniaturista (l. 07-08), no primeiro parágrafo do texto, faz alusão ao fato de que seus filmes
são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

curtos.
inexpressivos.
desinteressantes.
produções de baixo custo.
filmados em locações muito pequenas.

03. Assinale a alternativa que apresenta uma definição
adequada para o adjetivo verossímil (l. 23).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fantasioso.
Pretensioso.
Improvável.
Distante da verdade.
Semelhante à verdade.

04. Assinale a alternativa que apresenta a classificação
correta dos tempos e modos verbais das formas perca
(l. 01), varia (l. 03) e seria (l. 20), respectivamente.
(A) presente do subjuntivo – presente do indicativo –
futuro do pretérito do indicativo
(B) presente do subjuntivo – pretérito imperfeito do
indicativo – futuro do pretérito do indicativo
(C) pretérito imperfeito do subjuntivo – presente do
indicativo – pretérito imperfeito do indicativo
(D) futuro do subjuntivo – pretérito imperfeito do
indicativo – pretérito imperfeito do indicativo
(E) presente do subjuntivo – futuro do pretérito do
indicativo – futuro do pretérito do indicativo
05. Se a expressão Uma ventania (l. 24) fosse substituída
por Ventanias, quantas outras palavras deveriam
sofrer alterações na mesma frase para fins de concordância?

Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Robinson Crusoé em Marte.
Zero Hora, no 18318, 08/10/2015.

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

Uma.
Duas.
Três.
Quatro.
Cinco.

01. Assinale a alternativa que propõe o preenchimento
correto das lacunas das linhas 05, 19 e 31, respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

prefiririam – produzi-la – facínio
prefeririam – produzi-la – fascínio
prefiririam – produzí-la – fascínio
prefeririam – produzí-la – fascínio
prefiririam – produzí-la – facínio
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06. Matos (2013) discute o trabalho coletivo em saúde e a
inserção, nesta área, dos profissionais de Serviço Social.
De acordo com este autor, considere as assertivas abaixo.

09. De acordo com Kern (2012), numere a segunda coluna
de acordo com a primeira, associando os conceitos às
suas respectivas definições.

I - Na área da saúde, o Serviço Social surge na atenção
primária com a demanda de construir um elo
entre os usuários, a instituição e a comunidade.
Naquela época, a intervenção do assistente social era
baseada no atendimento, com recurso da metodologia do Serviço Social de Grupo.

(1) Rede Primária
(2) Rede Secundária
( ) É composta por todas as instâncias sociais que
existem além da família.
( ) É aquela que se configura mais significativa para o
sujeito, como as relações afetivas, familiares e de
amizade.

II - A inserção do Serviço Social nos serviços de saúde,
nos anos 1970, se deu por meio de uma busca de
construção do exercício profissional a partir do
modelo da reforma sanitária. Assim, o assistente
social foi identificado como aquele profissional que
podia contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho
médico clínico.

( ) É a instância de referência relacional composta
pela família e por suas configurações sociais.
( ) É a rede formal, institucionalizada, que diz respeito
à socialização do indivíduo e a vínculos sociais mais
amplos.

III- Pesquisas recentes apontam para uma ação pouco
crítica e distante do projeto ético-político da
profissão no exercício profissional dos assistentes
sociais nos serviços de saúde. Independentemente
do tipo de unidade de saúde em que trabalham, os
assistentes sociais estabelecem sempre a mesma
rotina.

( ) É a rede que geralmente necessita de mais atenção
quando for a referência do usuário.
A sequência numérica de preenchimento dos parênteses
da segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

–
–
–
–
–

2
1
2
1
1

–
–
–
–
–

2
1
2
1
1

–
–
–
–
–

1
2
1
2
2

–
–
–
–
–

2.
1.
1.
2.
2.

10. De acordo com o Código de Ética Profissional, assinale
a alternativa que NÃO integra os deveres do assistente
social nas suas relações com os usuários.

07. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (2012),
a Atenção Básica deve se orientar por alguns princípios,
EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
2
2
1

Intersetorialidade.
Universalidade.
Acessibilidade.
Responsabilização.
Humanização.

