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INSTRUÇÕES
1. Aguarde autorização para abrir o caderno da prova.
2. Confira, abaixo, seu número de protocolo e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo
permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha com quatro alternativas cada uma,
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso
corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao
aplicador de prova.
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendose o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
7. No cartão-resposta, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma
questão, rasuras e o preenchimento além dos limites do círculo destinado para
cada marcação poderão anular a questão.
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8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento.
Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos,
bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não,
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do
candidato deste Concurso.
9. Os
aparelhos
celulares
deverão
ser
desligados
e
colocados
OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida,
o candidato será excluído do concurso.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de
prova. Aguarde autorização para devolver o caderno da prova e o cartãoresposta, devidamente assinados, e a ficha de identificação.
11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta
prova.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e
leve-o consigo.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS
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GERAL
01 - A Constituição Federal do Brasil estabelece que a saúde é “um direito de todos e dever do estado” e define o direito
à saúde como:
a)

dever do Estado, da família, das empresas e da sociedade, responsáveis pelas ações de vigilância sanitária e
epidemiológica.
b) valor inalienável, devendo o Estado colaborar na assistência através de políticas de proteção aos mais necessitados.
c) ato de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
*d) direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
02 - Considere se os princípios a seguir são condizentes com o Sistema Único de Saúde (SUS):
1.
2.
3.
4.

Participação da comunidade.
Participação prioritária das instituições privadas na prestação dos serviços.
Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
Integralidade das ações de saúde.

Estão previstos pelo SUS:
a)
b)
*c)
d)

3 e 4 apenas.
1 e 2 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

03 - No sentido de viabilizar o SUS, foram criados instrumentos legais. Assinale a alternativa que apresenta essa
legislação.
a)

A Constituição Federal de 1988, os convênios médicos para a classe média e a Norma Operacional de Assistência à
Saúde (NOAS/SUS).
b) A Constituição Federal de 1988, os convênios médicos para a classe média e a Norma Operacional Básica do SUS
01/96.
c) A Constituição Federal de 1988, as Leis Orgânicas da Saúde Nº 8.080/89 e Norma Operacional Básica do SUS 01/96.
*d) A Constituição Federal de 1988, as Leis Orgânicas da Saúde Nº 8.080/90 e 8.142/90 e as Normas Operacionais Básicas
do SUS (NOB/SUS).
04 - NÃO são atribuições do Sistema Único de Saúde as seguintes ações:
a)
b)
*c)
d)

colaborar na proteção do meio ambiente.
participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
financiar as instituições de saúde privadas e filantrópicas para melhoria dos serviços.
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

05 - Assinale a alternativa que corresponde à integralidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
a)

Acesso às ações e serviços, que deve ser garantido a todas as pessoas independentemente de sexo, raça, renda,
ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
*b) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
c) Princípio de justiça social que garante a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
d) Democratização dos processos decisórios, consolidada através da participação dos usuários dos serviços de saúde nos
Conselhos Municipais de Saúde.
06 - Considere os seguintes objetivos:
1.
2.
3.

Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.
Ampliar os processos de administração local, com ênfase na ação de gestores municipais e trabalhadores de
saúde.
Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

Para a implementação da política de promoção da saúde, são objetivos do Ministério da Saúde:
a)
b)
*c)
d)

2 e 3 apenas.
1 e 2 apenas.
1 e 3 apenas.
1, 2 e 3.
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07 - Na prática da promoção de saúde, faz-se necessário:
1.
2.
3.
4.

promover o diagnóstico precoce das doenças ainda sem manifestação clínica, para que se possa propiciar cura
de uma determinada enfermidade.
oferecer informações suficientes e de qualidade à população com o objetivo de mudar hábitos e costumes
prejudiciais à saúde, substituindo-os por condutas individuais e coletivas, favoráveis à profilaxia ou prevenção
de doenças transmissíveis e crônicas, acidentes e outros.
garantir a atenção médica periódica e sistemática à população assistida.
estimular a busca de soluções comunitárias para os problemas de saúde do meio.

Assinale a alternativa correta.
*a)
b)
c)
d)

Somente a meta 2 está correta.
Somente as metas 1 e 2 estão corretas.
Somente as metas 1, 2 e 3 estão corretas.
As metas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.

