
Secretaria de Estado da Saúde

Concurso Público (Edital SEA/SAE 018/2006)

Caderno 
de Prova
Nível Superior

Assistente Social (ES02)











Secretaria de Estado da Saúde

 Página 3

Assistente Social (ES02)
Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h 

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

um caderno de prova;
um cartão-resposta que contém o seu  
nome, número de inscrição e espaço para  
assinatura.




Confira o número que você obteve 
no ato da inscrição com o que está 
indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Para cada questão são apresentadas 5 
(cinco) alternativas diferentes de respostas 
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado 
da questão.

 Não é permitido qualquer tipo de consulta 
durante a realização da prova.

A interpretação das questões é parte 
integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais. 

Não destaque folhas da prova.







Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devida-
mente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site http://ses.fepese.ufsc.br

a)
b)
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Conhecimentos Gerais (20 questões)

Língua Portuguesa (4 questões)

“(...) O quereres e o estares sempre a fim 
Do que em mim é de mim tão desigual 
Faz-me querer-te bem, querer-te mal 
Bem a ti, mal ao quereres assim 
Infinitamente pessoal 
E eu querendo, querendo sem ter fim 
E, querendo-te, aprender o total 
Do querer que há e do que não há em mim.”

Caetano Veloso, O Quereres. BMG, RCA, 1993.

1. Considere os seguintes versos:

“(...) Do que em mim é de mim tão desigual 
Faz-me querer-te bem, querer-te mal 
Bem a ti, mal ao quereres assim (...)”.

É gramaticalmente correto dizer que:

Os pronomes pessoais oblíquos tônicos – mim 
e ti são sempre precedidos de preposição.

O verbo fazer está iniciando a oração exigin-
do a ênclise.

Me e te são pronomes pessoais oblíquos áto-
nos. Nunca são precedidos de preposição.

Mau e mal pertencem a mesma classe grama-
tical.

Mal é adjetivo e antônimo de bem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corre-
tas.

( X ) As afirmativas I, II e III.

( ) As afirmativas I, II e IV.

( ) As afirmativas II, III e IV.

( ) As afirmativas II, IV e V.

( ) As afirmativas III, IV e V.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

2. Leia o trecho abaixo.

“(...) Do querer que há e do que não há em mim”.

Em relação ao verbo haver, é correto dizer que:

No texto está na terceira pessoa do singular 
do presente do indicativo e é monossílabo 
tônico.

É verbo transitivo direto e quando funciona 
como auxiliar de outro verbo, concorda nor-
malmente com o verbo principal.

O verbo haver funciona como auxiliar de ou-
tro verbo, deve concordar normalmente com 
o respectivo sujeito.

É verbo auxiliar de segunda conjugação e não 
apresenta a desinência o na primeira pessoa 
do singular do presente indicativo.

Os verbos haver, fazer e existir são impessoais, 
devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Assinale a alternativa correta.

( ) Corretos I, II e V.

( X ) Corretos I, III e IV.

( ) Corretos II, III e V.

( ) Incorretos I, II e IV.

( ) Incorretos II, III e IV.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.






Secretaria de Estado da Saúde

 Página 5

3. Nas frases abaixo, justifique a concordância do 
verbo:

Discutiram-se os planos.
Assistiu-se à demonstração de força.

Assinale a alternativa correta.

( ) Ambos os verbos estão acompanhados da 
partícula apassivadora ´se .́

( ) Ambos os verbos estão acompanhados pelo 
índice de indeterminação do sujeito ´se .́

( ) O primeiro verbo está acompanhado pelo 
índice de indeterminação do sujeito ´se´ e 
o segundo está acompanhado da partícula 
apassivadora ´se .́

( X ) O primeiro verbo está acompanhado de 
partícula apassivadora ´se´ e o segundo está 
acompanhado pelo índice de indeterminação 
do sujeito ´se .́

( ) O verbo apassivado pelo pronome ´se´ não 
concorda com o seu sujeito e, quando a in-
determinação do sujeito é marcada pelo pro-
nome ´se ,́ o verbo fica necessariamente na 
primeira pessoa do plural.

I.
II.

a.

b.

c.

d.

e.

4. Leia atentamente as seguintes frases:

Tratando-se de cinema, prefiro filmes euro-
peus.

Em se tratando de cinema, prefiro filmes eu-
ropeus.

A respeito das frases anteriores, assinale a alternativa 
correta quanto à colocação pronominal:

( ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, 
o verbo inicia a frase, exigindo a ênclise e, na 
segunda, o verbo está no infinitivo impessoal, 
exigindo a próclise.

( ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o 
verbo está no particípio, exigindo a ênclise e, 
na segunda, o verbo está no particípio, prece-
dido da preposição em, exigindo a próclise.

( X ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o 
verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise e 
na segunda, o verbo está no gerúndio, prece-
dido da preposição em, exigindo a próclise.

( ) A primeira está correta, pois quando o verbo 
iniciar a oração, deve-se optar pela ênclise e, a 
segunda está incorreta, pois o verbo está no 
gerúndio, exigindo a ênclise.

( ) A primeira está incorreta, pois o verbo está no 
início da frase, exigindo a próclise e a segunda 
está correta, pois o verbo está no gerúndio, 
precedido da preposição em, exigindo a ênclise.

I.

II.

a.

b.

c.

d.

e.

Aspectos Históricos e  
Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

5. Assinale a alternativa que identifica a microrregião 
de Santa Catarina em que está situada a cidade de 
Águas Mornas.

( X ) Tabuleiro.

( ) Blumenau.

( ) Florianópolis.

( ) São Bento do Sul.

( ) Campos de Lages.

a.

b.

c.

d.

e.

6. Assinale a alternativa que identifica corretamente 
algumas das localidades de Santa Catarina onde fo-
ram localizados os colonos açorianos no século XVIII.

( ) Laguna • Jaraguá do Sul.

( X ) Ilha de Santa Catarina • São Miguel.

( ) Ilha de Santa Catarina • Vale do Itajaí.

( ) Ilha de Santa Catarina • Campos Novos.

( ) Vale do Rio Itapocu • Vale do Rio Cachoeira.

a.

b.

c.

d.

e.
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7. Leia a notícia.

“Colheita da maçã começa neste mês.

[...] Empresas, produtores e trabalhadores estão na 
contagem regressiva para o início da colheita da maçã 
em Fraiburgo. Até o dia 25, boa parte das maçãs deve 
estar madura nos pomares e trabalhadores tempo-
rários lotando os abrigos das empresas. A colheita 
se estende até o mês de abril. [...] Apesar das perdas 
com a geada tardia, que veio em setembro, quando 
já havia ocorrido a quebra de dormência, Peres avalia 
que o número de horas de frio foi suficiente para uma 
fruta boa para o mercado. Foram 640 horas de frio até 
7,2º C, e o ideal – mas que não ocorre nos invernos de 
Fraiburgo – seriam 800 horas. [...]”

Diário Catarinense, 12/01/2007. Disponível em http://www.clicrbs.
com.br/agrol/jsp/default.jsp?tab=00024&newsID=a1395538.
htm&subTab=02608&uf=2&local=18&l=&template./2007. Acesso 
em 12/01/2007.

Assinale a alternativa correta em relação ao cultivo da 
maçã em Santa Catarina.

( ) O cultivo de maçã é a principal atividade eco-
nômica de Santa Catarina. Esse cultivo é res-
ponsável por cerca de 70% das exportações 
catarinenses.

