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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

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

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Assistente Social

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

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

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

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

QUESTÃO 06

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

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

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

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

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

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

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

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Assistente Social

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

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

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

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

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

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

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Assistente Social

QUESTÃO 20

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

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

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

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

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

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

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

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

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
Ao considerar que o ponto de partida para o
conhecimento de uma determinada situação
vivida por um sujeito no contexto de suas relações
sociais é a estrutura das relações familiares, a
questão conceitual não pode ser desmerecida.
Por isso, é importante saber distinguir as diversas
referências para transitar por ela e definir o que
é uma família. Isto propicia uma compreensão
mais abrangente da situação e de suas interrelações com os processos sociais, dos critérios
estabelecidos para o acesso a benefícios no
âmbito das políticas sociais. Lima (2005), Mioto e
Nora (2006), apoiadas na literatura, apontam três
indicadores importantes para definir família:
(A)
o trabalho, a moradia e a sexualidade.
(B)
a moradia, o parentesco e o trabalho.
(C)
o domicílio, o parentesco e os afetos.
(D)
a escolaridade, o trabalho e a sexualidade.
(E)
o grau de parentesco, a escolaridade e o nível
socioeconômico.

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

Os objetivos devem exprimir com clareza,
precisão e sem ambiguidades a finalidade
da pesquisa, o que se pretende alcançar
com sua realização.

III.

Você
precisa
definir
os
objetivos
específicos, que dão conta da visão
abrangente da finalidade da pesquisa e
relaciona-se diretamente ao problema.

IV.

Aponte também o objetivo geral, que se
refere a questões secundárias.

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

QUESTÃO 30
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“ ___________________________ é a arte do
aprofundamento com sentido de abrangência, para
dar conta, ao mesmo tempo, da particularidade e
da complexidade do real”
(A)
Disciplinaridade
(B)
Multidisciplinaridade
(C)
Interdisciplinaridade
(D)
Transdisciplinaridade
(E)
Metodologia

QUESTÃO 27
A família monoparental é aquela
(A)
composta pela união de um homem e uma mulher.
(B)
composta por um homem e uma mulher oriundos ou
não de outra relação.
(C)
composta pela mulher mãe e seus filhos.
(D)
composta pelo homem pai e seus filhos.
(E)
formado por qualquer dos pais e seus descendentes.

QUESTÃO 31
São características das Políticas Sociais no
Neoliberalismo, EXCETO
(A)
paternalista.
(B)
focalista e clientelista.
(C)
existência de uma mercantilização e transformação de
políticas sociais em negócios.
(D)
os benefícios, serviços e programas sociais deixam
de ser direitos sociais para se tornarem direito do
consumidor.
(E)
a universalidade de acesso.

QUESTÃO 28
O planejamento da pesquisa é um processo de
reflexão e tomada de decisão acerca do seu objeto,
objetivos e procedimentos a serem adotados
para realizá-la. Existem determinados requisitos,
elementos básicos e indicações de procedimentos
que orientam o processo de planejamento e
execução da pesquisa. A realidade é muito
complexa e impõe diferentes enigmas para serem
resolvidos. Por esta razão, a primeira tarefa para o
pesquisador é decidir, com objetividade e clareza,
(A)
o sexo do sujeito da pesquisa.
(B)
o tipo de avaliação.
(C)
a teoria metodológica.
(D)
o tipo da entrevista.
(E)
o que pretende pesquisar.

QUESTÃO 32
A prática profissional do Assistente Social se
reduzida, portanto, à mera identificação das
demandas e a seu atendimento focalizado,
mobiliza um suporte teórico bastante elementar,
cuja análise não ultrapassa o nível da aparência
e escamoteia o real significado das mesmas
no contexto antagônico das relações sociais
capitalistas. Para superar essa abordagem parcial
da realidade, torna‐se necessário que o Assistente
Social detenha “um conjunto de saberes que
extrapola a realidade imediata e lhe proporcione
apreender a dinâmica conjuntural e a correlação
de forças manifesta ou oculta” e que podem ser
captados somente pelo domínio da
(A)
razão teórica.
(B)
razão dialética.
(C)
razão emocional.
(D)
razão financeira.
(E)
razão empresarial.

QUESTÃO 29
Sobre os objetivos da pesquisa, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).

I.

II.

Com a definição dos objetivos, você não
responderá as questões “para que” ? E
“para quem” a pesquisa será realizada?
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33
O planejamento se organiza por operações
complexas e interligadas. A operação de crítica
dos processos e dos efeitos da ação planejada,
com vistas ao embasamento do planejamento de
ações posteriores recebe o nome de
(A)
reflexão.
(B)
decisão.
(C)
ação.
(D)
retomada da reflexão.
(E)
retroalimentação.