08 - A humanização da assistência à saúde significa:
1.
2.
3.
4.

reconhecer as pessoas que buscam nos serviços de saúde a resolução de suas necessidades de saúde como
sujeitos de direito.
observar cada pessoa em sua individualidade, em suas necessidades específicas, ampliando as possibilidades
através das quais possa exercer sua autonomia.
transformar o modelo assistencial e a humanização do atendimento para que seja garantido ao usuário o direito
à informação.
realizar o trabalho em equipe multiprofissional, priorizando a troca de informações, que devem ser
compartilhadas por todos os profissionais da equipe.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

09 - O Sistema Único de Saúde incorpora o referencial do controle social em seus princípios. Sobre esse tema, assinale a
alternativa correta.
a)
b)
c)
*d)

Realização obrigatória de conferências municipais de saúde a cada ano eleitoral.
Realização anual de reunião dos conselheiros estaduais de saúde.
O conselho nacional de saúde tem em sua composição 25% de representantes de usuários.
Composição dos conselhos estaduais e municipais de saúde com 50% de representantes de usuários.

10 - Com a necessidade de se construírem novas práticas nos hospitais públicos, no que diz respeito ao Sistema Único
de Saúde algumas atitudes devem ser tomadas. Assinale a alternativa que NÃO representa uma dessas atitudes.
a)
b)
*c)
d)

Responsabilização e vínculo.
Usuário como cidadão e resolutividade.
Valorização da rede assistencial privada.
Integração do hospital com o sistema de saúde.

11 - Acerca da atenção hospitalar relacionada com o Sistema Único de Saúde, avalie se os princípios a seguir estão entre
os eixos orientadores que devem estar presentes:
1.
2.
3.
4.

Descentralização e regionalização.
Democratização da gestão.
Inserção da unidade hospitalar na rede de assistência à saúde.
Humanização da assistência.

Estão corretos os itens:
a)
b)
c)
*d)

2 e 3 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
1, 2, 3 e 4.

12 - Sobre as taxas de mortalidade no estado do Paraná, no período de 1985 a 2005, é correto afirmar que se caracterizam
por:
a)

aumento dos valores para as doenças infecciosas e parasitárias, aumento para as causas externas e diminuição para as
doenças do aparelho circulatório.
*b) diminuição dos valores para as doenças infecciosas e parasitárias, aumento para as neoplasias e aumento para as
doenças do aparelho circulatório.
c) diminuição dos valores para as doenças infecciosas e parasitárias, diminuição para as neoplasias e aumento para as
doenças do aparelho circulatório.
d) diminuição dos valores para as doenças infecciosas e parasitárias, estabilidade para as neoplasias e diminuição para as
doenças do aparelho circulatório.
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13 - As tendências de mortalidade têm sofrido modificações importantes nas últimas décadas. Sobre a mortalidade no
Brasil, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

A partir de 1980, as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de morte.
Entre 1980 e 2001, há redução da mortalidade entre menores de 10 anos e aumento nas idades acima dos 60
anos.
As doenças infecciosas e parasitárias, a partir de 1990, passam a ter importância epidemiológica pelo aumento
da mortalidade por essa causa.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
*b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
c) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
(*) – Questão com resposta alterada de C para B.
14 - Os indicadores mais úteis para avaliação do nível de saúde de uma população podem ser agrupados em três
categorias:
a)
*b)
c)
d)

expectativa de vida, natalidade e morbidade.
estado nutricional, mortalidade e morbidade.
estado nutricional, analfabetismo e fertilidade.
vitalidade, morbidade e mortalidade.

15 - Na História Natural das Doenças, quais medidas representam ações de prevenção primária?
*a)
b)
c)
d)

Moradia adequada, imunização e controle de vetores.
Imunização, reabilitação e detecção precoce das doenças.
Imunização, inquéritos para descobrir casos na comunidade e higiene pessoal.
Moradia adequada, áreas de lazer e detecção precoce de doenças.

ESPECÍFICA
16 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, no Capítulo I – Do Direito à Vida e à Saúde, dispõe que:
1.
2.
3.
4.

A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos,
obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.
Cabe ao Poder Público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.
Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são
obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de
dezoito anos.
Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo
integral da mãe, nos casos de internação de criança ou adolescente.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)

Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

17 - Segundo o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assinale a alternativa que contém uma linha de ação dessa
política de atendimento:
a)

Municipalização do atendimento, políticas sociais básicas, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos
da criança e do adolescente.
*b) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem.
c) Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa.
d) Manutenção de fundos em nível nacional, estadual e municipal, vinculados aos respectivos conselhos de direitos da
criança e do adolescente; políticas sociais básicas.
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18 - Após 19 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu a sua primeira grande reforma, por intermédio da Lei nº
12.010, de 03 de agosto de 2009, a chamada “Lei Nacional de Adoção”, que promoveu alterações em 54 artigos da Lei
nº 8.069/90 e estabeleceu inúmeras outras inovações legislativas. Considerando as alterações estabelecidas pela
nova Lei Nacional de Adoção, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Os maiores de dezoito anos podem adotar, desde que comprovem relação matrimonial estável.
( ) Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional,
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão das implicações da medida, e terá sua
opinião devidamente considerada.
( ) Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a
comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de
solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais.
( ) Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é
obrigatório que sejam considerados e respeitados sua identidade social e cultural, os seus costumes e
tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais
reconhecidos pela Constituição Federal.
( ) O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do
adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo.
( ) Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência,
cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 15 dias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
*d)

