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1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
  

 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 
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1. A gestão municipal de saúde, no gerenciamento do 

cuidado resolutivo e integral, utiliza instrumentos de 
integração dos serviços de saúde que permitem o 
atendimento em tempo e modo oportunos. 
Consideram-se como instrumentos de integração dos 
serviços os seguintes dispositivos: 

 
I. Piso da atenção Básica (PAB) garantindo a 

referência e contrarreferência. 
II.  Central de regulação responsável pela marcação 

de consultas, exames especializados, controle de 
leitos, internações e urgência e emergência, a 
partir de sistema on-line ou outro mecanismo de 
classificação de risco e vulnerabilidade. 

III.  Veículos em boas condições de uso, 
manutenção e segurança, com motorista, para 
realização das atividades externas programadas 
dos profissionais das equipes da Unidade Básica 
de Saúde. 

IV.  Monitoramento das filas de espera para atenção 
especializada. 

V. Institucionalização de plano de carreiras, cargos 
e salários aos profissionais de saúde, nas 
instituições vinculadas ao SUS. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) IV e V. 
D) III e V. 
E) I e IV.  
 

2. As diretrizes para organização da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
como estratégia para superar a fragmentação da 
atenção e da gestão nas regiões de saúde, têm o 
objetivo de assegurar ao usuário as ações e serviços 
de saúde com efetividade e eficiência.  
A respeito das Redes de Atenção à Saúde, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A Atenção Primária à Saúde constitui o 

primeiro contato de indivíduo, famílias e 
comunidades com o sistema de saúde, 
constituídas de equipe multidisciplinar, 
integrando, coordenando o cuidado e 
atendendo as suas necessidades de saúde.  

B) A RAS fundamenta-se nas ações curativas e 
reabilitadoras, com financiamento baseado em 
séries históricas de procedimentos realizados 
em pontos de atenção. 

C)  A organização dos serviços é de forma 
hierárquica organizada por ponto de Atenção à 
Saúde para as condições agudas e para os 
eventos de agudização das condições 
crônicas.  

D) A população de responsabilidade da RAS vive 
em território sanitário definido por lógica 
politico-administrativa.  

E) A participação social é passiva por meio de 
conselhos de saúde, e a comunidade é vista 

como cuidadora que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde.  
 

3. O Sistema de Informação em saúde é um 
instrumento vital para o funcionamento e organização 
dos serviços, pois subsidia a tomada de decisões de 
forma ágil para as medidas de controle de doenças, o 
planejamento e avaliação das ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.  
Considere as afirmativas a respeito do Sistema de 
Informação em Saúde. 

 
I. Obrigatoriedade de alimentação semestral e 

sistemática dos Sistemas da Atenção à Saúde 
por parte dos municípios, dos Bancos de Dados 
Nacionais de Informação. Assim, o não repasse 
da informação com regularidade implicará na 
suspensão da transferência dos recursos do Piso 
de Atenção Básica. 

II. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
é um instrumento gerencial dos Sistemas Locais 
de Saúde e do monitoramento das ações da 
Estratégia Saúde da Família com a finalidade de 
obter informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia, saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de 
saúde.  

III. O Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) utiliza como referência as doenças de 
notificação obrigatória a partir das fichas de 
notificações e investigação de agravos com a 
finalidade de controle e auditoria dos serviços de 
saúde. 

 
 É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II. 
D) II e III. 
E) III. 
 

As questões de números 4 e 5 referem-se à 
Norma Regulamentadora NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, que tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

 
4. A respeito de emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) em situações de riscos biológicos, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 

acidente envolvendo riscos biológicos, apenas 
quando houver o  afastamento do trabalhador. 

B) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos, 
somente quando não houver o afastamento do 
trabalhador. 
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C) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos com ou 
sem afastamento do trabalhador. 

D) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos após a 
comprovação de contaminação por agentes 
biológicos. 

E) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos apenas 
se houver requerimento administrativo 
assinado pelo empregador. 

 
5. Em relação à vacinação dos trabalhadores em saúde 

pode-se afirmar que:  
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 
e os estabelecidos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, com comprovante 
e registro no prontuário clínico individual do 
trabalhador, das vacinas recebidas. 

II. Sempre que houver vacinas eficazes contra 
outros agentes biológicos a que o trabalhador 
está, ou poderá estar, exposto, o empregador 
pode fornecê-las, mas com oneração ao 
trabalhador.  

III. O empregador deve fazer o controle da eficácia 
da vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e seus órgãos, e 
providenciar, se necessário, seu reforço.  

IV. O empregador deve assegurar que os 
trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a 
que estarão expostos por falta ou recusa de 
vacinação, devendo, nestes casos, guardar 
documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

6. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que 
a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, 
espera-se um crescimento de 223 %, em torno de 
694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 
2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 
bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 
haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 
desenvolvimento. (OPS, 2005) 
Essas mudanças confirmam necessidades e 
demandas de serviços sociais e de saúde com novas 
exigências que requerem um planejamento inovador 
e reformas políticas substanciais.  No planejamento 
em saúde os indicadores demográficos e 
epidemiológicos constituem um dos principais 
componentes na análise da situação de saúde para o 
apoio à tomada de decisões e o desenvolvimento de 
ações em saúde. 

Considere as afirmativas abaixo a respeito dos 
indicadores de saúde no Brasil: 

 
I. Redução da morbidade das doenças infecciosas 

e parasitárias, deixando de constituir em 
problema de saúde pública. 

II. Redução da fecundidade no país nas últimas 
décadas, principalmente a partir de 1967, pela 
implantação do Programa Nacional de Controle 
de Natalidade do Ministério da Saúde. 

III. Aumento das doenças crônicas, como 
cardiopatia, diabetes, câncer e depressão, esta 
particularmente considerada como uma das 
principais causas de morte e invalidez no país. 

IV. Redução das prevalências de desnutrição e o 
aumento da obesidade, consolidando-se como o 
agravo nutricional mais importante. 

V. Baixa razão de masculinidade em grupos etários 
mais velhos, fenômeno que se denomina 
feminização do envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) II, III e V. 
D) I, III e V. 
E) III, IV e V. 
 

7. Processo desenvolvido em uma perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que 
contribui para a autonomia do usuário, no que diz 
respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor 
de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar 
modos de cuidado mais humanizados, 
compartilhados e integrais é a conceituação de: 

 
A) Educação em Saúde. 
B) Informação em Saúde. 
C) Territorialização. 
D) Equidade. 
E) Integralidade. 