( ) A produção de maçã, pera, banana e outras 
frutas constitui-se, em Santa Catarina, na mais 
importante atividade econômica voltada para 
o mercado externo. A fruticultura é responsá-
vel por mais de 70% das exportações catari-
nenses.

( X ) O cultivo de maçã é uma atividade signifi-
cativa na economia catarinense. As maiores 
plantações dessa fruta estão localizadas na 
região de São Joaquim e no meio-oeste, em 
Fraiburgo.

( ) O cultivo da maçã tornou-se, por razões climá-
ticas, inviável em Santa Catarina. As elevações 
das temperaturas médias anuais e as geadas 
têm destruído nossos pomares e inviabilizado 
a atividade economicamente.

( ) Embora importante para o Município de 
Fraiburgo, o cultivo da maçã não é mais uma 
atividade econômica expressiva em Santa 
Catarina. O estado perdeu, nos últimos anos, 
a posição de destaque na produção nacional. 
Fatores climáticos como a geada e o número 
insuficiente de horas de frio foram responsáveis 
por grandes quebras na produção catarinense.

a.

b.

c.

d.

e.

8.  Hans Staden, um aventureiro alemão de Homberg, 
esteve em Santa Catarina na segunda metade do 
século XVI. O mapa que nos deixou da Ilha de Santa 
Catarina e continente limítrofe, é um dos primeiros e 
dos mais detalhados.

Fonte: Mapa da obra de Hans Staden. Apud PIAZZA, Walter F., 
Laura Machado Hübener. Santa Catarina História da Gente. Floria-
nópolis: Editora Lunardelli, p. 24.

Assinale a alternativa correta com base nestas in-
formações e nos seus conhecimentos da História de 
Santa Catarina.

( ) O litoral catarinense era desconhecido dos 
portugueses e espanhóis até a chegada de 
Hans Staden a Santa Catarina.

( ) O litoral catarinense era desconhecido dos 
europeus até o final do século XVI. As expedi-
ções que demandaram o litoral brasileiro, no 
chamado período pré-colonial, concentra-
ram-se na região nordeste do Brasil, onde se 
produzia cana de açúcar.

( ) O primeiro mapa onde aparece um trecho do 
atual território catarinense foi traçado pelo 
cientista e aventureiro alemão Hans Staden 
que foi um dos primeiros habitantes da Ilha 
de Santa Catarina.

( ) Com exceção dos alemães que aqui se fixa-
ram já no final do século XV, os exploradores 
europeus, em busca das riquezas tropicais, 
pouco se interessaram na exploração do atual 
território de Santa Catarina, que só foi visitado 
e mapeado por volta de 1650.

( X ) Visitantes europeus, como Hans Staden, esti-
veram em Santa Catarina desde o século XVI, 
o que pode ser comprovado por cartas geo-
gráficas daquela época onde aparecem tre-
chos que correspondem ao litoral catarinense.

a.

b.

c.

d.

e.
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Informática (4 questões)

9. Verifique se as afirmativas abaixo, a respeito da 
formatação de parágrafos no Microsoft Word, são 
verdadeiras.

O espaçamento de um parágrafo define a for-
ma como o texto é distribuído em uma linha.

Os recuos de um parágrafo definem a distân-
cia do texto em relação às margens esquerda 
e direita.

O alinhamento define a distância entre linhas 
e entre parágrafos.

Assinale a alternativa correta:

( ) Todas as afirmativas são falsas.

( X ) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

( ) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

( ) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

( ) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

10. Suponha que foi efetuado um levantamento para 
determinar se há déficit no número de profissionais 
da saúde em cada município do país. Considerando 
que foi estabelecido como parâmetro que, em cada 
município, deve haver 1 médico e 2 enfermeiros para 
cada 1000 usuários do SUS, assinale a alternativa que 
apresenta a fórmula do Microsoft Excel para deter-
minar corretamente se há déficit de profissionais no 
município de código 001, cujo resultado é exibido na 
célula E2 da planilha mostrada abaixo.

( ) =SE((($B2/$C2)<1000) OU  
(($B2/(2*$D2))<1000);”Não”;”Sim”)

( ) =OU(((B2/C2)<1000); 
((B2/(2*D2))<1000);”Não”;”Sim”)

( ) =SE(OU(($C2/$B2)>0,001; 
($D2/$B2)>0,002);”Sim”;”Não”)

( ) =OU((B2/C2)>1000; 
(B2/2*D2)>1000);”Sim”;”Não”)

( X ) =SE(OU((B2/C2)>1000; 
(B2/D2)>500);”Sim”;”Não”)

I.

II.

III.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

11. Assinale a alternativa que descreve uma maneira 
possível de inserir o logotipo do governo do estado 
no topo de todos os slides de uma apresentação cria-
da com o Microsoft PowerPoint 2002.

( ) Clicando no menu Exibir  Cabeçalho e 
Rodapé, e em seguida inserindo a figura no 
cabeçalho da apresentação de slides.

( ) Clicando no menu Editar  Cabeçalho e 
Rodapé, e em seguida selecionando o arqui-
vo com a figura a ser inserida no cabeçalho da 
apresentação de slides.

( ) Clicando no menu Inserir  Figura  Do ar-
quivo, e em seguida selecionando a figura a 
ser inserida no cabeçalho da apresentação de 
slides.

( X ) Clicando no menu Exibir  Mestre  Slide 
Mestre e inserindo a figura no local desejado 
no(s) slide(s) mestre(s) da apresentação.

( ) Abrindo o slide mestre, selecionando o menu 
Editar  Cabeçalho e Rodapé, e selecionan-
do o arquivo com a figura do logotipo do 
governo do estado.

12. Assinale a alternativa correta.

O campo CC de uma mensagem de e-mail especifica:

( ) O endereço para o qual devem ser enviadas 
respostas a esta mensagem.

( X ) Endereços de e-mail de um ou mais destinatá-
rios que receberão cópia da mensagem, com 
o conhecimento dos demais destinatários.

( ) O endereço do servidor de correio eletrônico 
utilizado para envio da mensagem.

( ) Endereços de e-mail de um ou mais destinatá-
rios que receberão cópia da mensagem, sem 
que os demais destinatários tomem conheci-
mento.

( ) O endereço do computador utilizado pelo 
remetente para envio da mensagem.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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Legislação (4 questões)

13. Assinale a alternativa verdadeira, de acordo com 
a Lei estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985:

( ) Haverá treinamento nos casos de impedimen-
to de ocupante de cargo em comissão ou de 
função de confiança.

( ) Substituição consiste no conjunto de ativida-
des desenvolvidas para propiciar ao funcioná-
rio público condições de melhor desempenho 
profissional.

( X ) Redistribuição é o deslocamento motivado de 
cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago 
no âmbito do quadro de pessoal, para outro 
órgão ou entidade do mesmo Poder, com pré-
via apreciação do órgão central de pessoal.

( ) Dar-se-á a recondução funcional quando, não 
sendo possível a transferência, ocorrer modi-
ficação do estado físico ou das condições de 
saúde do funcionário, que aconselhe o seu 
aproveitamento em atribuições diferentes, 
compatíveis com a sua condição funcional.

( ) Readaptação é a volta do funcionário ao 
cargo por ele anteriormente ocupado, em 
conseqüência de reintegração decretada em 
favor de outrem ou, sendo estável, quando 
inabilitado no estágio probatório em outro 
cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado, 
ou, ainda, quando for declarada indevida a 
transferência, a promoção por antigüidade e 
o acesso.