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

19 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, nenhum adolescente a que se atribua prática de
conduta estabelecida como crime ou contravenção pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância e Juventude.
Caso comprovada a conduta ilegal, será o adolescente responsabilizado pelos seus atos e, como resposta social,
receberá a imposição das chamadas medidas socioeducativas (art. 112, do ECA). Considerando as medidas
socioeducativas, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a da esquerda:
1.
2.
3.
4.
5.

Obrigação de reparar o dano.
Prestação de serviços à comunidade.
Liberdade assistida.
Semiliberdade.
Internação.

( ) Consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por
período não excedente a seis meses, junto a entidades
assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos
congêneres, bem como em programas comunitários ou
governamentais.
( ) Será fixada pelo máximo de seis meses, podendo a qualquer
tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida,
ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.
( ) Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a
autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente
restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra
forma, compense o prejuízo da vítima.
( ) Constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.
( ) Pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição
para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades
externas, independentemente de autorização judicial.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
*a)
b)
c)
d)

2 – 3 – 1 – 5 – 4.
3 – 4 – 2 – 5 – 1.
4 – 2 – 3 – 1 – 5.
5 – 4 – 1 – 2 – 3.

20 - Tendo em vista o controle do HIV/AIDS na esfera trabalhista, considere os seguintes parâmetros:
1.
2.
3.
4.

Proibição do exame de HIV/AIDS para empregados, além de cobertura médica e previdenciária adequada para
infecções ocorridas no trabalho.
Permissão do exame de HIV/AIDS para empregados, a critério do empregador, com autorização do empregado.
Proteção contra a discriminação, evitando que a condição de HIV/AIDS de um trabalhador seja conhecida ou
questionada por colegas de trabalho, clientes, empregadores e outras pessoas no convívio de trabalho.
Esclarecimento das obrigações dos empregadores nas práticas diárias de trabalho.

São parâmetros internacionais recomendados pela OIT e OMS:
a)
b)
c)
*d)

somente 2 e 3.
somente 1 e 4.
somente 1, 2 e 3.
somente 1, 3 e 4.
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21 - A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada um marco na história das políticas sociais brasileiras, ao
afirmar a assistência social como política pública do sistema de proteção social do país. A Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), ao regulamentar tal política, compreende-a como direito de qualquer cidadão brasileiro
aos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, até então desconhecidos ou negligenciados. Em
relação aos princípios da Assistência Social previstos na Lei n. 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Dentre as diretrizes da política da assistência social destaca-se a descentralização político-administrativa para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e o comando partilhado das ações entre as esferas de governo.
Há a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica.
Constitui-se como princípio a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais,
bem como dos recursos oferecidos pelo poder público, vedando-se a exigência de critérios para sua concessão.
A primazia da responsabilidade estatal na condução da política de assistência social em cada esfera do governo
constitui-se uma diretriz da referida política.

Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)

As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 4 é verdadeira.

22 - O planejamento familiar inscrito na Constituição Federal de 1988 conforme (art. 226, § 7º) e regulamentado em lei (Lei
9.263/1996), define o planejamento familiar como um conjunto de ações de regulação da fecundidade, que garanta
direitos de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Acerca das ações
básicas para o planejamento familiar que devem ser asseguradas pelo SUS, assinale a afirmativa correta.
*a) Assistência à concepção e contracepção; atendimento pré-natal; assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato;
controle das doenças sexualmente transmissíveis; controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e
do câncer de pênis.
b) Assistência à concepção e contracepção; atendimento pré-natal; assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato;
controle das doenças sexualmente transmissíveis; controle e prevenção do câncer de mama e da pré-eclâmpsia.
c) Assistência à concepção e contracepção; atendimento pré-natal; assistência ao parto, ao puerpério e controle das
doenças infecto-contagiosas.
d) Assistência à concepção e contracepção; atendimento pré-natal; assistência ao parto; controle das doenças sexualmente
transmissíveis; controle e prevenção do câncer de mama e tratamento das doenças congênitas.
23 - De acordo com a lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social, as ações na área de
assistência social são organizadas em sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e
organizações de assistência social. Em relação à organização e gestão da política da assistência social, assinale a
alternativa correta.
a)