 
8. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais, pactuado entre as três esferas de 
gestão (União, estados e municípios) do Sistema 
Único de Saúde, com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Sua implementação se dá por meio da adesão de 
municípios, estados e União ao Termo de 
Compromisso de Gestão, renovado anualmente e 
que estabelece metas e compromissos para cada 
ente da federação.  
Em relação às três dimensões para implantação do 
Pacto tem-se: 

 
I. As prioridades do  Pacto pela Vida envolvem: a 

saúde do idoso; o controle do câncer do colo do 
útero e da mama;  a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; a promoção da Saúde;  e o 
fortalecimento da Atenção Básica. 
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II. A Carta dos direitos dos usuários do SUS é uma 
das iniciativas atingidas pelo  Pacto em Defesa 
do SUS.  

III. O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a 
gestão do sistema nos aspectos, entre outros,  
da: descentralização; regionalização; e 
participação e controle social.  

IV. O monitoramento dos Pactos é orientado pelos 
indicadores, objetivos, metas e responsabilidades 
que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão.  

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

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

9. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa pode-se afirmar que:  

  
I. Sua finalidade primordial é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

II. As diretrizes da Política Nacional de saúde da 
Pessoa Idosa incluem, entre outras: promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; estímulo às 
ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção  e atenção integral, integrada à saúde da 
pessoa idosa. 

III. A caderneta de saúde da pessoa idosa; o 
programa nacional de formação de cuidadores de 
idosos dependentes na rede de Escolas Técnicas 
do SUS e fomento ao acesso e uso racional de 
medicamentos correspondem a estratégias da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

IV. As diretrizes estabelecidas na referida Política 
implicam no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de ações, que requerem o 
compartilhamento de responsabilidades com 
outros setores como: educação; previdência 
social; sistema único de assistência social; 
trabalho e emprego; desenvolvimento urbano, 
transporte; justiça e direitos humanos; ciência e 
tecnologia e esporte e lazer. 

 
Está(ão) CORRETA(S):   

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

10. Em relação à Política Nacional de Humanização 
(PNH) pode-se afirmar que:  

 
I. A humanização do Sistema Único de Saúde se 

operacionaliza com o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais; com atuação 
transdisciplinar; com o mapeamento, a análise e 
o atendimento de demandas e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde. 

II. Uma das orientações gerais da Política Nacional 
de Humanização é a construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados 
na rede do SUS. 

III. Um dos parâmetros para implementação de 
ações da PNH na atenção hospitalar é a garantia 
de visita aberta, da presença do acompanhante e 
de sua rede social. 

IV. A indissociabilidade entre atenção e gestão 
envolve a integralidade do cuidado e integração 
dos processos de trabalho. 

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

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

11. Em relação às práticas de Educação em Saúde 
afirma-se que: 

 
I. As práticas ideais a serem adotadas são aquelas 

de caráter prescritivo de comportamentos ideais. 
II. As práticas ideais são aquelas que valorizam o 

olhar reducionista a respeito dos determinantes e 
condicionantes do processo saúde-doença. 

III. As práticas ideais são aquelas que promovem o 
diálogo para a autonomia do sujeito bem como a 
emancipação de grupos populacionais. 

IV. As práticas ideais são aquelas que 
problematizam a realidade, tomada como 
referência, e apresenta-se como um dispositivo 
de crítica social das realidades de vida dos 
indivíduos e das coletividades. 

V. As práticas ideais são aquelas que adotam a 
concepção positivista para a educação, 
transmitindo e prescrevendo hábitos e costumes 
necessários para se obter saúde. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

 
A) I e II.  
B) III e IV.  
C) II e III.  
D) IV e V.  
E) I e V. 
 

12. Aos princípios básicos e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecidos pelo Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, incluem-se: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridades para as 

atividades assistenciais.  
III. Participação da comunidade somente no nível 

local. 
IV. Atendimento especializado e participativo. 
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V. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

 
 Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) opção(ões):   

 
A) I, II e IV. 
B) I e V. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II, IV e V. 
 

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-
se afirmar que: 

 
I. Compreende um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas, nas 
três esferas de governo, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

II. Entre seus objetivos está a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. A  iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde,  em caráter complementar. 

IV. Um dos campos de atuação SUS envolve a 
fiscalização e o controle de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a  Saúde.  

 
Está(ão) CORRETA(S):   

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

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
envolve responsabilidades institucionais cabendo aos 
gestores do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis, e de forma articulada, prover os  meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito desta Política.  
Entre as diretrizes para implantação desta política, 
tem-se: 

 
I. A promoção do envelhecimento ativo implica em 

ações para  manter a capacidade funcional e a 
autonomia do idoso; em reconhecer os direitos 
das pessoas idosas; e em princípios de 
independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização. 

II. O atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa 
idosa, baseado em critérios de risco.  

III. Uma prática de cuidados com abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, considerando  
a interação entre os fatores físicos, psicológicos e 
sociais que influenciam a  saúde dos idosos e o 
ambiente em que está inserido. 

IV. O enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
idosa, da família e do sistema de saúde e a 
promoção da saúde e da integração social em 
todos os níveis de atenção são os dois grandes 
eixos norteadores para a integralidade de ações. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativas():  

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

15. Os indicadores de saúde tem como objetivo analisar 
a situação de saúde. Podem ser estar relacionados 
diretamente à saúde de indivíduos ou de uma 
população; às condições do meio ambiente  que 
influenciam no estado de saúde; e aos serviços de 
saúde.  
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Os indicadores de saúde são fundamentais para 

o planejamento em saúde e formulação de 
políticas públicas. 

II. Os indicadores de saúde servem apenas para 
avaliar o nível de vida de uma população.  

III. Taxa de mortalidade e taxa de incidência medem, 
respectivamente, o risco de uma população 
morrer e  adoecer. 

IV. A mortalidade proporcional com 50 anos ou mais 
de idade, também chamado Indicador de 
Swaroop e Uemura, auxilia na análise das 
condições de saúde. Quanto maior o seu valor, 
significa que  morreram mais pessoas e piores 
são as condições de saúde. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE nas afirmativas: 

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

 
16. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

 

I. Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

II. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III. Participação da comunidade. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto por parte das esferas de 

governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
público-privadas (PPP). 

 
Estão CORRETAS as opções: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II, IV e V. 
E) Apenas II, III, IV e V. 
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17. Ao longo do tempo o processo saúde-doença foi 
interpretado de diversas maneiras, do “mágico ao 
social”, com algumas teorias interpretativas como da 
unicausalidade, multicausalidade e determinação 
social.  Em relação à determinação social do 
processo saúde-doença, pode-se afirmar: 

 
I. A inserção do indivíduo na sociedade, renda, 

educação, moradia, relações sociais e familiares 
influenciam no aparecimento de riscos de 
adoecer e morrer. 