(A) Fornecer à população usuária, quando solicitado,
informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões,
resguardado o sigilo profissional.
(B) Contribuir para a criação de mecanismos que venham
desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.

08. Segundo Martinelli (2012), as práticas são eminentemente construções ____________ e _____________.
Para que se garanta a legitimidade dessas práticas, é
indispensável que as realizemos pela via da construção
______________.
Assinale a alternativa que completa, adequada e
respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

(C) Esclarecer aos usuários, ao finalizar o trabalho, os
objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.
(D) Informar à população usuária sobre a utilização de
materiais de registro audiovisual e pesquisas referidas a ela, e sobre a forma de sistematização dos
dados obtidos.
(E) Contribuir para viabilizar a participação efetiva da
população usuária nas decisões institucionais.

(A) ideológicas – legítimas – coletiva
(B) sociopolíticas – históricas – coletiva
(C) profissionais – coletivas – transformadora
(D) de classe – transformadoras – histórica
(E) profissionais – transformadoras – coletiva
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11. Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
considere as seguintes ações:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e
os serviços de saúde, e gerir e executar os serviços
públicos de saúde.

13. De acordo com a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993,
no que se refere às competências do assistente social,
assinale os itens abaixo com V (verdadeiro) ou F
(falso).
( ) Encaminhar providências e prestar orientação
social a indivíduos, a grupos e à população.

II - participar da execução, controle e avaliação das
ações referentes às condições e aos ambientes de
trabalho.

( ) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais
e dar informações e pareceres sobre a matéria
de Serviço Social.

III- participar, junto com os órgãos afins, do controle
dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana.

( ) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir para a análise da realidade social e para
subsidiar ações profissionais.

Quais competem à direção municipal do Sistema Único
de Saúde?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização
da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional.

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

( ) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer
uso dos mesmos no atendimento e na defesa de
seus direitos.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é

12. Conforme Matos (2013), a respeito do trabalho do
assistente social na área da saúde, é INCORRETO
afirmar que
(A) os assistentes sociais sempre registraram suas
atividades, ação conhecida dentro da profissão
como documentação, que foi intensamente discutida desde as origens da profissão até a ruptura
com o conservadorismo.
(B) o Serviço Social, na atualidade, tem tido condições,
a partir do amadurecimento do seu projeto
ético-político-profissional, de retomar a temática
do registro do trabalho profissional sem voltar a
um passado anacrônico.

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

14. Leia com atenção o relato abaixo.

Ana Violeta, 35 anos, solteira, ensino médio incompleto, chega sozinha, em trabalho de parto, no
Hospital Materno Infantil Villa das Flores. Na admissão
no centro obstétrico, informou à equipe de saúde o
desejo de entregar o seu bebê para adoção.

(C) o “livro de registro”, ou “livro de ocorrências”, ou
“livro preto” é um recurso histórico e generalizado,
desenvolvido pelos assistentes sociais nos serviços
de saúde.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a
equipe de saúde deverá obrigatoriamente instruir Ana
Violeta a procurar

(D) o ideal é que cada atendimento do Serviço Social,
nas unidades de saúde, seja registrado no prontuário
único, no qual é importante qualificar o trabalho desenvolvido. Isto não tem ocorrido, e um dos
motivos é a preocupação com o sigilo profissional,
com quem irá ler as informações dos usuários.
(E) as atividades de grupo realizadas pelos assistentes
sociais têm sido privilegiadas na área da saúde,
onde os registros das atividades são realizados de
forma crítica, com as devidas reflexões e avaliações.

V – F – V – F – V.
F – V – F – V – F.
F – F – F – V – V.
V – V – V – F – F.
V – F – V – F – F.

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

o
a
a
a
a

Conselho Tutelar.
Defensoria Pública.
Promotoria da Infância e Juventude.
Delegacia da Criança e do Adolescente.
Justiça da Infância e Juventude.

15. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32
(NR-32), o empregador deve vedar as seguintes ações,
nos postos de trabalho, EXCETO
(A) o consumo de alimentos e bebidas.
(B) o manuseio de lentes de contato.
(C) o uso de calçados fechados.
(D) o uso de adornos.
(E) o ato de fumar.