Compete à União destinar recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos
auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social.
*b) O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo
Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso.
c) Compete aos Estados executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da
sociedade civil.
d) As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência social, de caráter permanente e
composição paritária entre governo e sociedade civil, são: Conselho Nacional de Assistência Social, Conselhos
Estaduais de Assistência Social, os Conselhos Municipais de Assistência Social e representantes do terceiro setor.
24 - Sobre a história do atendimento público à saúde da mulher na realidade brasileira, considere as seguintes
afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas últimas décadas do século XIX.
Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, traduziam uma visão restrita sobre a
mulher, com base na especificidade biológica e no seu papel social de mãe e doméstica.
Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM),
rompendo conceitualmente com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres existentes até
então.
Para superar as dificuldades existentes para a implantação do PAISM, o Ministério da Saúde editou, em 2001, a
Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS 2001).

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)

Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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25 - A humanização e a qualificação da atenção em saúde são princípios norteadores da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher. A respeito do assunto, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou
falsas (F).
( ) Humanizar e qualificar a atenção em saúde é aprender a compartilhar saberes e reconhecer direitos das
mulheres que procuram os serviços de saúde.
( ) Qualificar a atenção à saúde da mulher é garantir a resolução de problemas e a disponibilização dos recursos
tecnológicos disponíveis.
( ) A humanização da atenção em saúde é um processo contínuo e demanda reflexão permanente sobre os atos,
condutas e comportamentos de cada pessoa envolvida na relação.
( ) Humanizar o atendimento é tratar bem as mulheres que procuram os serviços, com delicadeza ou de forma
amigável.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
*a)
b)
c)
d)

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

26 - Acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a disposição da Lei Maria da Penha, assinale a
alternativa correta.
a)

A violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão da parte de um homem, que venha a lhe
causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
*b) São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial.
c) A violência doméstica e familiar contra a mulher ainda não logrou constituir-se, aos olhos da comunidade internacional,
como uma das formas de violação dos direitos humanos.
d) A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á privilegiadamente através de
ações dos municípios e organizações não-governamentais, sob supervisão dos Estados e da União.
27 - Segundo Minayo (1998), qualquer reflexão teórico-metodológica sobre a violência pressupõe o reconhecimento da
complexidade, polissemia e controvérsia do objeto. Por isso mesmo gera muitas teorias explicativas. De um lado
estão os que sustentam que a violência resulta de necessidades biológicas, psicológicas ou sociais. De outro, estão
os que explicam a violência como fenômeno de causalidade apenas social, provocada quer pela dissolução da
ordem, quer pela “vingança” dos oprimidos, quer ainda pela fraqueza do Estado. Acerca desse debate sobre a
natureza e a explicação da violência nas sociedades humanas, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

Na explicação da violência, existe uma complementaridade dinâmica entre o biológico, o psicológico, o social e
o ecológico.
As teorias explicativas da violência são todas parciais e por isso insuficientes para uma explicação satisfatória.
Entre os teóricos que defendem que a violência é natural e inevitável, constituindo-se em fenômeno
extraclassista e a-histórico, encontram-se William Thorpe, Konrad Lorenz e Karl Marx.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)

Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

28 - De acordo com a Lei 8.069/1990, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a
autoridade judiciária deverá considerar o afastamento da criança do lar comum.
( ) Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental,
pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, constitui crime inafiançável.
( ) Nos estabelecimentos de atendimento à saúde, os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem
prejuízo de outras providências legais.
( ) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
*a)
b)
c)
d)

F – F – V – V.
V – V – V – F.
F – F – F – V.
V – V – V – V.
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29 - Considere as seguintes áreas de abrangência:
1.
2.
3.
4.

O âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou
sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.
O âmbito do trabalho, compreendido como o espaço do mundo do trabalho onde há o exercício de atividades
remuneradas e há relações hierárquicas de poder.
O âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
Qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.

A Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conquista de mais de 30 anos de luta das mulheres, é aplicável em:
a)
b)
c)
*d)

1 e 2 apenas.
3 apenas.
3 e 4 apenas.
1, 3 e 4 apenas.

30 - A Lei 11.340/2006, em seu artigo 9°, prevê a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. É
correto afirmar que a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada:
a)

de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema
Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública e na Lei Orgânica das Cidades.
b) de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema
Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social.
*c) de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema
Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e
emergencialmente quando for o caso.
d) de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema
Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública e no Estatuto do Idoso.
31 - A Lei 11.340/2006, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso, estabelece um rol de
medidas de proteção às mulheres vítimas de violência. Acerca dessas medidas de proteção, considere as seguintes
afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O juiz poderá determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, para que
esta tente se reconciliar com o agressor, desde que este seja réu primário.
As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a
qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem
ameaçados ou violados.
Entre as medidas protetivas, pode ser citado o encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa
oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento e a determinação de separação de corpos.
As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das
partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

32 - O “Programa Mulher de Verdade” da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba organiza o fluxo de atendimento
desde a unidade de saúde até os serviços de referência hospitalar. Considere os procedimentos que a equipe de
saúde deve viabilizar na atenção à mulher em situação de violência:
1.
2.
3.
4.