II. Entende que a doença surge em decorrência da 
inserção do indivíduo na sociedade, mas pode 
ser controlada apenas com intervenções 
individuais. 

III.  As condições de trabalho interferem no processo  
saúde-doença do trabalhador, podendo colocá-lo 
em situações de risco à sua saúde. 

IV. Desconsidera a interferência do saneamento no 
processo-saúde doença, em detrimento das 
relações sociais do indivíduo. 
 

Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) afirmativa(s):   
 

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

18. Entre os métodos utilizados para planejar as ações 
de saúde, tem-se o planejamento estratégico 
situacional (PES), proposto por Matus, voltado para a 
resolução de problemas.  
Quanto ao PES, pode-se afirmar que: 

 
I. A ação é centrada na governabilidade do ator 

social. 
II. Compreende quatro (4) momentos: explicativo, 

normativo, estratégico e tático-operacional. 
III. O sujeito que planeja não faz parte da realidade 

dos atores envolvidos no processo. 
IV. Considera a existência de conflitos e relações de 

poder  entre os atores sociais. 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

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

19. Em relação à vigilância em saúde: 
 

I. O conceito de vigilância em saúde surge no 
Brasil, na década de 1990 na reestruturação de 
secretarias estaduais e municipais de saúde, 
unificando administrativamente as vigilâncias 
epidemiológica, sanitária e de saúde do 
trabalhador. 

II. Envolve apenas ações no setor saúde, voltadas 
principalmente à cura e reabilitação. 

III. Possibilita rearticular saberes e práticas 
sanitárias que contribuem para consolidar os 
princípios do SUS. 

IV. É fundamentada em várias disciplinas, tais como 
epidemiologia, ciências sociais, geografia crítica. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

20. As políticas públicas formam um conjunto de ações 
públicas que têm como objetivos e funções:  

 
I. Atender às necessidades de apenas um 

segmento da sociedade, com função 
redistributiva. 

II. Trabalhar apenas com a coletividade e promover 
proteção a todos. 

III. Atender às necessidades individuais e coletivas e  
promover políticas redistributivas. 

IV. Garantir a articulação entre o indivíduo e a 
sociedade. 

V. Articular a sociedade com o Estado. 
 

É correto o que se afirma  APENAS  em:   
 

A) I e II.  
B) II e IV.  
C) I, II e V. 
D) III e V.  
E) II, III e IV. 
 

21. O Código de Ética dos Assistentes Sociais considera 
como penalidade grave as violações que digam 
respeito às seguintes disposições: 

 
I. Adulterar resultados e fazer declarações 

falaciosas sobre situações ou estudos de que 
tome conhecimento. 

II. Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou 
cercear o direito do/a usuário/a de participar e 
decidir livremente sobre seus interesses. 

III. Compactuar com o exercício ilegal da profissão, 
inclusive nos casos de estagiários/as que 
exerçam atribuições específicas, em substituição 
aos/às profissionais. 

IV. Ser conivente com erros técnicos praticados por 
assistente social e qualquer outro/a profissional. 

V. Assumir responsabilidade por atividade para as 
quais não esteja capacitado/a pessoal e 
tecnicamente. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) I, II e IV. 
B) II, III e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, III e V. 
E) II, III e V. 
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22. Segundo o Código de Ética de 1993, são deveres do 
assistente social nas relações estabelecidas com 
colegas e com outros profissionais: 

 
A) Ser solidário/a com outros/as profissionais 

sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que 
contrariem os postulados éticos contidos no 
código de ética dos assistentes sociais. 

B) Substituir profissional que tenha sido 
exonerado por defender os princípios da ética 
profissional, enquanto perdurar o motivo da 
exoneração, demissão ou transferência. 

C) Eximir-se de opinar em situações que dizem 
respeito a outros profissionais, mesmo que 
contrariem os postulados éticos contidos no 
código de ética dos assistentes sociais. 

D) Impetrar denúncia ética no Conselho Regional 
de Serviço Social contra colegas e outros/as 
profissionais que não atuem na perspectiva da 
garantia dos direitos dos usuários. 

E) Ser conivente com falhas éticas previstas no 
Código de Ética dos Assistentes Sociais e com 
erros técnicos praticados por assistente social 
e qualquer outro/a profissional. 

 
23. No que se refere ao sigilo profissional, conforme 

Código de Ética de 1993,  é CORRETO afirmar: 
 

A) O sigilo ético pode ser quebrado pelo 
assistente social quando este atua em equipe 
multiprofissional, tendo presente a importância 
da interdisciplinaridade. 

B) O sigilo não envolve apenas o que é confiado 
ao profissional pelo usuário. É parte da ética 
profissional a preservação de todas as 
informações que digam respeito ao usuário, 
mesmo que elas não tenham sido reveladas ao 
assistente social diretamente por ele, usuário. 

C) Os profissionais que trabalham em instituições 
fechadas como, por exemplo, prisões, casas 
de abrigo para crianças e adolescentes, têm o 
seu compromisso de sigilo profissional 
suspenso, tendo presente situações de 
tensões permanentes. 

D) Em instituições tipo fechadas (ex. presídios) o 
profissional deve acolher o sigilo como forma 
de proteção não ao usuário mas à equipe de 
profissionais que nela atuam. 

E) O profissional está obrigado ao sigilo somente 
daquilo que lhe foi revelado diretamente pelo 
usuário. 

 
24. O Código de Ética dos Assistentes Sociais considera 

como penalidade grave as violações que digam 
respeito às seguintes disposições: 

 
I. Adulterar resultados e fazer declarações 

falaciosas sobre situações ou estudos de que 
tome conhecimento. 

II. Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou 
cercear o direito do/a usuário/a de participar e 
decidir livremente sobre seus interesses. 

III. Compactuar com o exercício ilegal da profissão, 
inclusive nos casos de estagiários/as que 

exerçam atribuições específicas, em substituição 
aos/às profissionais. 

IV. Ser conivente com erros técnicos praticados por 
assistente social e qualquer outro/a profissional. 

V. Assumir responsabilidade por atividade para as 
quais não esteja capacitado/a pessoal e 
tecnicamente. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) II, III e IV. 
B) I, II e III. 
C) I, III e V. 
D) II, III e V. 
E) I, II e IV. 
 

25. A respeito do relatório social pode-se afirmar que: 
 

I. Historicamente o relatório social, enquanto 
recurso instrumental, é utilizado no serviço social 
desde 1945. 

II. Sistematizar a prática e arquivá-la é dar uma 
história ao serviço social, ao usuário atendido, à 
inserção do serviço social dentro da instituição. A 
sistematização é essencial para qualquer 
proposta de construção de um conhecimento 
sobre a realidade social. 