FAURGS – HCPA – Edital 05/2015

PS 38 – ASSISTENTE SOCIAL I
Pág. 5

16. Segundo Amaro (2014), a visita como processo metodológico desenvolve-se mediante as seguintes operações:

18. Com base no Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003, considere as afirmações abaixo.

(A) Explicação/Detalhamento/Descrição, Análise, Reflexão e Proposição.

I - Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a
esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha
conhecimento.

(B) Observação, Análise, Proposição e Conclusão.
(C) Explicação/Detalhamento/Descrição, Análise, Reflexão e Conclusão.

II - É assegurada prioridade na tramitação dos processos
e procedimentos e na execução dos atos e diligências
judiciais em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, em qualquer instância.

(D) Observação, Entrevista, Análise e Conclusão.
(E) Explicação/Detalhamento/Descrição, Entrevista,
Análise e Conclusão.

III- Abandonar idoso em hospitais, casas de saúde,
entidades de longa permanência, ou congêneres,
ou não prover suas necessidades básicas, quando
obrigado por lei ou por mandado, implica pena
de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e
multa.

17. Sobre a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é
INCORRETO afirmar que
(A) o Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera
de governo, sem prejuízo das funções do Poder
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

Quais estão corretas?

(B) a representação dos usuários nos Conselhos e
Conferências de Saúde será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(C) o Conselho de Saúde reunir-se-á a cada dois anos,
com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes.
(D) o Conselho de Saúde, órgão colegiado composto
por representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde nas respectivas instâncias.

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

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

19. No Brasil, segundo a Política Nacional de Atenção
Básica (PNAB) (2012), a Atenção Básica é desenvolvida
com o mais alto grau de descentralização e _________,
ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas.
Ela deve ser o ___________, a __________ e o centro
de comunicação com toda a ____________.

(E) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regime próprio, aprovadas pelo
respectivo conselho.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.
(A) capilaridade – contato preferencial dos usuários –
contrarreferência – rede hospitalar
(B) intersetorialidade – contato preferencial dos usuários – principal porta de entrada – rede de atenção
à saúde
(C) capilaridade – contato secundário dos usuários –
contrarreferência – rede de atenção à saúde
(D) intersetorialidade – contato preferencial dos usuários – principal porta de entrada – rede hospitalar
(E) capilaridade – contato preferencial dos usuários –
principal porta de entrada – rede de atenção à saúde
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20. Segundo Bellini e Eidt (In: BELLINI; FALER, 2014),
no que diz respeito à rede de atendimento às famílias, tanto da política de saúde como da política de
assistência social, apresentam-se dados que se
opõem e se reforçam. Com referência a esses dados,
considere as assertivas abaixo.

22. Segundo Oliveira e Guareschi (In: FAIARDO et al, 2010),
sobre “A organização de equipes multiprofissionais em
saúde”, considere as afirmativas abaixo.
I - Cada núcleo profissional produz uma forma distinta
de compreensão do processo saúde-doença,
buscando modos diferentes de se comunicar e
atender às demandas.

I - É destacada a falta de continuidade nos atendimentos, com ênfase na existência de atendimentos
imediatos e sem consequências concretas na vida
das famílias.

II - Na experiência multidisciplinar, não há o rompimento das fronteiras do saber, permitindo que as
respostas sejam elaboradas em separado, seguindo
a lógica de manutenção da existência de diferentes
sujeitos criados a partir de cada perspectiva disciplinar.

II - É apontado que o foco segue na patologia, reforçando que, na maioria das vezes, a atenção está
centrada no membro da família adoecido e não na
família como grupo envolvido.
III- É observada a inexistência de um reconhecimento
da importância da família na condução e na participação em todas as decisões a serem tomadas em
relação ao processo saúde/doença.

III- A interdisciplinaridade coloca em questão a criação
de um novo campo de conhecimento, estabelecido
a partir das trocas de interesse, proposto pelo
modelo de equipes multidisciplinares, na formação
em serviço.

Quais estão corretas?

Quais estão corretas?