Desenvolver uma atitude positiva que possibilite à mulher sentir-se acolhida e apoiada, procurando estabelecer
um vínculo de confiança individual e institucional.
Encaminhar a mulher em situação de violência para outro município, afastando-a do agressor.
Avaliar a história da violência, a possibilidade de risco de vida, o nível de motivação para lidar com a situação,
as limitações e possibilidades pessoais.
Encaminhar a mulher para serviços jurídicos (Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de
Violência ou Defensoria Pública), caso ela tenha motivação para dar entrada ao processo de separação.

Assinale a alternativa que apresenta os procedimentos corretos.
a)
b)
c)
*d)

1 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
3 e 4 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
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33 - A Lei Orgânica da Assistência Social, n° 8.742/93, em seu artigo 5º, define as diretrizes para o processo de
organização da Assistência Social. Assinale a alternativa que contempla essas diretrizes:
*a)
b)
c)
d)

Descentralização político-administrativa, participação da população e primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de Assistência Social.
Descentralização político-administrativa, integralidade de assistência e universalidade de acesso aos serviços.
Descentralização político-administrativa, preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência e
responsabilidade estatal.
Descentralização político-administrativa, participação da população, regionalização e hierarquização.

34 - Nas últimas décadas, a saúde teve grandes avanços no país do ponto de vista da sua afirmação na esfera da
cidadania, cujo marco regulatório efetiva-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Acerca das
garantias constitucionais e legais para a saúde no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.
*a) A seguridade social brasileira assegurada pela Constituição Federal de 1988 compreende a Saúde, a Assistência Social
e a Educação.
b) A universalização da saúde, já iniciada pelo INAMPS em 1985 e, a partir de 1988, garantida na Lei maior do país, é o
ganho mais significativo para os diferentes segmentos da classe trabalhadora, sobretudo para os não vinculados
formalmente à Previdência.
c) A saúde está posta na Constituição como direito do cidadão e dever do Estado.
d) Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde foi regulamentado na Lei Orgânica da
Saúde (LOS) em 1990 e, a partir de 1991, o Ministério da Saúde elaborou Normas Operacionais Básicas (NOB) para a
definição de estratégias, nem sempre em obediência aos princípios e diretrizes da Constituição Federal e da LOS.
35 - Os anos finais da década de 1970 foram palco de um grande movimento envolvendo diferentes grupos da sociedade
civil, como intelectuais, movimentos sociais, estudantes e profissionais da área da saúde, cujos debates
contribuíram para a construção do projeto que se denominou de Reforma Sanitária. Na década de 1990, a introdução
das medidas neoliberais no Brasil, como estratégia para o enfrentamento da crise brasileira, culmina com o
fortalecimento de um projeto privatista para o campo das políticas sociais e, em especial, para a saúde. Atualmente,
ambos os projetos encontram-se em disputa. Com relação a esses dois projetos, numere a coluna da direita de
acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.

Projeto Reforma Sanitária.
Projeto Privatista de Saúde.

( ) Fundamento na determinação social da doença para pensar o processo de
trabalho em saúde.
( ) Estímulo aos serviços na perspectiva mercantil.
( ) Foco na saúde enquanto um direito de cidadania.
( ) Focalização dos serviços públicos nas camadas vulneráveis da população
que mais necessitam.
( ) Descentralização com isenção de responsabilidade do poder central.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
*b)
c)
d)

2 – 2 – 2 – 1 – 1.
1 – 2 – 2 – 2 – 1.
1 – 2 – 1 – 1 – 2.
2 – 1 – 1 – 2 – 1.

36 - Na área da saúde, o Serviço Social tem o compromisso ético-político de fortalecer a política pública de saúde e
contribuir para a efetivação dos pressupostos do SUS no sentido da sua qualidade e da garantia de acesso. Desse
modo, o conhecimento da legislação é requisito indispensável para o trabalho qualificado do Assistente Social no
âmbito das expressões da questão social que se apresentam no cotidiano do trabalho profissional na área da saúde.
A partir das prerrogativas postas na Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, considere as afirmativas abaixo:
1.
2.
3.