III. Há diversos tipos de relatórios, dentre estes 
destacam-se o parecer, o laudo e a perícia. 

IV. O relatório é fonte documental de pesquisa para 
o serviço social. 

V. O relatório exige tempo do profissional para a sua 
elaboração, afastando-o de atividades de 
mobilização e conscientização junto aos usuários, 
por isso deve ser realizado somente em 
situações de destacada relevância para a 
instituição. 

 
      É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) II e IV. 
E) II e V. 
 

26. Com relação ao laudo social, é CORRETO afirmar: 
 

A) Refere-se à opinião fundamentada que o 
assistente social emite sobre a situação 
estudada [...] esclarecimentos e análises, com 
base em conhecimento específico do Serviço 
Social. 

B) Traduz-se na apresentação descritiva e 
interpretativa de uma situação  ou 
expressão da questão social enquanto objeto 
da intervenção profissional.  

C) Documento resultante do processo de perícia 
social. Considerado retrato de uma situação 
específica, num determinado momento, 
oferece elementos de base social para a 
formação de juízo e tomada de decisão que 
envolve direitos fundamentais e sociais. 
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D) Avaliação, exame ou vistoria, solicitada ou 
determinada sempre que a situação exigir uma 
opinião técnica ou científica de uma 
determinada área do conhecimento, que 
contribua para o juiz formar a sua convicção 
para a tomada de decisão. 

E) Processo metodológico específico que tem por 
finalidade conhecer com profundidade, e de 
forma critica, uma determinada situação ou 
expressão da questão social. 

 
27. As afirmativas abaixo se referem a um importante 

instrumento da ação profissional do Serviço Social: 
 

I. É considerada atribuição privativa do assistente 
social. 

II. É um instrumento de viabilização dos direitos dos 
cidadãos. 

III. Processo através do qual um especialista realiza 
exame de situações sociais com finalidade de 
emitir opinião técnica sobre elas, buscando a 
solução do caso periciado. 

IV. No âmbito do judiciário, diz respeito a uma 
avaliação, exame ou vistoria solicitada ou 
determinada sempre que a situação exigir uma 
opinião técnica ou científica de uma determinada 
área do conhecimento, que contribua para o juiz 
formar a sua convicção para a tomada de 
decisão. 

 
A) Laudo social. 
B) Parecer social. 
C) Estudo social. 
D) Perícia social. 
E) Relatório social. 
 

28. Aos assistentes sociais que atuam na área da saúde 
têm sido historicamente requisitadas ações que NÃO 
são suas atribuições, a saber: 

 
I. Solicitação e regulação de ambulância para 

remoção e alta. 
II. Manifestação técnica em matéria de serviço 

social em pareceres individual ou conjuntos. 
III. Identificação de vagas em outras unidades nas 

situações de necessidade de transferência 
hospitalar. 

IV. Comunicação de óbitos. 
V. Orientações individuais e coletivas. 
VI. Fortalecimento de vínculos familiares. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) I, III e IV. 
B) II, III e VI. 
C) IV, V e VI. 
D) I, II e V. 
E) III, IV e VI. 

 
29. O serviço social identifica hoje na saúde dois projetos 

políticos em disputa, a saber: 
 

I. O projeto neoliberal. 
II. O projeto privatista. 

III. O projeto capitalista. 
IV. O projeto de reforma sanitária. 
V. O projeto popular. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) II e V. 
B) I e III. 
C) IV e V. 
D) II e I. 
E) II e IV. 

 
30. Com relação à atuação do Serviço Social na política 

de saúde é CORRETO afirmar: 
 

A) As novas diretrizes das diversas profissões da 
saúde, dentre estas o serviço social, têm 
ressaltado a importância de formar 
trabalhadores de saúde especialistas, 
atendendo a crescente demanda da tecnologia 
e do mercado.  

B) A atuação do profissional de serviço social na 
área da saúde requer a compreensão dos 
determinantes sociais, econômicos e culturais 
que interferem no processo saúde-doença e na 
busca de estratégias político-institucionais para 
o enfrentamento dessa questão. 

C) Coloca-se como preocupação a necessidade 
de sujeitos históricos individuais e coletivos 
flexibilizarem os princípios defendidos no 
projeto ético-político profissional e na  proposta 
de reforma sanitária com vistas a assegurar 
pequenos ganhos políticos. 

D) Na saúde a grande bandeira continua sendo a 
implementação do projeto privatista, uma vez 
que ele tem relação direta com o projeto 
profissional dos assistentes sociais. 

E) O projeto de reforma em saúde, em 
consonância com o projeto ético político, vem 
requisitando ao assistente social a seleção 
socioeconômica dos usuários, ação 
fiscalizatória aos usuários de planos de saúde, 
assistencialismo por meio da ideologia do favor 
e predomínio de práticas individuais. 

 
31. Afirma-se como CORRETA a seguinte questão: 

 
A) Os assistentes sociais encontram-se em 

contato direto com as questões da saúde 
pública, da criança e do adolescente, da 
terceira idade, da violência, da habitação, da 
educação etc. O momento presente desafia 
esses profissionais a criarem meios 
necessários para realização das ações e dos 
serviços sociais que forem executados para o 
alcance dos seus objetivos. 

B) O momento presente desafia os assistentes 
sociais a se qualificarem para acompanhar as 
particularidades da questão social. É preciso 
lembrar que os serviços sociais fazem parte do 
conjunto de ações sociais públicas, divididas 
em políticas públicas, programas e projetos 
sociais. 
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C) Os assistentes sociais encontram-se em 
contato direto e cotidiano com as questões da 
saúde pública, da criança e do adolescente, da 
terceira idade, da violência, da habitação, da 
educação etc.  O momento presente desafia 
esses profissionais a se qualificarem para 
acompanhar, atualizar e explicar as 
particularidades da questão social. 

D) O momento presente desafia os assistentes 
sociais a se qualificarem para trabalhar com as 
particularidades da questão social. No que se 
refere às pesquisas qualitativas, é 
indispensável ter presente que muito mais que 
mensurar dados estatísticos esses 
profissionais precisam imprimir forças para 
compreender a realidade em que estão 
inseridos. 

E) O momento presente desafia os assistentes 
sociais a se qualificarem para explicar as 
particularidades da questão social. É preciso 
decifrar o conjunto eurístico de normas e 
valores que regem a vida e a conduta humana. 