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

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

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

21. Bravo (In: CFESS, 2011) apresenta algumas proposições
para o fortalecimento dos Conselhos, que devem contar
com a inserção efetiva dos profissionais de Serviço
Social. Dentre elas, pode-se destacar: a luta pela
recriação do _________; estabelecimento de canais
de interlocução dos Conselhos com _______________;
consolidação de meios eficazes para articular a sociedade civil, envolvendo ________________.

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

23. Segundo o Caderno HumanizaSUS (2015), a construção
compartilhada de diagnósticos e de terapêuticas
leva-nos a pensar ________________ como importantes
dispositivos de produção da atenção.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.
(A) Conselho Nacional de Seguridade Social – a sociedade – diversas entidades
(B) Conselho Nacional da Sociedade Civil – o mercado –
diversas entidades

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do parágrafo acima.
(A) nos trabalhos desenvolvidos pelos Agentes Comunitários de Saúde
(B) nas estratégias de enfrentamento da pobreza
(C) nos Planos Terapêuticos Singulares (PTS)
(D) nos Conselhos Municipais de Saúde
(E) nas entrevistas domiciliares

(C) Conselho Estadual de Seguridade Social – a sociedade – o Governo
(D) Conselho Nacional de Seguridade Social – o
Governo – o mercado
(E) Conselho Estadual da Sociedade Civil – o Governo –
o Estado
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24. Com base no conceito de Sposati (2006, apud NASCIMENTO, 2010) sobre intersetorialidade, considere as
afirmações abaixo.

27. Com referência aos objetivos da Política Nacional sobre
Drogas, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações descritas abaixo.

I - Princípio ascendente é aquele em que diferentes
representações da gestão municipal se articulam e
se integram com a finalidade de atingir uma meta
comum.

( ) Conscientizar a sociedade brasileira sobre os
prejuízos sociais e as implicações negativas representadas pelo uso indevido de drogas e suas
consequências.

II - Princípio da convergência é o conjunto de impulsos
para a ação em determinada situação, seja ela um
objeto, um tema, uma necessidade, um território,
um grupo, um objetivo, uma perspectiva.

( ) Conhecer, sistematizar e divulgar as iniciativas,
ações e campanhas de prevenção do uso indevido
de drogas em uma rede operativa, com a finalidade
de proibir o uso de substâncias psicoativas.

III- Princípio descendente é aquele que leva em consideração a atuação de diferentes sujeitos/técnicos
de organismos públicos e da sociedade civil na
formulação de propostas para o atendimento
comum de uma meta, um objetivo etc.

( ) Avaliar e acompanhar sistematicamente os diferentes
tratamentos e iniciativas terapêuticas, fundamentados em diversos modelos, com a finalidade de
promover aqueles que obtiverem resultados favoráveis.

Quais estão corretas?

( ) Reduzir as consequências sociais e de saúde
decorrentes do uso indevido de drogas, para a
pessoa, para a comunidade e para a sociedade.

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

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

( ) Assegurar, de forma temporária, o combate à
corrupção e à lavagem de dinheiro, como forma
de estrangular o fluxo lucrativo desse tipo de atividade ilegal, que diz respeito ao tráfico de drogas.

25. Os serviços socioassistenciais no Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) são organizados segundo
as seguintes referências:
(A) vigilância social, proteção social e defesa social e
institucional.
(B) vigilância sanitária, proteção social e defesa socioinstitucional.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – F – F – V.
F – F – V – V – V.
V – F – V – V – F.
V – F – V – F – V.
F – V – F – V – F.

(C) vigilância social, proteção básica e defesa social e
institucional.
(D) vigilância especial, proteção básica e defesa sociofamiliar.
(E) vigilância social, proteção básica e defesa epidemiológica.
26. De acordo com o Código de Ética Profissional, a punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo
ético e disciplinar, prescreve em ______ anos contados
a partir da verificação do fato respectivo.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do parágrafo acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

três
cinco
sete
dez
doze
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28. Segundo Mioto (2010), a adoção da matriz da teoria
social crítica pelo Serviço Social proporcionou um
amplo desenvolvimento para a profissão no cenário
brasileiro. Contudo, nesse novo contexto, a família não
alcançou o estatuto de objeto de estudo privilegiado no
âmbito da profissão, o que afeta profundamente o
campo da prática profissional.