Integralidade é entendida como o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
Por universalização, a Lei n° 8.080/90 entende a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência.
A descentralização é compreendida como a forma de descentralização político-administrativa, com direção
única em cada esfera de governo, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
*d)

As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
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37 - Em relação às concepções e diretrizes inerentes à atual política de saúde brasileira, assinale a alternativa
INCORRETA.
a)

Intersetorialidade, interdisciplinaridade, integralidade, descentralização, universalização e participação social são
conceitos importantes para a atual política de saúde brasileira, consubstanciada no Sistema Único de Saúde.
b) O Sistema Único de Saúde brasileiro ancora-se numa concepção ampliada de saúde, que considera os aspectos sociais
determinantes no processo saúde/doença decorrentes das condições de vida e trabalho, como alimentação, moradia,
saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais.
*c) O SUS cria dois subsistemas para o atendimento às demandas de saúde: o primeiro para entrada e controle, com
atendimento em nível básico, de responsabilidade do Estado; e o segundo de referência ambulatorial e especializada,
formado por unidades de maior complexidade, as quais, prioritariamente, devem ser descentralizadas para a esfera das
organizações sociais e privadas, devendo ser incentivadas a substituir as instituições de saúde públicas, pois demandam
maiores investimentos.
d) A regulamentação da atual política de saúde brasileira reafirma o dever do Estado na garantia da saúde, pela formulação
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
38 - Segundo a atual perspectiva ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa do Serviço Social, assinale a
alternativa correta em relação ao papel do Serviço Social no campo da saúde.
*a) Atualmente estão postas aos assistentes sociais demandas como gestão, assessoria, pesquisa e investigações sobre
temáticas relacionadas à saúde, elaboração e participação de projetos de educação permanente, assim como
sistematização do trabalho desenvolvido.
b) O papel atual do Serviço Social no contexto hospitalar consiste na exclusiva execução da política social de saúde,
voltando suas preocupações para a ação direta junto aos usuários, de modo a garantir a qualidade do atendimento às
demandas do cidadão.
c) A perspectiva do atual Serviço Social Médico está na construção de alternativas qualificadas de atuação para o
atendimento aos casos sociais, em que o enfoque profissional recai sobre a dimensão individual do cidadão, buscando o
engajamento de cada paciente em seu tratamento.
d) Apesar de a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, não prever a participação da comunidade, segundo os princípios
ético-políticos do Serviço Social, os profissionais da área devem estimular essa participação, contribuindo assim para o
fortalecimento dos mecanismos de controle social no campo da saúde.
39 - Leia atentamente o texto abaixo.
O Serviço Social tem na ___________________ a base de sua fundamentação enquanto especialização do trabalho.
Nessa perspectiva, a atuação profissional deve estar pautada em uma proposta que vise o enfrentamento das
expressões da questão social que repercutem nos diversos níveis de ___________________ da saúde, desde a
atenção básica até os serviços que se organizam a partir de ações de média e alta densidade tecnológica. O objetivo
da profissão na área da saúde passa pela compreensão dos aspectos sociais, econômicos e culturais que interferem
no ___________________ e pela busca de estratégias para o enfrentamento dessas questões, assim como buscar
estratégias para reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem o ___________________.
Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente as lacunas do texto acima.
a)
*b)
c)
d)

questão social – intersetorialidade – processo saúde/doença – tratamento de saúde.
questão social – complexidade – processo saúde/doença – direito social à saúde.
esfera socioeconômica – universalidade – bem-estar social – tratamento de saúde.
ação social – complexidade – bem-estar social – direito social à saúde.

40 - Ao inserir-se no trabalho em equipe na saúde, o assistente social dispõe de ângulos específicos de observação na
interpretação das condições de saúde do usuário e uma competência também distinta para o encaminhamento das
ações que o diferencia dos demais profissionais. Isso posto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.

3.