14. Nos termos da Lei Complementar estadual 284, 
de 28 de fevereiro de 2005, os convênios que envol-
vam repasse de recursos estaduais a municípios e 
entidades de natureza privada sem finalidade econô-
mica, a qualquer título, para a execução descentraliza-
da dos programas, projetos e ações governamentais 
serão firmados após deliberação:

( ) Do Gabinete do Governador.

( ) Das Secretarias de Estado Setoriais.

( ) Da Secretaria de Estado da Fazenda.

( X ) Dos respectivos Conselhos de 
Desenvolvimento Regional.

( ) Das Secretarias de Estado  
Desenvolvimento Regional.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

15. Assinale a alternativa verdadeira, conforme a Lei 
Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006:

( ) Os cursos de formação, ensino fundamen-
tal, ensino médio, ensino superior em nível 
de graduação, pós-graduação e os exigidos 
como pré-requisito para o exercício profissio-
nal em cada competência poderão ser consi-
derados para fins de progressão.

( ) Os servidores que exercem cargos de pro-
vimento em comissão ou funções técnicas 
gerenciais poderão receber o pagamento de 
hora-plantão.

( ) O servidor que estiver em escala de sobre-
aviso, quando convocado para comparecer 
ao local de trabalho e não o fizer, perderá o 
direito à percepção do sobreaviso inerente à 
escala mensal, sendo vedada a inclusão nas 
escalas dos meses seguintes, pelo período de 
3 (três) meses.

( ) Aos servidores médicos fica assegurado o ho-
rário especial de trabalho de 20 (vinte) horas 
semanais. Esse horário deverá ser cumprido 
em escala de 6 (seis) horas diárias e/ou escala 
de 12 (doze) horas, ou outra que possa melhor 
atender a necessidade de serviço fixada em 
regulamento.

( X ) É proibido ao servidor manter sob sua chefia 
imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o se-
gundo grau civil.

16. “Conjunto articulado e contínuo das ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de com-
plexidade do sistema”. Conforme a Lei Federal 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, esta definição correspon-
de ao conceito de:

( X ) Integralidade de assistência.

( ) Universalidade de acesso.

( ) Descentralização político-administrativa, com 
direção única em cada esfera de governo.

( ) Autonomia das pessoas na defesa de sua inte-
gridade física e moral.

( ) Igualdade da assistência à saúde, sem precon-
ceitos ou privilégios de qualquer espécie.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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17. Considerando a Lei Complementar Estadual 323 
de 2 de março de 2006, leia as afirmativas abaixo e 
classifique-as em verdadeiras ou falsas.

( ) A responsabilidade civil decorre de ato omis-
sivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, res-
ponderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva.

( ) A responsabilidade penal não abrange os cri-
mes e contravenções imputadas ao servidor, 
nessa qualidade.

( ) As sanções civis, penais e administrativas não 
poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si.

( ) A responsabilidade administrativa do servidor 
será afastada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüências 
e correta, as afirmativas verdadeiras e falsas.

( ) F, F, V, V, F.

( ) F, V, V ,F, V.

( ) V, F, V, F, V.

( X ) V, V, F, F, V.

( ) V, V, F, V, F.

18. Incluem-se entre os objetivos do Sistema Único 
de Saúde(SUS), de acordo com a Lei 8.080/93:

( ) Participação da comunidade.

( ) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral.

( ) Igualdade da assistência à saúde, sem precon-
ceitos ou privilégios de qualquer espécie.

( ) Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde.

( X ) A assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

19. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a 
Constituição brasileira de 1988:

( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

( ) As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, ten-
do preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

( X ) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas sem fins lucrativos.

( ) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistên-
cia à saúde no País, salvo nos casos previstos 
em lei.

( ) A lei disporá sobre as condições e os requisi-
tos que facilitem a remoção de órgãos, teci-
dos e substâncias humanas para fins de trans-
plante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de san-
gue e seus derivados, sendo vedado todo tipo 
de comercialização.

20. Não são consideradas “outras fontes” de finan-
ciamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os 
recursos provenientes:

( X ) Do orçamento da seguridade social.

( ) De ajuda, contribuições, doações e donativos.

( ) De alienações patrimoniais e rendimentos de 
capital.

( ) Dos serviços que possam ser prestados sem 
prejuízo da assistência à saúde.

( ) De taxas, multas, emolumentos e preços pú-
blicos arrecadados no âmbito do SUS.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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Conhecimentos Específicos (40 questões)

21. Sobre Políticas Sociais Públicas, é correto afirmar:

( ) Concretizam direitos políticos conquistados 
mediante coerção popular.

( ) Expressam a intervenção estatal na vida social 
mediante a coerção dos sindicatos.

( X ) Expressam as formas de intervenção do 
Estado sobre as manifestações da questão 
social.

( ) Estão sendo assumidas pela sociedade Civil 
visto que esta deve intervir nos problemas 
sociais.

( ) As mais eficientes são as de natureza con-
tributiva e que são operacionalizadas pelas 
ONG´s – Organizações Não Governamentais.

22. Preencha as lacunas, com a seqüência correta.

“A       estabelece, dentre suas diretrizes, que 

as ações de                sejam 
organizadas em sistema descentralizado e participati-
vo. Este sistema oportuniza a efetiva partilha de po-
der; a definição de competências das três esferas de 
governo, a prática da cidadania participativa por meio 

dos conselhos de               ; 
a transferência de responsabilidade pela co-
ordenação, execução dos benefícios, progra-
mas e projetos para os Estados, Distrito Federal 
e Municípios e o co-financiamento de ações 

de               ”.

( ) LOS • saúde • assistência social • cidadania.

( ) LOAS • assistência social •  
saúde • assistência social.

( ) LOPS • assistência social •  
previdência social • trabalho e renda.

( X ) LOAS • assistência social •  
assistência social • assistência social.

( ) LOAS • assistência social •  
assistência social • saúde e assistência social.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

23. De acordo com a LOAS, é condição para os repas-
ses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, 
dos recursos de que trata a Lei, a efetiva instituição e 
funcionamento de:

( ) Conselhos de Assistência Social e Saúde, de 
composição paritária entre governo e so-
ciedade civil; Fundo de Assistência Social, 
com orientação e controle dos respectivos 
Conselhos de Assistência Social; Plano de 
Assistência Social e Saúde.

( X ) Conselhos de Assistência Social, de composi-
ção paritária entre governo e sociedade civil; 
Fundo de Assistência Social, com orientação 
e controle dos respectivos Conselhos de 
Assistência Social; Plano de Assistência Social.

( ) Conselhos de Assistência Social e da Criança 
e Adolescente, de composição paritária 
entre governo e sociedade civil; Fundo de 
Assistência Social, com orientação e controle 
dos respectivos Conselhos de Assistência 
Social; Plano de Assistência Social.

( ) Conselhos de Assistência Social, de compo-
sição paritária entre governo e sociedade 
civil; Fundo de Assistência Social e Saúde, 
com orientação e controle dos respectivos 
Conselhos de Assistência Social; Plano de 
Assistência Social.

( ) Conselhos da Criança e Adolescente, de com-
posição paritária entre governo e sociedade 
civil; Fundo de Assistência Social, com orien-
tação e controle dos respectivos Conselhos de 
Assistência Social; Plano de Assistência Social 
e da Criança e Adolescente.

a.

b.

c.

d.

e.
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24. De acordo com a LOAS (Lei Orgânica da Assistên-
cia Social), são Benefícios Eventuais:

( ) aqueles que visam ao pagamento de auxílio 
por natalidade, morte e moradia às famílias 
cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ 
(um quarto) do salário mínimo.

( ) aqueles que visam ao pagamento de auxílio 
por natalidade, morte e alimentação emer-
gencial às famílias cuja renda mensal per 
capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário 
mínimo.