29. Leia com atenção o relato abaixo.

Considere as afirmativas abaixo referentes às ideias da
autora na retomada deste debate sobre a família como
objeto de estudos e intervenção do Serviço Social.
I - A família nas suas mais diversas configurações é
construída e reconstruída histórica e cotidianamente, através das relações e negociações que
se estabelecem entre seus membros, e entre seus
membros e outras esferas da sociedade, tais como
Estado, trabalho e mercado.
II - Pensar a família no campo da proteção social de
uma sociedade implica reconhecer como ela é
incorporada às políticas sociais, isto é, quais são
elas e os impactos que elas têm na vida das famílias, em determinado momento histórico.
III- A proposta protetiva, reconhecida como uma das
tendências no campo da política social, persiste na
afirmação de que a proteção se efetiva através da
garantia de direitos sociais universais, pois somente
através deles é possível consolidar a cidadania e
caminhar para a equidade e a justiça social.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

A Sra. Joana, 55 anos, branca, descendente de alemães,
aposentada, luterana e residente em Igrejinha,
reinterna no hospital de sua cidade com problemas de
saúde. Na avaliação da equipe multiprofissional,
observa-se que ela não tem seguido as orientações
fornecidas quando da última alta hospitalar. Dados que
chamam atenção, visto que a Sra. Joana sempre foi
responsável pelos cuidados com sua saúde. Durante o
atendimento, relata que o seu sobrinho, Júlio, 25 anos,
residente em um município vizinho, ao visitá-la uma vez
ao mês, sempre no dia do pagamento da sua aposentadoria, leva-a para receber. Justificando a promessa
feita à mãe do rapaz de que iria assisti-lo, Sra. Joana
deixa-o ficar com 80% do valor do benefício. Com
receio do que o rapaz possa fazer, ela nunca relatou
isso a ninguém.
Considere as assertivas abaixo, ao analisar o caso,
de acordo com a Lei nº 11.340, de 7 agosto de 2006
(Lei Maria da Penha).
I - A situação da Sra. Joana configura-se como violência
doméstica e familiar e, entre as formas existentes,
pode ser caracterizada como violência psicológica
e violência patrimonial, mesmo sendo cometida
pelo sobrinho que não reside com ela.
II - Diante dos fatos de a Sra. Joana ser descendente
de alemães, luterana, e de o sobrinho Júlio não
coabitar com ela, a situação apresentada não pode
ser caracterizada como violência doméstica e
familiar contra a mulher.
III- É responsabilidade única da família e da sociedade civil criar as condições para o efetivo exercício
dos direitos da Sra. Joana e das demais mulheres
à vida, à segurança, à saúde, ao trabalho, à cidadania, entre outros.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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30. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações
abaixo, referentes à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993 (Lei Orgânica da Assistência Social).

31. Com base na Política Nacional de Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência, numere a segunda coluna de
acordo com a primeira, associando os níveis de atenção
aos seus respectivos serviços e/ou ações.

( ) A assistência social é uma Política de Seguridade
Social, não contributiva, com a finalidade de garantir
o atendimento das necessidades básicas.
( ) A assistência social organiza-se pelos tipos de
proteção social básica e pela proteção social especial,
que serão ofertadas pela rede socioassistencial.
( ) O funcionamento das entidades e organizações
não governamentais depende da prévia inscrição
no respectivo Conselho Municipal de Assistência
Social ou no Conselho Municipal de Assistência
Social do Distrito Federal.
( ) A condição de acolhimento em instituições de
longa permanência serve como impeditivo para o
idoso e à pessoa com deficiência de ter acesso ao
benefício de prestação continuada (BPC).
( ) O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
ouvidas as respectivas representações de Estados
e municípios dele participantes, poderá propor a
instituição de benefícios subsidiários no valor de
até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo
para cada criança de até 6 (seis) anos de idade, na
medida das disponibilidades orçamentárias das 3
(três) esferas de governo.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – V – F.
V – V – F – F – V.
V – F – V – V – F.
V – V – V – F – V.
F – V – F – F – V.