O trabalho em equipe interdisciplinar na área da saúde significa o trabalho articulado de assistentes sociais
junto a alguns profissionais – como enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos,
dentistas e médicos, entre outros – no atendimento do mesmo paciente.
Segundo Iamamoto (2002), é necessário desmistificar a ideia de que a equipe, ao desenvolver ações
coordenadas, cria uma identidade entre seus participantes que leva à diluição de suas particularidades
profissionais. São as diferenças de especializações que permitem atribuir unidade à equipe, enriquecendo-a e,
ao mesmo tempo, preservando essas diferenças.
O sigilo profissional constitui direito do assistente social garantido em seu código de ética, e tem por objetivo
proteger o usuário em tudo aquilo de que o profissional tome conhecimento como decorrência do exercício da
atividade profissional. Todavia, quando desenvolve trabalho multidisciplinar, o código prevê que o assistente
social deve prestar todas as informações de que tenha conhecimento, de modo a contribuir para o bem-estar e o
acesso aos direitos dos usuários.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
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41 - A conceituação de interdisciplinaridade é uma tarefa complexa, sendo difícil definir com exatidão a relação entre as
diversas disciplinas. Entretanto, é possível tecer algumas indicações que possibilitem a sua compreensão. Acerca
desse debate, assinale a alternativa INCORRETA.
*a) Buscar a interdisciplinaridade significa defender um saber genérico, enciclopédico, eclético ou sincrético.
b) A vertente positivista dominante na ciência levou à fragmentação do saber, gerando uma supremacia das especialidades
em detrimento da perspectiva de unidade.
c) A fragmentação do saber é um obstáculo à interdisciplinaridade.
d) É possível encontrar na literatura diferentes conceituações de interdisciplinaridade, inclusive diferenciações entre
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade.
42 - A peculiaridade do Serviço Social é determinada pela forma de sua inserção na divisão sociotécnica do trabalho.
Segundo Guerra (2002), “como parte constitutiva da sua força de trabalho, o assistente social vende um conjunto de
procedimentos histórica e socialmente reconhecidos, que tanto determina as condições de existência da profissão
quanto circunscreve previamente a intervenção social”. Acerca da instrumentalidade no Serviço Social, assinale a
alternativa INCORRETA.
a)

O produto final do trabalho do assistente social consiste em provocar alterações no cotidiano dos segmentos que o
procuram. Desse modo, os instrumentos e técnicas a serem utilizados podem variar, devendo estar adequados para
proporcionar os resultados concretos esperados.
b) O significado sociopolítico, a direção social da intervenção, o projeto profissional, as metodologias, instrumentos e
técnicas de intervenção são elementos constituídos a partir de determinações sócio-históricas engendradas pela
dinâmica do processo histórico.
c) As ações instrumentais referem-se à mobilização de meios para o alcance de objetivos imediatos, contudo não devem
prescindir de um conjunto de informações, conhecimentos e habilidades.
*d) A esfera da instrumentalidade é o componente da prática profissional de maior importância, visto que é através dos
instrumentos e técnicas que se dá a intervenção profissional.
43 - O documento intitulado “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde”, publicado pelo Conselho
Federal de Serviço Social (CFESS), em março de 2009, tem por objetivo referenciar e trazer indicativos para a
intervenção dos profissionais de Serviço Social na área da saúde. É produto dos debates do Grupo de Trabalho
“Serviço Social na Saúde” do CFESS e incorporou nas suas discussões e sistematizações as deliberações do 36º e
37º Encontro Nacional CFESS/CRESS. Nesse documento, é possível encontrar indicativos acerca da perspectiva
técnico-operativa e da instrumentalidade do Serviço Social no campo da saúde. Sobre essa questão, assinale a
alternativa correta.
a)

O atendimento psicoterapêutico e\ou clínico a indivíduos e familiares pelo assistente social se faz necessário como
ferramenta técnico-operativa coadjuvante no trabalho interdisciplinar, contribuindo para a retomada da saúde integral do
usuário e levando ao acesso dos indivíduos e da coletividade aos seus direitos sociais.
*b) No contexto das ações assistenciais do Serviço Social na Saúde, apresentam-se como parâmetros para a intervenção
profissional as seguintes ações: prestar orientações individuais e/ou coletivas e encaminhamentos; identificar a situação
socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários; realizar abordagem individual e/ou
grupal; realizar visitas domiciliares e visitas institucionais; conhecer e mobilizar a rede de serviços no processo de
viabilização dos direitos sociais; e trabalhar com as famílias no sentido de fortalecer seus vínculos, entre outras ações.
c) Compõem a instrumentalidade do Serviço Social na Saúde, entre outras, as seguintes atribuições privativas: marcação
de consultas e exames; solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta; identificação de vagas em outras
unidades nas situações de necessidade de transferência hospitalar; pesagem e medição de crianças e gestantes;
convocação do responsável para informar sobre alta e óbito; comunicação de óbitos; emissão de declaração de
comparecimento na unidade quando o atendimento for realizado por quaisquer outros profissionais que não o Assistente
Social; montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização de tratamento fora de domicílio (TFD);
medicação de alto custo e fornecimento de equipamentos (órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção), bem
como a dispensação destes.
d) No âmbito das ações desenvolvidas pelo Serviço Social na área da saúde, a utilização de instrumentos, como a
avaliação socioeconômica dos usuários, deve funcionar como critério de elegibilidade e seletividade para o acesso aos
serviços de saúde, tornando-se um meio para a mobilização do usuário em torno da garantia de seus direitos.
44 - O Serviço Social possui duas dimensões indissociáveis, a interventiva e a investigativa. Nesse sentido, a pesquisa
social é elemento de mediação fundamental para a qualificação do trabalho profissional. Sobre a pesquisa social,
assinale a alternativa INCORRETA.
a)