( ) aqueles que visam ao pagamento de auxílio 
por natalidade e auxílio moradia às famílias 
cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ 
(um quarto) do salário mínimo.

( ) aqueles que visam ao pagamento de auxílio 
por natalidade, auxílio moradia e medicamen-
tos às famílias cuja renda mensal per capita 
seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

( X ) aqueles que visam ao pagamento de auxí-
lio por natalidade ou morte às famílias cuja 
renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um 
quarto) do salário mínimo.

25. Assinale a alternativa correta.

A Assistência Social, na forma como está prevista na 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), tem como 
um dos seus pressupostos:

( ) prover benefícios assistenciais independente 
do perfil e da necessidade do usuário.

( ) estar submetida à lógica da cidadania e da 
sociedade civil através da ação das ONG´s 
(Organizações Não Governamentais).

( ) preconizar a responsabilidade das entidades 
filantrópicas na coordenação da política de 
assistência.

( X ) preconizar um conjunto integrado de ações 
de iniciativas do governo e da sociedade civil 
para garantir proteção social para quem dela 
necessitar.

( ) fomentar, através de campanhas de solida-
riedade e mutirões entre governo, sociedade 
civil e população mais favorecida economica-
mente, a distribuição de auxílios emergenciais 
visando a minimizar a pobreza.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

26. Sobre o SUAS (Sistema Único da Assistência So-
cial), é correto afirmar:

( ) Os Serviços de Proteção Básica são abordados 
no art.22 da LOAS, são ofertados em todos os 
Municípios, em geral com recursos próprios 
ou da esfera estadual e da União.

( ) O art. 14 do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) indica que o SUS promoverá 
campanhas de programas de assistência à 
gestante e à nutriz.

( ) Na saúde pública, a atuação do Assistente 
Social é ampla, pois abrange todos os aten-
dimentos primários nas unidades básicas de 
saúde e assistência social.

( ) O processo de gestão do SUAS prevê as se-
guintes bases organizacionais: financiamento, 
controle social e novas bases para a relação 
Estado e Sociedade Civil.

( X ) Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS), é uma unidade pública estatal de base 
territorial, localizado em áreas de vulnerabili-
dade social, que abrange um total de até 1000 
famílias/ano. Executa serviços de proteção 
social básicas, organiza e coordena a rede de 
serviços sócio-assistenciais locais da política 
de assistência social.

27. A Política Nacional de Assistência Social, estabe-
lece importantes procedimentos técnicos e políticos 
em termos de organização e prestação das medidas 
socioassistenciais, além de nova processualidade 
no que diz respeito à gestão e ao financiamento das 
ações organizadas no âmbito dessa política. No Brasil, 
a assistência social, como direito e política pública 
integrante da Seguridade Social, instaura-se:

( X ) a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988.

( ) com a publicação da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho).

( ) com o Estado Novo de Vargas, no período de 
1937-1945.

( ) com a criação da LBA (Legião Brasileira de 
Assistência).

( ) com a publicação da LOAS (Lei Orgânica da 
Assistência Social).

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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28. A defesa do capital nos tempos atuais põe por terra o legado de conquistas histó-
ricas dos trabalhadores. A mística do capital aliena e monopoliza os frutos do trabalho 
coletivo, acelera o processo de acumulação e vai contra a organização coletiva de todos 
aqueles despossuídos de propriedade e que dependem do trabalho nesse mercado res-
trito e seletivo. As desigualdades crescem e com elas emergem a destituição de direitos 
civis e políticas sociais. Este processo é fortemente impulsionado pelas orientações neo-
liberais que capturam o Estado que, na expectativa do crescimento econômico, se dire-
ciona para esta lógica, cujas conseqüências recaem para grande maioria da população.

Sobre a Política Nacional de Assistência Social, é correto afirmar:

( ) É fruto de um longo processo de conquistas e acúmulo crítico, particularmente a 
partir da Constituição Federal de 1988, submete-se às necessidade do Estado de 
manter a rentabilidade econômica; é coordenada pelo Ministério da Previdência, 
Assistência Social e Combate à Fome.

( ) A Assistência Social tem como uma de suas diretrizes a primazia da responsabi-
lidade da sociedade civil na condução da política de assistência social em cada 
esfera de governo.

( X ) É fruto de um longo processo de conquistas e acúmulo crítico, particularmente 
a partir da Constituição Federal de 1988, exige dos gestores e dos trabalhado-
res da área um esforço ampliado no sentido de compreender o significado do 
momento atual, como oportunidade histórica e superar e romper com padrões 
tradicionais de subalternidade e improvisação que marcaram, e em muitos ca-
sos ainda marcam, esse campo de atenção a necessidades sociais dos segmen-
tos populares.

( ) É fruto de um longo processo de conquistas e acúmulo crítico, particularmente 
a partir da Constituição Federal de 1967, exige dos gestores e dos trabalhado-
res da área um esforço ampliado no sentido de compreender o significado do 
momento atual, como oportunidade histórica e superar e romper com padrões 
tradicionais de subalternidade e improvisação que marcaram, e em muitos ca-
sos ainda marcam, esse campo de atenção a necessidades sociais dos segmen-
tos populares.

( ) É fundamentada em um pacto entre os entes federativos de saúde, educação e 
trabalho, visa a assegurar uma unidade de concepção da política de assistência 
social, em parceria com a política de previdência social que reafirma o paradigma 
do direito e cidadania do usuário.

a.

b.

c.

d.

e.






Secretaria de Estado da Saúde

 Página 13

29. “Pode se dizer que o setor saúde tem sido um referencial para a definição de de-
senhos institucionais para outras políticas sociais em função de sua relativamente bem 
sucedida capacidade de definir regras adequadas para o funcionamento do sistema em 
relação a diferentes aspectos, como: a adequação dos níveis de atenção com as responsa-
bilidades de cada ente federado; as formas de distribuição de recursos, que mesclam cri-
térios técnicos e políticos, definidos por meio de pactuação entre gestores; os incentivos 
à inversão do modelo de atenção, buscando tornar a atenção básica o centro do sistema 
e definindo marcos regulatórios para o fluxo dos usuários, tendo como meta a garantia 
do acesso universal e de qualidade em todos os níveis de atenção” (MENICUCCI, 2006).

Assinale a alternativa correta:

( ) O SUAS (Sistema Único da Assistência Social) é a definição de níveis diferencia-
dos de complexidade na organização dos equipamentos públicos de proteção 
social, básica e especial, em que se destacam os Centros de Referência da 
Assistência Social – CRAS como unidades de prestação de serviços e de articula-
ção da rede de atenção socioassistencial destinada à população usuária, tendo 
como eixo estruturante as necessidades sociais das famílias em seus territórios, 
considerando-se as particularidades regionais e locais; foi deliberada a sua orga-
nização em todo o território nacional na III Conferência Nacional de Assistência 
Social realizada em dezembro de 2001.

( X ) O SUAS (Sistema Único da Assistência Social) é a definição de níveis diferencia-
dos de complexidade na organização dos equipamentos públicos de proteção 
social, básica e especial, em que se destacam os Centros de Referência da 
Assistência Social – CRAS como unidades de prestação de serviços e de articula-
ção da rede de atenção socioassistencial destinada à população usuária, tendo 
como eixo estruturante as necessidades sociais das famílias em seus territórios, 
considerando-se as particularidades regionais e locais; foi deliberada a sua orga-
nização em todo o território nacional na IV Conferência Nacional de Assistência 
Social realizada em dezembro de 2003.