 
32. O planejamento caracteriza-se como: 
 

I. Processo permanente e metódico de uma 
abordagem de questões que se colocam no 
mundo social. 

II. Supõe uma sequência de atos decisórios, 
ordenados e baseados em conhecimentos 
teóricos, científicos e técnicos. 

III. Tem uma dimensão politica por ser um processo 
contínuo de tomadas de decisões, inscritas nas 
relações de poder. 

IV.  Pode ser medido por indicadores que permitem 
aos gestores verificar se a rede social está 
interligada. 

V. Está diretamente ligado ao projeto social e este 
tem a capacidade de reproduzir a cultura da 
população atendida e assim reinserir o sujeito em 
sua história.  
 

Estão corretas APENAS as afirmativas: 
 

A) I, III e IV.  
B) IV e V.  
C) III, IV e V.  
D) II, IV e V.  
E) I, II e III.  
 

33. Quanto à avaliação de um projeto social pode-se 
incluir alguns itens, a saber 

 
I. Eficiência – análise da realização das ações de 

acordo com o planejado em termos de tempo, 
recursos e procedimentos previstos.  

II. Eficácia – análise do cumprimento dos objetivos 
relacionados, ao alcance das metas e das 
demandas previstas para serem atendidas. 

III. Efetividade – estudo do impacto das ações sobre 
a situação analisada e sobre as demandas 
identificadas e potenciais. Permite observar 
tendências ou não de superação das condições 

apontadas no estudo inicial que justificou a 
intervenção do projeto.  

IV. Eficiência – técnica empregada para compilação 
e análise dos dados formulados originalmente. 

V. Eficácia – tem por objetivo a superação da 
situação de subalternidade e estigmatização 
vinculadas à exclusão social. Permite observar 
tendências ou não de superação das condições 
apontadas no estudo inicial que justificou a 
intervenção do projeto. 

 

Estão corretas APENAS as afirmativas: 
 

A) I, III e V.  
B) II, III e IV.  
C) IV e V. 
D) I, II e III. 
E) III, IV e V. 
 

34. Quanto à questão social, é CORRETO afirmar que: 
 

A) Para apreender a questão social é preciso 
também captar as múltiplas formas de pressão 
social construídas no cotidiano. 

B) Fundamenta-se na discussão da ligação e 
correlação de dados interpessoais, na co-
participação das situações dos sujeitos sociais, 
analisados a partir da significação que estes 
inferem a seus atos. 

C) Não existe uma formula única e mágica para 
trabalhar com a questão social, pois ela é um 
produto humano, o que significa que seus 
produtos são falíveis. 

D) Pode e deve ser trabalhado por qualquer 
assistente social; o que muda é a aplicação de 
regras e instrumentos que devem estar 
adequados para a mediação dos fenômenos 
sociais. 

E) Salienta-se que existe a necessidade de 
trabalhar no campo das mediações que 
possibilitam transitar em níveis mais elevados 
de abstração para as singularidades do fazer 
profissional. 

 
35. Em relação às características das pesquisas 

quantitativas e qualitativas afirma-se que: 
 

I. As pesquisas quantitativas  foram importantes 
para dimensionar os problemas com os quais os 
pesquisadores trabalhavam, para trazer grandes 
retratos da realidade. 

II. A pesquisa quantitativa visa analisar com 
profundidade o pensamento, o sentimento dos 
sujeitos pesquisados. 

III. A pesquisa qualitativa procura aproximar o 
pesquisador de significados, de vivências; não se 
trabalha com amostras aleatórias, ao contrario, 
tem-se a possibilidade de compor 
intencionalmente o grupo de sujeitos com os 
quais irá realizar pesquisa. 

IV. Na pesquisa qualitativa é indispensável ter 
presente que, muito mais do que descrever um 
objeto, busca-se conhecer trajetórias de vida, 
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experiências sociais dos sujeitos, o que exige 
uma grande disponibilidade do pesquisador e um 
real interesse em vivenciar a experiência da 
pesquisa. 

V. A pesquisa qualitativa trabalha com grande 
número de pesquisados; portanto, o questionário 
sempre é o melhor instrumento para coleta de 
dados. 

 
 É correto o que se afirma APENAS em: 

 
A) I, II e V.  
B) I, III e V.  
C) III e IV.  
D) I, III e IV.  
E) II, IV e V.   
 

36. Falar em família no século XXI, no Brasil implica a 
referência a mudanças e padrões difusos de 
relacionamentos. Com laços esgarçados, torna-se 
cada vez mais difícil definir os contornos que a 
delimitam. Vivemos uma época como nenhuma outra, 
em que a mais naturalizada de todas as esferas 
sociais, a família, além de sofrer importantes abalos 
internos tem sido alvo de marcantes interferências 
externas.  
Sobre essas interferências externas sobre a família e 
suas implicações podemos afirmar que  

 
I. Há dificuldade em sustentar a ideologia que 

associa a família à ideia de natureza ao 
evidenciarem que os acontecimentos a ela 
ligados vão além de respostas biológicas 
universais às necessidades humanas, mas 
configuram diferentes respostas sociais e 
culturais, disponíveis a homens e mulheres em 
contextos históricos específicos. 

II. A partir dos anos de 1980, as novas tecnologias 
reprodutivas – seja inseminações artificiais, seja 
fertilizações in vitro - dissociaram a gravidez da 
relação entre homens e mulheres, provocando 
quase nenhum impacto sobre a identificação da 
família com o mundo natural, pois, devido ao alto 
custo dos tratamentos , não se abalou em nada a 
ideia de família tradicional 

III. A revolução industrial separou o mundo do 
trabalho do mundo familiar e instituiu a dimensão 
privada da família, contraposta ao mundo público, 
e mudanças significativas a ela referentes 
relacionam-se ao impacto do desenvolvimento 
tecnológico. Mais, recentemente, destacam-se as 
descobertas cientificas que resultam em 
intervenções tecnológicas sobre a reprodução 
humana. 

IV. A partir dos anos de 1960, não apenas no Brasil, 
mas em escala mundial, difundiu-se a pílula 
anticoncepcional, que separou a sexualidade da 
reprodução e interferiu decisivamente na 
sexualidade feminina. Este fato criou as 
condições materiais para que a mulher deixasse 
de ter sua vida e sexualidade atada a 
maternidade como um ”destino”. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

37. Entre as famílias empobrecidas, as ameaças sempre 
foram mais presentes e o desemprego muito mais 
constante; contudo, num mundo de economia 
globalizada e pobreza regionalizada segundo as 
especificidades locais, elas são mais duramente 
atingidas pelo desemprego. A baixa qualificação da  
mão de obra, o analfabetismo (total ou funcional), a 
suscetibilidade e a prevalência de doenças e outros 
acometimentos ligados à sobrevivência somados à 
inconstância do trabalho criam no cotidiano destas 
famílias uma situação opressiva de penúria e 
precarização da capacidade de manter atendidos e 
protegidos os adultos e sua prole.  
Em relação a essa situação vivenciada por estas 
famílias, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) A situação de vulnerabilidade socioeconômica 

inviabiliza a família como unidade de 
reprodução da vida econômica e psicossocial.  