(1) Nível de Atenção Básica
(2) Nível de Atenção Secundária
(3) Nível Terciário
( ) Ações de atenção à desnutrição, controle de
gestantes de alto risco e atendimento às intercorrências gerais de saúde da população portadora de
deficiência.
( ) Serviços com caráter docente e assistencial vinculados aos centros universitários ou formadores de
recursos humanos.
( ) Atenção às necessidades específicas advindas da
incapacidade propriamente dita, que necessitem
de tratamento de reabilitação com profissionais
especializados (fonoaudióloga, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, entre outros).
( ) Fornecimento de próteses, órteses, equipamentos
auxiliares, bolsas de ostomia e demais itens de
tecnologia assertiva necessária.
( ) Qualificação para prestar atendimento aos casos
de reabilitação, cujo momento da instalação da
incapacidade, o seu tipo e grau justifiquem uma
intervenção mais frequente e intensa.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1
3
3
1
1

–
–
–
–
–

3
3
2
3
2

–
–
–
–
–

3
3
1
2
2

–
–
–
–
–

2
2
3
2
3

–
–
–
–
–

2.
1.
2.
3.
3.
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32. No que se refere ao estágio supervisionado em Serviço
Social, assinale a alternativa INCORRETA conforme
Lewgoy (2013).

33. No que se refere aos fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social, segundo Yazbek
(2009), assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo.

(A) A supervisão de estágio em Serviço Social é uma
atividade privativa do assistente social, sendo que
o limite máximo de estagiários a serem supervisionados não deverá exceder a 1 (um) estagiário para
cada 10 (dez) horas semanais de trabalho do
profissional de campo.

( ) No Serviço Social, um primeiro suporte teórico-metodológico necessário à qualificação técnica de sua
prática e à sua modernização vai ser buscado na
matriz fenomenológica e em sua apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser social.
( ) É no contexto histórico pós-Constituição de 1988
que os profissionais de Serviço Social iniciam o
processo de ultrapassagem da condição de executores de políticas sociais, para assumir posições de
planejamento e gestão dessas políticas.
( ) É no âmbito da adoção do marxismo como referência
analítica que se torna hegemônica, no Serviço
Social no país, que se dá a abordagem da profissão
como componente da organização da sociedade,
inserida na dinâmica das relações sociais e participando do processo de reprodução dessas relações.
( ) As bases teóricas do projeto ético-político, teórico-metodológico e operativo, centradas na tradição
marxista, não podem implicar a ausência de diálogo com outras matrizes de pensamento social,
nem significam que as respostas profissionais aos
desafios desse novo cenário de transformações
possam ou devam ser homogêneas.
( ) No âmbito do movimento de reconceituação do
Serviço Social, a vertente modernizadora emerge
como metodologia dialógica, dirigindo-se ao vivido
humano, aos sujeitos em suas vivências e à transformação social desses sujeitos.

(B) A instituição campo de estágio deverá assegurar os
seguintes requisitos básicos: espaço físico adequado,
sigilo profissional, equipamentos necessários e
disponibilidade do supervisor de campo para
acompanhamento presencial da atividade de
aprendizagem.
(C) Ao supervisor acadêmico cabe apresentar o projeto
de trabalho à instituição campo de estágio, incluindo
sua proposta de supervisão, no momento de
abertura do campo de estágio.
(D) O aluno encontra, no processo de supervisão, o
espaço para investigar, refletir, discutir, acompanhar, propor, intervir, integrar equipes de trabalho
no campo de estágio e interagir com seus pares,
garantindo seu vínculo com a transformação da
realidade.
(E) A documentação e os registros são imprescindíveis
no processo de estágio supervisionado, na medida
em que contribuem para a integralidade do atendimento aos usuários, compartilham o conhecimento entre os acadêmicos e os trabalhadores da
instituição, bem como servem de canal de interlocução entre os supervisores e o aluno.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – F – F – F.
V – F – F – V – V.
V – F – V – F – F.
F – V – V – V – F.
F – F – V – F – V.