( ) O SUAS (Sistema Único da Assistência Social) é a definição de níveis diferencia-
dos de complexidade na organização dos equipamentos públicos de proteção 
social, básica e especial, em que se destacam as Coordenadorias Especiais de 
Ação Social – CEAS, estas, vinculadas diretamente às primeiras damas munici-
pais e estaduais, como unidades de prestação de serviços e de articulação polí-
tica da rede de atenção socioassistencial destinada à população usuária, tendo 
como eixo estruturante as necessidades sociais das famílias em seus territórios, 
considerando-se as particularidades regionais e locais.

( ) O SUAS (Sistema Único da Assistência Social) é a definição de níveis diferencia-
dos de complexidade na organização dos equipamentos públicos de proteção 
social, básica e especial; seus fundamentos selam o pacto entre a sociedade civil 
e a classe trabalhadora em situação de exclusão social, na busca por uma políti-
ca de assistência social única para todo o território nacional.

( ) O SUAS (Sistema Único da Assistência Social) é a definição de níveis diferencia-
dos de complexidade na organização dos equipamentos públicos de proteção 
social, básica e especial; é um modelo baseado na organização do SUS – Sistema 
Único de Saúde; foi aprovado pela NOB -22008 para regulamentar a Lei n° 
8536/93.

a.

b.

c.

d.

e.
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30. O SUAS (Sistema Único da Assistência Social) tem 
como elemento fundamental e inovador, que aparece 
na Política de Assistência Social e que constitui a base 
de sua organização, o:

( X ) conceito de território.

( ) conceito de sociedade civil.

( ) conceito de pacto federativo.

( ) conceito de um novo pacto social.

( ) conceito de cidadania ampliada e controle 
social.

31. “De uma perspectiva que se diria crítica em rela-
ção ao trabalho com famílias, é preciso basicamente 
tomá-las como um espaço a ser cuidado, sujeito de di-
reitos e não um objeto; um instrumento para diminuir 
conflitos resultantes das carências não atendidas. Isso 
significa reconhecer que as transformações societárias 
levaram à construção, hoje, de uma família fragilizada 
e vulnerável, com menos capacidade de enfrentar as 
situações cotidianas”. (MIOTO, 2002). Sobre o tema 
família, assinale a alternativa correta:

( ) Há um direcionamento da política social so-
mente para as famílias incapazes de assistir a 
seus membros, em especial, as que possuem 
indivíduos com alto grau de comprometimen-
to com drogadição.

( ) O foco estatal é para a família desestrutura-
da, chefiada por homens que detêm o poder 
familiar sobre a prole.

( ) Não há estudos precisos sobre o impacto que 
as políticas sociais têm no âmbito das famí-
lias, em termos não só de resultados, mas das 
modificações de seu cotidiano.

( ) No atual cenário brasileiro, a família tem como 
principal responsável e mantenedor o ele-
mento masculino, visto que este ainda ocupa 
o maior número dos postos de trabalho; à 
mulher, somente cabe o papel de mãe.

( X ) No Estado Mínimo, há uma tendência de se 
delegar ao indivíduo a responsabilidade de 
gerir a própria existência; assim, à família fica 
delegada a responsabilidade para desem-
penhar a tarefa exclusiva de cuidar de seus 
membros.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

32. A comunidade formada pelos pais ou quaisquer 
deles e seus descendentes é denominada:

( ) família legal.

( X ) família natural.

( ) família substituta.

( ) família recomposta.

( ) família desestruturada.

33. “A família brasileira vem passando por transfor-
mações ao longo do tempo. Uma delas refere-se à 
pessoa de referência da família . Dos anos 90 até 2002 
houve um crescimento de 30% da participação da 
mulher como pessoa de referência da família. Em 1992, 
elas eram referência para aproximadamente 22% das 
famílias brasileiras, e em 2002, passaram a ser refe-
rência para próximo de 29% das famílias” (IBGE-PNAD 

-2002). A priorização da família nas políticas sociais 
brasileiras exige a concretização de:

( X ) programas de geração de emprego e renda, 
de complementação de renda familiar, e a 
criação de uma rede de serviços comunitários 
de apoio psicossocial.

( ) programas intensivos de controle de natali-
dade, em especial nas regiões menos favo-
recidas do país, com menor IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano.

( ) programas de treinamento familiar, funda-
mentados em teorias psicológicas para prepa-
rar pais e mães para a paternidade/maternida-
de responsável.

( ) programas de educação para o trabalho para 
crianças, adolescentes e jovens, de forma que 
possam ser inseridos no mercado de trabalho e 
contribuam para o aumento da renda familiar.

( ) programas de geração de emprego e renda, 
estímulo à inserção de crianças e jovens em 
projetos de trabalho na reciclagem de lixo, 
estímulo estatal à formalização da sociedade 
conjugal através do casamento civil.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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34. ”A noção de rede tem se incorporado ao discurso 
sobre política social. Nos anos recentes, novas formas 
de organização e de relacionamento interorganiza-
cional, entre agências estatais e, sobretudo, entre o 
Estado e a sociedade civil, têm sido propostas pelos 
atores sociais. A história das políticas sociais no Bra-
sil, sobretudo a de assistência social, é marcada pela 
diversidade, superposição e, ou paralelismo de ações, 
entidades e órgãos, além da dispersão de recursos 
humanos, materiais e financeiros”(PNAS/BRASIL,2004). 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta:

( ) O conceito de rede é recente nas políticas 
sociais no Brasil, sua sedimentação depende 
de um pacto federativo entre a sociedade civil, 
governo e dirigentes político-partidários, vis-
to ser a assistência uma diretriz dos partidos 
políticos.

( ) No caso da assistência social, a constituição 
de rede pressupõe a presença coercitiva 
do Estado como referência global para sua 
consolidação como política pública. O poder 
público deve fazer com que todos os agentes 
desta política pública, OG´s e, ou ONG´s, tran-
sitem no campo da ajuda, filantropia e bene-
merência.

( X ) No caso da assistência social, a constituição 
de rede pressupõe a presença do Estado 
como referência global para sua consolidação 
como política pública. O poder público é ca-
paz de fazer com que todos os agentes desta 
política pública, OG´s e, ou ONG´s, transitem 
do campo da ajuda, filantropia, benemerência 
para o da cidadania e do direitos.

( ) A legislação brasileira não contempla a noção 
de rede, não há mecanismos para acompa-
nhar e fiscalizar a destinação das verbas públi-
cas para as ONG´s.

( ) A Constituição Federal delega somente ao 
Estado a obrigação de prover, através de 
ações, a erradicação da pobreza, razão pela 
qual o conceito de rede não poderá ser imple-
mentado antes de ser realizada mudança na 
Constituição.

a.

b.

c.

d.

e.

35. A violência doméstica, em especial contra a mu-
lher, é uma dramática realidade no Brasil: 6,8 milhões 
de brasileiras já foram espancadas; a cada 16 segun-
dos, uma mulher brasileira sofre algum tipo de agres-
são (física, psíquica ou moral); 70% dos casos acon-
tecem em casa; 90% das vezes o agressor é alguém 
próximo (namorado, marido, padrasto, vizinho, irmão). 
Recentemente foi sancionada lei federal que pune a 
violência contra a mulher, popularmente conhecida 
como “Lei Maria da Penha”. Sobre as políticas públicas 
de proteção às vítimas de violência, é correto afirmar 
que violência sexual é crime, e as vítimas precisam 
de cuidados de saúde urgente para prevenção de 
gravidez por estupro, infecção de transmissão sexual 

– HIV/Hepatite B. As unidades referenciadas em Floria-
nópolis para atendimento são:

( ) Hospital Infantil Edith Gama Ramos (para 
menores de 15 anos), Maternidade Carmela 
Dutra (para maiores de 15 anos), Hospital 
Universitário (para homens, mulheres e crian-
ças em geral).