B) Nessas circunstâncias, a figura real do pai se 
distancia da figura paterna idealizada, 
destituído que ele está de seu tradicional papel 
de provedor e protetor.  

C) O atendimento integral às famílias vulnerais 
desenvolvido pelo Estado brasileiro desde a 
década de 1990 tem se constituído em 
programas que funcionam como  aliados no 
amparo a essas famílias. 

D) Os filhos perdem a confiança e a esperança 
não apenas em seus pais, como – sobretudo e 
simultaneamente – na própria sociedade que 
os desqualifica. 

E) As mães, mesmo atuando como provedoras, 
têm dificuldades em garantir solitariamente a 
unidade e a proteção familiar. 

 
38. A expressão “Famílias monoparentais” foi utilizada 

segundo Nadine Lefaucher, na França, desde a 
metade dos anos setenta, para designar as unidades 
domésticas em que as pessoas vivem sem cônjuge, 
com um ou vários filhos com menos de 25 anos, e 
solteiros. No Brasil essa realidade é marcada por um 
contingente expressivo de famílias chefiadas por 
mulheres. Segundo dados do Censo Demográfico de 
2010, realizado pelo IBGE no Brasil, estima-se 
aproximadamente que: 

 
A) 47,8% das famílias sejam chefiadas por 

mulheres.  
B) 26,3% das famílias sejam chefiadas por 

mulheres. 
C) 17,9% das famílias sejam chefiadas por 

mulheres. 
D) 53,2% das famílias sejam chefiadas por 

mulheres. 
E) 37,3% das famílias sejam chefiadas por 

mulheres. 
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39. Compreende-se por família uma associação de 
pessoas que escolhe conviver por razões afetivas e 
assume um compromisso mútuo.  Existem muitos 
modos de organizar família e muitas composições 
entre as quais destacam-se: família nuclear; família 
extensas; família monoparental; família  homoafetiva; 
família  recombinada; família unipessoal etc.   
Em relação a esse novo cenário na composição 
familiar tem-se que: 

 
I. A diversidade obriga a  mudar o foco da estrutura 

da família nuclear , como modelo de organização  
familiar, para considerar as novas questões 
referentes à convivência entre as pessoas na 
família, sua relação com a comunidade mais 
próxima e com a sociedade mais ampla. 

II. As mudanças na composição familiar, sua 
visibilidade e o aceite da sociedade, como por 
exemplo a aprovação da união estável entre 
homossexuais, exige que se leve em conta o 
impacto sobre a criação e educação das 
crianças, visto que esse modo de organizar 
família fere o modo tradicional e correta de 
compor família. 

III. Para se desenvolver projetos de atenção a 
família, o ponto de partida é olhar para esse 
agrupamento humano em sua base de 
consanguinidade, pois este é o elemento que 
oferece unidade entre os membros da família. 

IV. Ao se trabalhar com família o  foco não deve  
estar  na composição familiar, mas sim no modo 
como os membros da família  se relacionam, na 
maneira como se protegem, ou seja, na relação 
em si.  

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

40. Desde os primórdios da humanidade, o homem, para 
satisfazer suas necessidades, produz invenções. 
Inventa formas e instrumentos que facilitam a 
produção de valores de uso para o consumo 
individual. Inventa também valores de uso diferentes 
para satisfazer necessidades, que também são 
criadas a partir da evolução dos meios de produção e 
a partir de sua própria evolução. O homem inventa e,  
portanto, produz conhecimento em qualquer tipo de 
sociedade. Neste sentido, a característica do ser 
humano que o distingue dos demais animais é ser ele 
um agente ativo capaz de dar respostas prático-
conscientes aos seus carecimentos. A esta 
capacidade humana criativa, transformadora e 
ontológica denominou-se: 

  
A) Trabalho. 
B) Emprego. 
C) Ocupação. 
D) Criatividade. 
E) Ócio. 
 

41. Nos anos de 1974-1975, instala-se uma nova crise 
capitalista, ou seja, uma nova onda recessiva. Tal 
crise expressa o esgotamento do período de 
expansão e desenvolvimento capitalista, a partir do 
final da Segunda Guerra Mundial, tendo como base o 
modelo de produção fordismo-taylorista e a regulação 
estatal fundamentada nas ideias keynesianas. O 
reordenamento do capital na área da produção e no 
âmbito da circulação, tendo em vista a busca por 
maiores taxas de lucro, objetivando o enfrentamento 
dessa crise, resultou na reestruturação produtiva que 
modificou os processos de produção e o trabalho, 
alterando suas formas, condições e relações de 
produção.  
Sobre esse processo é INCORRETO afirmar: 

 
A) No âmbito da inserção no mercado de 

trabalho, alteraram-se os regimes e contratos 
de trabalho, com a substituição, em grande 
monta do emprego formal pelo emprego 
parcial, temporário, subcontratado e 
terceirizado.  

B) Registra-se o aumento do contingente do 
exército industrial de reserva, a exclusão 
precoce de trabalhadores do mercado de 
trabalho, considerados “velhos” pelo capital. 

C) Observam-se baixa absorção de jovens e a 
inserção cada vez mais cedo de crianças no 
mercado informal de trabalho.  

D) Há forte incorporação da mulher no mercado 
de trabalho provocando um crescimento da 
população economicamente ativa e 
pressionando as taxas de desemprego.  

E) Os trabalhadores passaram a se organizar e 
ganharam força junto aos sindicatos, 
associações e centrais únicas. Houve um 
avanço na organização e na garantia de 
direitos trabalhistas, principalmente no Brasil. 