34. O assistente social Théo, em seu espaço sócio-ocupa-

cional na saúde, tem recebido cotidianamente solicitações
de colegas enfermeiros, farmacêuticos e médicos para
executar ações junto aos usuários.
Segundo os Parâmetros para a Atuação de Assistentes
Sociais na Saúde (2010), assinale a alternativa que
corresponde às atribuições do referido assistente social.
(A) Solicitar vaga em hospitais e ambulância para alta.
(B) Realizar visita domiciliar e orientações aos direitos
sociais.
(C) Construir o perfil socioeconômico e marcar exames.
(D) Preencher formulários para equipamentos e comunicar óbito.
(E) Facilitar marcação de consulta, pesar e medir
gestantes.
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35. O jovem casal José e Maria está vivendo junto há três

meses. Ambos têm histórico de uso de substâncias
psicoativas e de residir na rua, permanecendo no
centro da cidade. No momento, eles mantêm vínculo
com familiares e amigos. José está trabalhando no
mercado informal, aos finais de semana, próximo do
local em que reside. Maria não está trabalhando e
recentemente descobriu-se gestante.

36. Conforme Goldim, as novas práticas de atenção à
saúde são, cada vez mais, exercidas por equipes de
profissionais, pressupondo a integração dos mesmos
em um fazer comum. A Bioética surge, neste contexto,
com os dilemas oriundos do exercício destes profissionais.
Considere as afirmativas abaixo referentes às ideias do
autor na construção deste conceito sobre Bioética.

Segundo a Política Nacional de Assistência Social (2004),
assinale a alternativa que contempla o serviço de
proteção social indicado para o atendimento ao casal
José e Maria.

I - A Bioética não se utiliza simplesmente dos conhecimentos de outras ciências, mas cria um espaço
de diálogo interdisciplinar, ou seja, de colaboração
e interação de diferentes áreas de conhecimento.
A Bioética tem uma abordagem interdisciplinar.

(A) Proteção Social Especial de Média Complexidade
envolvendo atendimento de orientação e apoio
sociofamiliar.

II - A Bioética tem uma abordagem global, pois não
considera apenas a relação médico-paciente. A
Bioética inclui os processos de tomada de decisão,
as relações interpessoais de todos os segmentos e
pessoas envolvidas: o paciente, o seu médico, os
demais profissionais, a sua família, a comunidade
e as demais estruturas sociais e legais.

(B) Proteção Social Especial de Alta Complexidade
envolvendo atendimento integral institucional e
família acolhedora.
(C) Proteção Social Básica envolvendo a atenção integral à família e encaminhamento do Benefício de
Prestação Continuada.

III- A decisão não deve ser tomada pelo médico em
lugar do paciente, nem por este independentemente do médico ou da comunidade. A condição
moralmente ótima é aquela na qual a decisão
provém solidariamente do médico e do paciente.
O médico deve tomar as decisões com o paciente
e no interesse deste mesmo paciente.

(D) Proteção Social Especial de Média Complexidade
envolvendo república e trabalho protegido.
(E) Proteção Social Básica envolvendo atendimento de
casa de passagem e nos Centros de Convivência
para usuários de substâncias psicoativas.

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

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

37. Segundo Kern (2012), constituindo-se em um termo
figurado, na prática, uma rede é feita de linhas, pontos,
conexões. Na rede social, as ____________ ocupam o
espaço vazio, os ____________ são as teias que se
estabelecem, os ____________ são as conexões e
____________ que se firmam.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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38. A ideia central da proposta familista, de acordo com
Mioto (2010), reside na afirmação da tradição secular
de que existem dois canais naturais para satisfação das
necessidades do indivíduo. Quais são estes canais?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40. Conforme os Parâmetros para a Atuação de Assistentes
Sociais na Saúde (2010), os assistentes sociais atuam
em quatro grandes eixos. Numere a segunda coluna de
acordo com a primeira, associando as ações aos
respectivos eixos.

A família e o Estado.
O Estado e a sociedade.
A família e a sociedade.
A família e o mercado.
O mercado e o Estado.

(1)
(2)
(3)
(4)

39. Segundo Baptista (In: MARTINELLI, 2012), numere a
segunda coluna de acordo com a primeira, associando
os conceitos às características que lhes são pertinentes.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Realidade
Objeto
Conhecimento
Pesquisador
Pesquisa

Atendimento direto aos usuários
Investigação, planejamento e gestão
Mobilização, participação e controle social
Assessoria, qualificação e formação profissional

( ) Formular estratégias coletivas para a política de
saúde da instituição, bem como para outras esferas,
por meio da organização de seminários.
( ) Emitir manifestação técnica em matéria de serviço
social, em pareceres individuais ou conjuntos.
( ) Realizar atividades em grupos com usuários e suas
famílias, abordando temas de seu interesse.
( ) Elaborar o perfil e as demandas da população usuária
por meio de documentação técnica e verificação.