( ) Hospital Infantil Joana de Gusmão (para 
menores de 15 anos), Maternidade Carmela 
Dutra (para maiores de 15 anos), Instituto de 
Psiquiatria (para homens, mulheres e crianças 
em geral).

( ) Hospital Infantil Joana de Gusmão (para 
menores de 15 anos), Maternidade Carlos 
Corrêa (para maiores de 15 anos), Hospital 
Universitário (para homens, mulheres e crian-
ças em geral).

( ) Hospital Infantil Joana de Gusmão (para 
menores de 15 anos), Maternidade Carmela 
Dutra (para maiores de 15 anos), Hospital de 
Caridade (para homens, mulheres e crianças 
em geral).

( X ) Hospital Infantil Joana de Gusmão (para 
menores de 15 anos), Maternidade Carmela 
Dutra (para maiores de 15 anos), Hospital 
Universitário (para homens, mulheres e crian-
ças em geral).

a.

b.

c.

d.

e.
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36. O Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003) destina-
do a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, estabe-
lece que a prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso serão efetivadas por meio de:

( ) Reabilitação com a devida orientação geriátri-
ca e gerontológica para redução de seqüelas.

( ) Comunicação por parte do profissional de 
saúde ao seu superior hierárquico quando 
constatar casos de omissão, negligência e de 
maus tratos contra idosos.

( ) Atendimento por ordem de chegada, tal 
como os demais usuários adultos. Isto se deve 
as dificuldades estruturais e de pessoal nos 
serviços e instituições de saúde conveniados 
com o SUS.

( X ) Atendimento Geriátrico e Gerontológico em 
ambulatórios; atendimento domiciliar, in-
cluindo a internação, para a população que 
dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, inclusive para idosos abrigados e 
acolhidos por instituições públicas, filantró-
picas ou sem fins lucrativos e eventualmente 
conveniadas com o Poder Público, nos meios 
urbano e rural.

( ) Definição de critérios próprios por parte dos 
serviços de saúde para permanência ou não 
de acompanhante aos pacientes idosos inter-
nados.

a.

b.

c.

d.

e.

37. “A Bioética apregoa, entre os direitos do paciente, 
o de decidir através do Consentimento Livre e Esclare-
cido, se aceita ou não um determinado tratamento ou 
procedimento; o princípio da autonomia exige que 
o paciente forneça seu consentimento a todo trata-
mento médico e a todo ensaio experimental. O direito 
toma um valor ético quando proclama: “A pessoa hu-
mana é inviolável. Ninguém pode invadir outra pessoa 
sem o seu consentimento”; para ser autêntico, este 
consentimento deve ter duas qualidades: ser livre e 
esclarecido” (GERBER,2005).

Sobre este assunto, o Estatuto do Idoso (Lei n° 
10.741/03) determina:

( ) A escolha pelo tratamento de saúde deve ser 
do médico. Para subsidiar sua decisão o mes-
mo pode consultar os demais membros da 
equipe de saúde.

( ) A escolha por tratamento compatível com 
as necessidades do idoso cabe em qualquer 
situação ao médico geriatra, visto ser esta a 
especialidade médica que cuida da saúde do 
idoso.

( X ) Ao idoso que esteja no domínio de suas facul-
dades mentais é assegurado o direito de optar 
pelo tratamento de saúde que lhe for mais 
favorável.

( ) Os demais familiares poderão decidir sobre o 
tratamento do paciente idoso, somente em 
casos específicos de idosos que não têm des-
cendentes diretos.

( ) O Estatuto do Idoso não se manifesta sobre 
este tema.

a.

b.

c.

d.

e.
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38. Constitui princípio fundamental do Código de 
Ética Profissional do(a) Assistente Social:

( X ) Compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população e com o aprimoramen-
to intelectual na perspectiva da competência 
profissional.

( ) Pronunciamento em matéria de sua especiali-
dade, sobretudo quando se tratar de assuntos 
de interesse da população.

( ) Desempenho de suas atividades profissionais, 
com eficiência e responsabilidade, observan-
do a legislação em vigor.

( ) Garantia e defesa de suas atribuições e prerro-
gativas, estabelecidas na Lei de regulamenta-
ção da profissão.

( ) Liberdade na realização de seus estudos e 
pesquisas, resguardados os direitos de partici-
pação de indivíduos ou grupos envolvidos em 
seus trabalhos.

39. De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Assistente Social, é dever deste profissional:

( ) Ter livre acesso à população usuária.

( ) Ter acesso a informações institucionais que se 
relacionem aos programas e políticas sociais, 
e sejam necessárias ao pleno exercício das 
atribuições profissionais.

( ) Depor como testemunha sobre situação sigi-
losa do usuário de que tenha conhecimento 
no exercício profissional, mesmo quando 
autorizado.

( ) Dispor de condições de trabalho condignas, 
seja em entidade pública ou privada, de for-
ma a garantir a qualidade do exercício profis-
sional.

( X ) Apresentar à Justiça, quando convocado na 
qualidade de perito ou testemunha, as con-
clusões do seu laudo ou depoimento, sem 
extrapolar o âmbito da competência profis-
sional e violar os princípios éticos contidos no 
Código.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

40. O compromisso emancipatório da categoria dos 
Assistentes Sociais com as relações sociais vem se 
consolidando ao longo dos anos. Desde a década de 
90, a maturidade profissional vem significativamente 
se efetivando através da produção de conhecimento 
(graduação, pós graduação); a maturidade político-or-
ganizativa da categoria na mesma década também se 
sedimentou através de um aparato jurídico político de 
caráter abrangente, no qual merece destaque a Lei de 
Regulamentação da Profissão – Lei n° 8662/93.

Com base nesta Lei, assinale a alternativa correta.

( ) Os Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS) são dotados de autonomia admi-
nistrativa e financeira e não se vinculam ao 
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).

( ) Compete ao Conselho Regional de Serviço 
Social (CRESS) em cada estado da Federação 
definir o valor da anuidade a ser paga pelos 
profissionais; esta deve ser adequada à reali-
dade local e à média salarial dos profissionais.

( ) As decisões do coletivo da profissão devem 
ser definidas pelo Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS); as mesmas devem 
ser acatadas pelos Conselhos Regionais de 
Serviço Social (CRESS); a cada três (03) anos 
deve ser realizado um Encontro Nacional para 
discussões, prestação de contas e encaminha-
mentos de assuntos pertinentes à profissão.

( X ) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
e os Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS) constituem, em seu conjunto, uma 
entidade com personalidade jurídica e forma 
federativa, com o objetivo básico de disci-
plinar e defender o exercício da profissão de 
Assistente Social em todo o território nacional.

( ) A citada Lei não define obrigações para as 
instâncias administrativas da esfera estadual 
e federal, ou seja, não define as competências 
do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
e dos Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS).

a.

b.

c.

d.

e.
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41. Nas últimas décadas, o Serviço Social experimen-
tou, no Brasil, um profundo processo de renovação. 
Na intercorrência de mudanças ocorridas na socieda-
de brasileira com o próprio acúmulo profissional, o 
Serviço Social se desenvolveu teórica e praticamente, 
laicizou-se, diferenciou-se e, desde os anos noventa, 
apresenta-se como profissão reconhecida academi-
camente e legitimada socialmente. A dinâmica deste 
processo, que conduziu à consolidação profissional do 
Serviço Social, materializou-se em conquistas teóricas 
e ganhos práticos, que se revelaram diversamente no 
universo profissional. A fundamentação sociohistórica 
do Serviço Social tem sua base na:

( ) filantropia.