 
42. Segundo diversos estudiosos da área do trabalho, a 

globalização do capital é acompanhada da 
globalização do trabalho coletivo, na perspectiva da 
sociedade global como um todo em movimento e 
colocadas, nesta dimensão, as novas formas e novos 
significados do trabalho, formando-se o trabalhador 
coletivo desterritorializado. Este movimento, 
mundializando também as desigualdades, dá uma 
nova configuração à “questão social” provocando a 
descoberta por todos, incluindo a classe trabalhadora 
e os movimentos sociais, das dimensões globais dos 
seus modos de ser, agir, pensar, sentir e imaginar.  
Em relação a este novo momento da organização do 
trabalho, afirma-se que: 

 
I. A luta é ao mesmo tempo uma luta pelo controle 

social por parte da população trabalhadora 
versus controle pelo capital, que até agora possui 
o controle global, sendo este um dos seus 
elementos definidores. Contudo, este controle 
vem sendo “retransferido” ao corpo social como 
um todo, ganhando, essa nova forma, 
importância no mundo e compelindo o capital a 
admitir novamente os seus limites.  

II. Mesmo que insuficiente para uma efetiva 
mudança, é um exercício para a constituição de 
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sujeitos políticos coletivos, nos termos da direita 
radical.  

III. Essa luta também expressou um meio de 
construir uma cultura contra-hegemônica para 
apoiar o avanço da política neoliberal. 

IV. No Brasil essa luta desenvolveu sua articulação 
política, em vários momentos históricos, em 
particular no avanço dos movimentos sociais da 
década de 1980, quando se incluem as 
organizações dos trabalhadores, que 
contribuíram para retardar as políticas neoliberais 
no país, logrando a promulgação de uma 
Constituição Federal, que expressou 
significativos avanços na conquista de direitos.  

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

43. Não se pode indicar com precisão um período 
específico de surgimento das primeiras iniciativas 
reconhecíveis de políticas sociais, pois, como 
processo social, elas se gestaram na confluência dos 
movimentos de ascensão do capitalismo com a 
revolução industrial, das lutas de classes e do 
desenvolvimento da intervenção estatal. Sua origem 
é comumente relacionada aos movimentos de massa 
social-democratas e ao estabelecimento dos 
Estados-nação na Europa ocidental do final do século 
XIX, mas sua generalização situa-se na passagem do 
capitalismo concorrencial para o monopolista, em 
especial na sua fase tardia, após a Segunda Guerra 
Mundial. As sociedades pré-capitalistas, com intuito 
de manter a ordem social e punir a vagabundagem,  
assumiram algumas responsabilidades sociais. As 
mais exaltadas e mais frequentemente citadas como 
legislações seminais são as leis inglesas que se 
desenvolveram no período que antecedeu a 
Revolução Industrial.  
Sobre essas legislações, assinale a alternativa que 
NÃO corresponde a este contexto e período: 

 
A) Estatuto dos Trabalhadores Ingleses de 1349. 
B) Leis dos pobres elisabetanas que se 

sucederam entre 1531 e 1601. 
C) Lei Eloy Chaves de 1924. 
D) Lei revisora das leis dos pobres, ou nova lei 

dos pobres (Poor Law Amendment Act) de 
1834. 

E) Estatuto dos artesãos (artífices) de 1563. 
 

44. Os sistemas de proteção social são as formas mais 
ou menos institucionalizadas que as sociedades 
constituem para proteger parte ou conjunto de seus 
membros. Entre as problemáticas atendidas por 
esses sistemas de proteção social destacam-se 
aquelas provocadas por vicissitudes de caráter 
natural ou social, tais como: a velhice desamparada, 
doença, infortúnio e as privações ou carências dos 
membros mais pobres. Pode-se incluir neste sistema 

as formas seletivas de distribuição e redistribuição de 
bens materiais, culturais, incluindo também os 
apoios, cuidados especiais dentre outros.   
Em relação aos sistemas de proteção social afirma-
se que: 

 
I. Sempre estes sistemas foram administrados pelo 

Estado, principalmente em sua fase liberal ou 
concorrencial. No século XIX, predominou o 
formato da proteção expressa em solidariedade 
primária, direta, de pessoa a pessoa, no qual as 
famílias historicamente são constituídas pelos 
principais agentes desse tipo de proteção social, 
bem como pela comunidade, pela filantropia, pela 
assistência religiosa e por outras manifestações 
da sociedade civil, cabendo ao Estado uma 
intervenção esporádica e emergencial sobre os 
casos  extremos de pobreza, e ações coercitiva 
contra a vadiagem e vagabundagem. 

II. Os sistemas de proteção social públicos surgem 
nos países capitalistas ocidentais como resposta 
à questão social. Portanto, são resultantes das 
pressões das lutas sociais que agregam e 
adensam reivindicações, trazendo à cena pública 
os problemas sociais transformados em 
demandas políticas, introduzindo-as no campo 
das disputas políticas e das prioridades de 
políticas públicas. 

III. As formas de respostas do Estado capitalista são 
múltiplas. Este pode antecipar-se às lutas. Nesse 
sentido, a formulação pública de um problema 
social pode surgir do próprio campo político, que 
encontra, nas expressões numéricas dos 
problemas, ou nas estimativas futuras, uma 
causa de interesse geral a ser defendida.  

 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

A) I e III. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) III. 
E) I. 
 

45. Historicamente as políticas sociais brasileiras  têm se 
constituído em uma tentativa de  contenção e 
acomodação dos conflitos entre o Estado e a 
população. 
Sobre as características da política social no Brasil, 
assinale a resposta INCORRETA. 

 
A) No Brasil, pode-se verificar que nas  últimas  

décadas houve pouco alcance   das políticas 
sociais  desenvolvidas pelo governo,  
sobretudo  pelo Luís Inácio  Lula  da Silva, que 
privilegiou  os  interesses econômicos, 
ocorrendo um crescimento da miséria e da 
exclusão social. 

B) As políticas sociais possuem duas funções 
básicas: a função social, que faz referência aos 
serviços sociais e assistenciais (educação, 
saúde, habitação etc.); e a função econômica, 
que diz respeito ao potencial para colaborar 
diretamente com os donos do capital. 



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Serviço So cial – Janeiro/2013 
Pág. 13 

 
 

C) As políticas sociais frente a uma situação de 
Estado Mínimo se reduzem, passando muito 
mais a excluir  que a incluir,  assumindo um 
caráter pontual e emergencial, 
descaracterizando-se como um direito social. 

D) As políticas sociais estão também ligadas aos 
reclamos populares. O Estado acaba 
assumindo alguns destes reclamos. Neste 
sentido, ao longo de sua existência histórica, 
os direitos sociais significam antes de tudo a 
consagração jurídica de reivindicações dos 
trabalhadores.  

E) Existem duas concepções teóricas norteadoras  
de uma reflexão em torno das políticas sociais.  
Uma, de orientação funcionalista, que vê a 
política social como forma de buscar o 
consenso em torno das propostas do Estado.  
E outra calcada num referencial crítico, 
compreendendo a política social como uma 
estratégia das elites para manter o “status 
quo”, conservando inalteradas as estruturas 
causadoras da desigualdade social. 