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos.
b) Uma pesquisa que toma como referência o materialismo histórico considera a perspectiva dialética para a análise, assim
como a dimensão histórica dos processos sociais.
*c) Os dados quantitativos e qualitativos são opostos e, portanto, não se complementam.
d) É importante para o Serviço Social a realização de estudos e pesquisas que revelem as reais condições de vida e as
demandas da classe trabalhadora, além de estudos sobre o perfil e situação de saúde dos usuários e/ou da coletividade.
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45 - O planejamento é um elemento indispensável ao processo de trabalho do Serviço Social. Assinale a afirmativa
INCORRETA sobre o planejamento.
a)

O planejamento apresenta uma dimensão política decorrente do fato de ser um processo contínuo de tomada de
decisões, inscritas nas relações de poder.
b) A planificação refere-se à sistematização das atividades e procedimentos necessários para o alcance dos resultados
previstos, explicitados e detalhados em documentos que apresentam graus decrescentes de níveis de decisão: planos,
programas e projetos.
c) Os planos, programas e projetos caracterizam-se não apenas em função do nível decisório a que se relacionam, mas
também de seu âmbito, grau de agregação de variáveis e detalhamento.
*d) O projeto se refere a propostas relacionadas à estrutura organizacional por inteiro; um programa se dedica a um setor,
áreas ou região; já o plano se caracteriza por conter o detalhamento de alternativas singulares de intervenção.
46 - O Projeto Ético-Político do Serviço Social é gestado durante um processo de aprofundamento teórico e filosófico da
categoria, principalmente pela introdução da vertente crítica na profissão, e explicita uma direção social ao exercício
profissional dos assistentes sociais. Com relação aos princípios do Projeto Ético-Político do Serviço Social,
materializados no Código de Ética de 1993, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O Projeto Ético-Político do Serviço Social afirma a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do
arbítrio e do autoritarismo.
O Projeto Ético-Político do Serviço Social afirma a socialização da participação política e da riqueza socialmente
produzida, vinculando-se ao processo de construção de uma nova ordem societária pautada pela eliminação da
propriedade privada e pela garantia de salários justos às camadas da classe trabalhadora.
O Projeto Ético-Político do Serviço Social prima pela universalização e ampliação da cidadania, entendida como
garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras.
O Projeto Ético-Político do Serviço Social afirma a garantia do pluralismo, através do respeito às correntes
profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e o compromisso com o constante
aprimoramento intelectual.

Assinale a alternativa correta.
*a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

47 - Acerca dos direitos e responsabilidades gerais do assistente social apresentados no Código de Ética de 1993, em
seu Título II, artigos 2º, 3º e 4º, assinale a alternativa INCORRETA.
a)

É dever do assistente social abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento
da liberdade e o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes.
b) O assistente social tem direito a ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços
profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções.
*c) É dever do assistente social substituir imediatamente o profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios
da ética profissional, enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência.
d) É vedado ao assistente social acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes do seu Código de Ética.
48 - O capítulo I do Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais atualmente em vigor trata das relações dos
profissionais com os usuários de seus serviços. No artigo 5º, especificamente, estão expressos os deveres do
assistente social nas suas relações com os usuários. Acerca dessa questão, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais.
*b) Oferecer sempre a melhor alternativa para a tomada de decisão dos usuários, mesmo que seja contrária aos valores e
às crenças individuais do profissional.
c) Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos
indispensáveis à participação dos usuários.
d) Esclarecer os usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.
49 - De acordo com a lei que regulamenta a profissão do assistente social, Lei n° 8.662, de junho de 1993, assinale a
alternativa INCORRETA.
a)
b)

A designação profissional de assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente.
Somente os estudantes de Serviço Social, sob supervisão direta de assistente social em pleno gozo de seus direitos
profissionais, poderão realizar estágio de Serviço Social.
*c) O exercício da profissão de Assistente Social requer a habilitação em curso superior, sendo facultativo o registro nos
conselhos regionais que tenham jurisdição sobre a área de atuação do profissional.
d) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) atua como Tribunal Superior de Ética Profissional e julga, em última
instância, os recursos contra as sanções impostas pelos CRESS aos profissionais de sua jurisdição.
50 - Segundo o artigo 5° da Lei n° 8.662, de junho de 1993, assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às
atividades privativas do assistente social.
a)
b)
c)
*d)

Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social.
Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas.
Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social.
Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos sociais.