( X ) questão social.

( ) técnica social.

( ) processo social.

( ) organização assistencial.

42. Das alternativas propostas, assinale a que melhor 
define o estudo social:

( ) são entrevistas individuais e coletivas realiza-
das por um assistente social.

( ) é um estudo com fim específico que preferen-
cialmente deve ser elaborado por um assis-
tente social.

( ) é uma perícia realizada de forma multidiscipli-
nar por assistente social e psicólogo social.

( X ) é o instrumento utilizado para conhecer e 
analisar uma situação vivida por determi-
nados sujeitos ou grupos de sujeitos sociais, 
sobre a qual o assistente social foi chamado a 
opinar.

( ) é uma perícia social realizada de forma multi-
disciplinar por uma equipe técnica.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

43. Assinale a alternativa que preenche de forma 
correta a lacuna:

“                      é 
uma prática profissional, investigativa ou de atendi-
mento, realizada por um ou mais profissionais, junto 
ao indivíduo em seu próprio meio social ou familiar” 
(AMARO, 2003).

( ) A entrevista.

( ) A reunião social.

( X ) A visita domiciliar.

( ) O acolhimento.

( ) O encaminhamento.

44. Regina C. T. Mioto (2001), ao abordar a interven-
ção profissional no âmbito do projeto ético-político 
do serviço social, com base na Lei de Regulamentação 
da Profissão (Lei 8662/93), propõe que as ações pro-
fissionais se estruturem em torno de três processos 
de intervenção. Assinale a alternativa que apresenta 
esses processos corretamente:

( ) Processos Político-Organizativos, 
Processos Socioemergenciais, Processos 
Socioassistenciais.

( X ) Processos Político-Organizativos, Processos 
de Planejamento e Gestão, Processos 
Socioassistenciais.

( ) Processos Político-Organizativos, Processos 
de Planejamento e Gestão, Processos 
Socioterapêuticos.

( ) Processos Político-Periciais, Processos 
de Planejamento e Gestão, Processos 
Socioassistenciais.

( ) Processos Político-Educativos, Processos 
de Planejamento e Gestão, Processos 
Socioassistenciais.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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45. A partir da compreensão da atividade profissional 
do assistente social como integrante de um processo 
de trabalho coletivo no âmbito das instituições presta-
doras de serviços sociais, as políticas sociais e a ques-
tão social podem ser tomadas como:

( X ) objeto de trabalho.

( ) meio político-partidário e objeto de trabalho, 
respectivamente.

( ) instrumentais de trabalho.

( ) objeto e meio de trabalho, respectivamente.

( ) produto do trabalho.

46. Assinale a alternativa correta. A institucionaliza-
ção do Serviço Social como profissão no Brasil está 
diretamente relacionada à (ao):

( ) completo deslocamento das práticas sociais 
no âmbito da Igreja para o Estado.

( ) ampliação dos direitos a partir da constituição 
do Estado Neoliberal.

( X ) emergência da questão social no capitalismo 
monopolista.

( ) garantia dos mínimos sociais a partir das polí-
ticas focais no âmbito da saúde.

( ) reconhecimento da assistência social como 
política pública no âmbito da Seguridade 
Social.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

47. Assinale a alternativa correta.

“Na intervenção profissional do assistente social na 
política de saúde, emerge como demanda a emissão 
de laudos e pareceres técnicos para instrução de pro-
cesso de curatela (idosos, portadores de deficiência, 
crianças em situação de abandono), tutelas, processo 
judicial para recebimento de medicamentos de uso 
contínuo e de alto custo não disponibilizados pelo 
SUS, oxigenoterapia domiciliar, orientações de fami-
liares para organização de documentos para transfe-
rência de pacientes para outras instituições que reali-
zam atendimento em outra esfera de complexidade; 
recurso para processos indeferidos de auxílio-doença, 
Benefício de Prestação Continuada (INSS), processos 
para obtenção de órteses, próteses e aparelhos de 
locomoção, documentação para familiares obterem 
alvará judicial para liberação de valores deposita-
dos em contas pessoais de pacientes comatosos ou 
inconscientes, dentre outros” (Cartilha do Cress 12 
Região, 2005).

A realização de vistorias, perícias técnicas e laudos 
periciais pelo assistente social constitui:

( X ) atribuição privativa desse profissional quando 
tratarem de matéria de serviço social.

( ) competência desse profissional prevista no 
art. 8° da Lei de Regulamentação da Profissão.

( ) competência desse profissional regulamen-
tada no Código de Ética Profissional do 
Assistente Social.

( ) atribuição privativa desse profissional, quando 
acompanhado de um técnico especializado.

( ) competência do assistente social por fazer 
parte da equipe interdisciplinar, de acordo 
com o art. 22 da Lei 8662/93.

a.

b.

c.

d.

e.
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48. “Os Assistentes Sociais trabalham com a questão 
social nas suas mais variadas expressões quotidianas, 
tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, 
na família, na área habitacional, na saúde, na assistên-
cia social pública, etc.” (IAMAMOTO, 2006). Nesse sen-
tido, do assistente social que atua na política de saúde, 
que tem como referência o projeto ético-político da 
profissão, exige-se conhecimento sobre a realidade e 
não só boa vontade.

Assinale a alternativa que contém somente Doenças 
de Notificação Compulsória.

( ) AIDS, tuberculose, hanseníase, meningite, 
doenças diarréicas agudas, zoonoses (leptos-
pirose, hantavírus, dengue), cistite.

( ) AIDS, tuberculose, hanseníase, meningite, 
doenças diarréicas agudas, zoonoses (leptos-
pirose, hantavírus, dengue), epilepsia.

( ) Tuberculose, hanseníase, meningite, doenças 
diarréicas agudas, depressão, zoonoses (lep-
tospirose, hantavírus, dengue).

( X ) AIDS, tuberculose, hanseníase, meningite, 
doenças diarréicas agudas, zoonoses (leptos-
pirose, hantavírus, dengue).

( ) AIDS, hanseníase, meningite, tendinite, doen-
ças diarréicas agudas, zoonoses (leptospirose, 
hantavírus, dengue).

49. Assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna no texto abaixo.

“Designa-se como                
qualquer fator mórbido ou doença espacialmente 
localizada, temporalmente ilimitada, habitualmente 
presente entre os membros de uma população.”

( ) epidemia.

( X ) endemia.

( ) pandemia.

( ) fator de morbidade.

( ) fator de natalidade.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

50. Assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna no texto abaixo.

“Designa-se como                a 
ocorrência, numa comunidade ou região, de casos de 
doença, acidente, mal formação congênita, compor-
tamento especificamente relacionado com a saúde. O 
número de casos indicativos varia de acordo com o 
agente, dimensão, tipo e estado imunitário da popula-
ção exposta.”

( X ) epidemia.

( ) endemia.

( ) pandemia.

( ) fator de contaminação.

( ) fator de higiene pública.

51. Considere o texto extraído do Plano Estadual de 
Saúde do Estado de Santa Catarina – 2006 p.40.

[…] “Historicamente o atendimento a urgências aos 
catarinenses esteve centrado no Suporte Básico de 
Vida realizado pelos Corpos de Bombeiros Militares ou 
Voluntários e Polícias Militares, Rodoviária Estadual e 
Federal. Em Santa Catarina a reestruturação do setor 
teve início em 2004 com a participação dos municí-
pios na análise e proposta de implantação do  

                       .”