 
46. A Política Nacional de Assistência Social aprovada 

em 2004, construída a partir de um novo pacto 
federativo, visa consolidar a assistência social como 
direito de cidadania e dever do Estado. Para tanto, 
estabelece uma nova concepção, diretrizes, 
princípios e objetivos que orientem a formulação e o 
acesso aos direitos socioassistenciais, delimitando, 
dessa forma, o conteúdo específico da política na 
proteção social brasileira. Sobre os novos conceitos 
da assistência social pode-se afirmar que:  

 
I. As crianças e adolescentes vítimas de abuso 

sexual são acompanhadas por equipes 
específicas nos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) localizados nas áreas 
de maior concentração de vulnerabilidade social.   

II. A matricialidade sociofamiliar orienta a 
concepção e a implementação dos benefícios, 
serviços, programas e projetos. 

III. São usuários da política de assistência social 
indivíduos e grupos em situação de 
vulnerabilidade social e risco pessoal e social. 

IV. O Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) atende a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, devendo desenvolver a 
capacidade protetiva das mesmas, prevenir 
violações e viabilizar o acesso aos direitos.  

V. A territorialização é um eixo estruturante da 
gestão da política de assistência social que 
permite organizar os serviços a serem 
referenciados e contrarreferenciados, 
considerando o nível de complexidade, básica e 
especial, da demanda por direito 
socioassistencial.  

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) I, II e IV. 
B) I, II, IV e V. 
C) II, III e V. 
D) I, II, III e IV. 

E) II, III, IV e V. 
 

47. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem 
sido uma das maiores inovações em gestão pública 
no Brasil, na perspectiva de superar a 
descontinuidade, residualidade e clientelismo. Sobre 
as principais mudanças na gestão da política de 
assistência social com a vigência do SUAS, analise 
as alternativas e responda qual está CORRETA: 

 
A) O SUAS é um modelo de gestão orientado 

pela diretriz Constitucional da descentralização 
com participação da sociedade civil, permitindo 
a unificação de ações dos entes federados em 
todo território nacional. 

B) Com o SUAS as entidades passam a receber 
recursos diretamente do Fundo Nacional de 
Assistência Social, de modo automático e 
regular, o que permitiu uma ampliação da rede 
privada. 

C) Com a vigência do SUAS estados e municípios 
foram habilitados de modo automático 
conforme o porte populacional.  

D) A partir do SUAS novos serviços foram 
criados, sendo um dos principais tipificados o 
programa de aquisição de alimentos.  

E) A vigilância social implantada com o SUAS  
visa ao controle das famílias desajustadas e a  
sua inserção social. 

 
48. O Serviço Social é uma profissão socialmente 

determinada e influenciada pelos projetos societários 
em disputa por hegemonia. Como especialização do 
trabalho coletivo surge, assim como a questão social, 
num processo de interferência progressiva do Estado 
na sociedade.  
Sobre a concepção da questão social na origem da 
profissão, por influência do neotomismo e do 
positivismo, analise as alternativas abaixo e escolha 
a CORRETA:  

 
A) A questão social era analisada como resultante 

do conflito entre capital e trabalho, no processo 
de reprodução social, cabendo ao serviço 
social neste contexto fortalecer os processos 
de transformação social. 

B) A questão social era considerada como um 
problema moral e de caráter, revelando 
disfunções e desajustes dos indivíduos ao 
meio social, cabendo ao profissional 
diagnosticar e tratar tais disfunções. 

C) Questão social era tratada como um conjunto 
de desigualdades inerentes à sociabilidade 
capitalista. 

D) Uma das dimensões da questão social 
enfatizada nas análises dos profissionais era a 
organização política dos trabalhadores, na 
perspectiva da transformação da realidade em 
condições objetivas. 

E) A análise da questão social considerava as 
respostas insuficientes do Estado e da 
sociedade em matéria de direitos. 
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49. Sobre os fundamentos históricos que condicionaram 
profissão na sua origem e os referentes teórico-
metodológicos, analise as alternativas abaixo, 
considerando a produção teórica contemporânea, e 
escolha a CORRETA:  

 
A) O Serviço Social surge num contexto de 

abertura democrática e afirmação dos direitos, 
sendo uma das profissões que atua 
diretamente no acesso aos direitos de 
cidadania, portanto, emerge das lutas 
democráticas. 

B) O Serviço Social é um mecanismo acionado 
pelo empresariado no contexto de implantação 
do neoliberalismo e consequente redução do 
papel do Estado na sociedade.  

C) A profissão existe desde as primeiras formas 
de ajuda, sendo regulamentada no contexto de 
implementação da Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS) em 1993. 

D) O Serviço Social surge num contexto de 
desenvolvimento do capitalismo brasileiro que 
transita de economia competitiva dependente 
para um padrão monopolista de acumulação. A 
profissão será resultado de um projeto político 
que tem o suporte da Igreja Católica, o que 
justifica a formação neotomista na origem. 

E) O Serviço Social surge num contexto de 
desenvolvimento urbano-industrial, de 
regulação parcial dos direitos dos 
trabalhadores. A vinculação entre Serviço 
Social e trabalhadores é possível pela 
incidência, desde a origem, do marxismo 
científico, sendo a principal referência teórica 
até a atualidade. 

 
50. A reconceituação do Serviço Social caracterizou-se 

como um fenômeno latino-americano fundamental 
para a reconfiguração do perfil dos assistentes 
sociais. Sobre a reconceituação do Serviço Social no 
Brasil afirma-se que: 

 
I. Uma das conquistas da reconceituação, iniciada 

na década de 1990 em resposta ao 
neoliberalismo, é a construção de uma ampla 
aliança das entidades organizativas, em defesa 
de um conceito mundial da profissão em defesa 
dos direitos.  

II. O marxismo é a primeira referência teórica no 
contexto da chamada renovação da profissão, na 
década de 1960. 

III. A reconceituação favoreceu a incidência de 
diferentes perspectivas teórico-metodológicas, 
resultando no pluralismo.  

IV. A chamada renovação da profissão é 
caracterizada pelas direções modernizadora, 
reatualização do conservadorismo e intenção de 
ruptura. 

V. A reconceituação trouxe avanços importantes 
para a construção de um novo projeto profissional 
na contemporaneidade, permitindo uma ampla 
revisão da legislação, na organização profissional 
e na produção teórica de relevância, 

especialmente no âmbito da questão social e dos 
direitos.  

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) I, II e IV. 
B) II, IV e V. 
C) III, IV e V. 
D) III e IV. 
E) I e V. 
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