( ) Trata-se de um diálogo crítico e criativo com a
realidade, culminando com a elaboração própria e
com a capacidade de intervenção.
( ) Não se reduz a um rol de dados isolados conectados
por uma teoria explicativa.
( ) Não é inerte e neutro; está impregnado de significados e relações que sujeitos concretos criam em
suas ações.
( ) Trata-se de construção social da qual o investigador
participa.
( ) É integrante do processo de conhecimento e
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um
significado.

( ) Estimular a participação dos usuários e familiares
para a luta por melhores condições de vida, trabalho
e de acesso a serviços de saúde.
A sequência numérica correta de preenchimento dos
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4
2
2
3
2

–
–
–
–
–

2
1
4
1
1

–
–
–
–
–

1
3
3
4
3

–
–
–
–
–

1
3
1
2
2

–
–
–
–
–

3.
4.
2.
4.
4.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
3
4
5
2

–
–
–
–
–

2
5
1
3
4

–
–
–
–
–

1
2
2
2
3

–
–
–
–
–

5
1
5
1
5

–
–
–
–
–

4.
4.
3.
4.
1.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO:

Considere o texto que segue.

O Hospital Público preconiza a atuação da equipe de profissionais dentro da ótica do atendimento
humanizado, valorizando o ser humano e priorizando a qualidade de vida, da sociedade em geral e da
comunidade na qual está inserida, na forma de promover o bem-estar da população. É possível melhorar
a capacidade produtiva do serviço social, implantando novas ações para atuar junto ao usuário e seus
familiares, prestando atendimento em nível assistencial e educativo e permitindo que sejam acolhidos
em seus direitos e necessidades de saúde.
O trabalho do Assistente Social, na área da saúde pública, é composto por diversidade e volume
de tarefas que evidenciam competência profissional para lidar com demandas heterogêneas, derivadas
da natureza e do modo de organização do trabalho em saúde. É importante planejar e executar ações
voltadas para a promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde de seus usuários.
Responsabilidade Social e qualidade em saúde também estão inseridas nas ações do Serviço Social, que
preconizam o tratamento humanizado, valorizando o ser humano e priorizando a qualidade de vida.
Texto adaptado de MORENO, R. C. B; ASSIS, S. F. M de. A Demanda de Atendimento do Serviço Social em um Hospital Público:
o desafio da Humanização e da Gestão Direta ao Paciente. Anais do III SINGEP e II S2IS – São Paulo – SP – Brasil – 09, 10 e
11/11/2014. Disponível em http://www.singep.org.br/3singep/resultado/291.pdf. Acesso em 21 out. 2015.

Você deverá elaborar uma redação sobre o tema: o papel do Assistente Social na identificação de aspectos sociais e familiares relacionados ao processo de saúde/doença.

Instruções:
1. O texto elaborado deve abordar o tema proposto. Deve ter caráter dissertativo com uma ideia principal
e argumentos que a sustentem por meio de apresentação, desenvolvimento e desfecho. Além da abordagem
do tema e do caráter dissertativo, estarão sob avaliação outros aspectos, como ponto de vista claramente
explicitado e criativo; coesão e coerência textuais; frases complexas e vocabulário variado, bem como a
expressão na língua padrão escrita do português brasileiro.
2. Apresente um título para sua redação.
3. A versão final do texto deve ter, no mínimo, 20 (vinte) linhas, excluindo-se o título, e, no máximo,
60 (sessenta) linhas. O texto definitivo deve ser escrito, preferencialmente, com caneta esferográfica
de tinta azul. A letra deve ser legível e de tamanho regular.
4. Não insira assinatura, rubrica, marcas, sinais ou qualquer outra forma de identificação além da solicitada,
fora do campo próprio, sob pena de eliminação.
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