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna no texto acima.

( ) Serviço de Ambulâncias de Urgência.

( ) Secretaria de Assistência a Urgências e 
Emergências.

( ) Serviço Ambulatorial de Urgências.

( X ) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

( ) Serviço de Atendimento Municipal de 
Urgência.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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52. No Brasil existem regiões em que ocorrem doen-
ças endêmicas. Assinale a alternativa correta:

( ) Gravidez Precoce na Região Sul, Gripe Aviária 
na Região Nordeste.

( ) LER e DORT na Região Sudeste, Dengue na 
Região Sul.

( ) Gripe Aviária na Região Centro Oeste, 
Tuberculose na Região Sul.

( ) Leptospirose na Região Sudeste e Cefaléia na 
Região Norte.

( X ) Febre Amarela na Região Norte, Dengue na 
Região Sudeste.

53. A Lei n° 8142/90 garante que os municípios po-
derão estabelecer consórcios para execução de ações 
e serviços de saúde. São pré-requisitos por parte dos 
municípios, de acordo com esta lei:

( ) Existência de Fundo de Saúde, Conselho de 
Saúde, Plano de Saúde, relatório de gestão, 
contrapartida de recursos para saúde no res-
pectivo orçamento, equipe de saúde mínima, 
ênfase nas ações curativas em saúde.

( X ) Existência de Fundo de Saúde, Conselho de 
Saúde, Plano de Saúde, relatório de gestão, 
contrapartida de recursos para saúde no res-
pectivo orçamento, comissão de elaboração 
do plano de carreira, cargos e salários.

( ) Existência de Fundo de Saúde, Conselho de 
Saúde, Plano de Saúde, relatório de gestão, 
comando único municipal de saúde e assis-
tência social, programa de prevenção de do-
enças parasitárias.

( ) Existência de Fundo de Saúde, Conselho de 
Saúde, Plano de Saúde, relatório de gestão, 
contrapartida de recursos para saúde e assis-
tência social no respectivo orçamento.

( ) Existência de Fundo de Saúde, Conselho de 
Saúde, Plano de Saúde, relatório de gestão, 
programas de controle de natalidade; todas 
as crianças com idade inferior a seis (06) anos 
devem estar matriculadas na pré-escola.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

54. “Pode-se afirmar que o assistente social se insere, 
no interior do processo de trabalho em saúde, como 
agente de interação ou como um elo orgânico entre 
os diversos níveis do SUS e entre este e as demais 
políticas sociais setoriais, o que nos leva a concluir que 
o seu principal produto parece ser assegurar – pelos 
caminhos os mais tortuosos – a integralidade das 
ações”. (COSTA, 2006).

O que a Lei n° 8080/90 menciona sobre integralidade? 
Assinale a alternativa correta:

( ) integralidade da assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos somente para os casos de 
alta complexidade do sistema.

( ) integralidade da assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, acolhimento aos usuários.

( ) integralidade da assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos somente para os casos de 
média complexidade do sistema.

( ) a integralidade da assistência à saúde está 
vinculada ao acolhimento ao usuário; este 
tem direito a ser atendido em um espaço físi-
co que lhe proporcione conforto e a ser bem 
recepcionado pelos profissionais de saúde.

( X ) integralidade da assistência, entendida como 
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.

a.

b.

c.

d.

e.
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55. Assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna no texto abaixo.

“                     tem 
sua concepção advinda da Constituição Federal de 
1988, enquanto instrumento de efetivação da partici-
pação popular no processo de gestão político-admi-
nistrativa, financeira e técnico-operativa, com caráter 
democrático e descentralizado”.

( ) Plano de Assistência Social.

( ) Integração Social.

( X ) Controle Social.

( ) Responsabilidade Social.

( ) Controle das Políticas Sociais.

56. A organização da assistência social tem como 
base as seguintes diretrizes, conforme estabelece a 
LOAS - Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social):

( ) Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial al-
cançável pelas demais políticas públicas.

( X ) Descentralização político-administrativa para 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
e comando único das ações em cada esfera de 
governo.

( ) Respeito à dignidade do cidadão, à sua auto-
nomia e ao seu direito a benefícios e serviços 
de qualidade, bem como à convivência fami-
liar e comunitária, vedando-se qualquer com-
provação vexatória de necessidade.

( ) Igualdade de direitos no acesso ao atendi-
mento, sem discriminação de qualquer natu-
reza, garantindo-se equivalência às popula-
ções urbanas e rurais.

( ) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para sua concessão.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

57. Considera-se Benefício de Prestação Continuada, 
de acordo com a Lei 8.742/93:

( ) O pagamento de auxílio por natalidade ou mor-
te às famílias cuja renda mensal per capita seja 
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

( ) O pagamento de auxílio financeiro às crianças 
e adolescentes em situação de risco pessoal e 
social.

( ) O programa voltado ao idoso e à integração 
da pessoa portadora de deficiência.

( ) Os projetos de enfrentamento da pobreza às 
pessoas que vivem em situação de rua.

( X ) A garantia de 1 (um) salário mínimo mensal 
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
com 70 (setenta) anos ou mais e que compro-
vem não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua 
família.

58. De acordo com a Lei Federal 8.662, de 7 de junho 
de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente 
Social, assinale a alternativa que não se constitui em 
atribuição privativa do Assistente Social:

( ) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas 
e projetos na área de Serviço Social.

( ) Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em Unidade de Serviço Social.

( X ) Realizar estudos socioeconômicos com os 
usuários, para fins de benefícios e serviços so-
ciais, junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades.

( ) Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, em-
presas privadas e outras entidades, em maté-
ria de Serviço Social.

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

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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59. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ) segundo 
a Lei Federal 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso:

( ) É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso univer-
sal e igualitário.

( ) A prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso serão efetivadas por meio de cadastra-
mento da população idosa em base territorial.

( ) O atendimento domiciliar inclui a internação, 
para a população que dele necessitar e esteja 
impossibilitada de se locomover, inclusive 
para idosos abrigados e acolhidos por ins-
tituições públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos conveniadas com o Poder Público 
somente na área urbana.

( ) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, 
gratuitamente, medicamentos, especialmente 
os de uso continuado, com exceção de próte-
ses e órteses.

( ) Os idosos portadores de deficiência ou com 
limitação incapacitante terão atendimento 
especializado.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência cor-
reta, de cima para baixo:

( ) V, V, V, F, V.

( X ) V, V, F, F, V.

( ) V, F, F, V, F.

( ) F, V, V, F, F.

( ) F, F, V, V, F.

a.

b.

c.

d.

e.

60. É vedado ao Assistente Social, de acordo com o 
seu Código de Ética Profissional:

( X ) Depor como testemunha sobre situação sigi-
losa do usuário de que tenha conhecimento 
no exercício profissional, mesmo quando 
autorizado.

( ) Cumprir, no prazo estabelecido, determina-
ção emanada do órgão ou autoridade dos 
Conselhos, em matéria destes, depois de re-
gularmente notificado.

( ) Denunciar ao Conselho Regional de Serviço 
Social, através de comunicação fundamenta-
da, qualquer forma de exercício irregular da 
Profissão.

( ) Informar, esclarecer e orientar os estudantes, 
na docência ou supervisão, quanto aos prin-
cípios e normas contidas no Código de Ética 
Profissional.

( ) Participar de instituição que, tendo por objeto 
o Serviço Social, e esteja inscrita no Conselho 
Regional.

a.

b.

c.

d.

e.
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