QUESTÃO 38
De acordo com o Estatuto da Criança e
do Adolescente, os hospitais e demais
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a, EXCETO
(A)
manter o registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo de
dezoito anos.
(B)
fornecer declaração de nascimento em que constem,
necessariamente, as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato.
(C)
manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato
a permanência junto à mãe.
(D)
providenciar as roupinhas ao recém-nascido, bem
como prestar orientação aos pais.
(E)
identificar o recém-nascido mediante o registro de sua
impressão plantar e digital e da impressão digital da
mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas
pela autoridade administrativa competente.

QUESTÃO 34
A ação é uma das operações do planejamento,
relacionada à execução das decisões. É o foco
central do planejamento. Orienta-se por momentos
que antecedem e é subsidiada pelas escolhas
efetivadas na operação anterior, quanto aos
necessários processos de organização. São fases
metodológicas da ação, EXCETO
(A)
implementação.
(B)
implantação.
(C)
execução.
(D)
controle.
(E)
retomada do processo.

QUESTÃO 39
Configura violência doméstica e familiar contra
a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial. Sobre o âmbito que configura a
violência doméstica e familiar contra a mulher,
analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

QUESTÃO 35
Um documento específico de avaliação deve
conter os seguintes itens, EXCETO
(A)
a descrição do projeto, com a especificação
dos resultados previstos para alcançá-los e dos
mecanismos de registro.
(B)
a explicitação dos parâmetros predeterminados e
das metas definidas em termos de espaço, volume e
tempo.
(C)
apenas a descrição dos dados depois da intervenção.
(D)
o confronto dos parâmetros e metas com a análise dos
desvios. Análise da eficiência, eficácia e efetividade
interna e externa da intervenção em relação à
conjuntura da situação.
(E)
as sugestões para a realimentação do processo de
planejamento.
QUESTÃO 36

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

integral / universal / igualitário
integral / universal / de qualidade
parcial / universal / de qualidade
integral / total / de qualidade
total / restrito / igualitário

Os critérios mais usuais em uma avaliação são os
relacionados com
os custos, os gastos e os acertos.
a eficiência, os gastos e os acertos.
a eficácia, os gastos e os acertos.
a eficiência, a eficácia e a efetividade.
a eficiência, os gastos e a efetividade.

QUESTÃO 37

Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente
“É assegurado atendimento_______________ à
saúde da criança e do adolescente, por intermédio
do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso
____________ e ______________ às ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação
da saúde.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

No âmbito da unidade doméstica,
compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo
familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas.

II.

No 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.

III.

Em qualquer relação íntima de afeto, na
qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de
coabitação.

IV.

A violência doméstica e familiar contra
a mulher constitui uma das formas de
violação dos direitos sociais.

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.
Cargo: Assistente Social

QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

Sobre o que o idoso deverá comprovar para fazer
jus ao Benefício de Prestação Continuada, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s).
I.

II.

III.

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

Relacione as colunas e assinale a alternativa
correta.

Contar com sessenta e sete anos de idade
ou mais.
Ter renda mensal bruta familiar, dividida
pelo número de seus integrantes, inferior a
um quarto do salário mínimo.

(B)

(C)

(D)

(E)

Princípios da Assistência Social
Diretrizes da Assistência Social

( )

participação da população, por meio
de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis.
primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social
em cada esfera de governo.
respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia e ao seu direito a benefícios
e serviços de qualidade, bem como
à convivência familiar e comunitária,
vedando-se
qualquer
comprovação
vexatória de necessidade.
igualdade de direitos no acesso ao
atendimento,
sem
discriminação
de
qualquer
natureza,
garantindo-se
equivalência às populações urbanas e
rurais.

( )

Não possuir outro benefício no âmbito
da Seguridade Social ou de outro regime,
salvo o de assistência médica.

( )

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

( )

QUESTÃO 41

(A)

1.
2.

Sobre a assistência social, assinale a alternativa
INCORRETA.
A assistência social, direito do cidadão e dever do
Estado, é Política de Seguridade Social contributiva,
que provê os mínimos sociais, realizada através de
um conjunto integrado de ações de iniciativa pública
e da sociedade para garantir o atendimento às
necessidades básicas.
A assistência social tem por objetivos: a proteção
social, que visa à garantia da vida, à redução de danos
e à prevenção da incidência de riscos; a vigilância
socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência
de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações
e danos; a defesa de direitos, que visa a garantir o
pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões
socioassistenciais.
Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais,
garantindo mínimos sociais e provimento de condições
para atender contingências sociais e promovendo a
universalização dos direitos sociais.
Consideram-se entidades e organizações de
assistência social aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela
Lei Orgânica de Assistencia Social, bem como as que
atuam na defesa e garantia de direitos.
São de atendimento aquelas entidades que, de
forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços, executam programas ou projetos e concedem
benefícios de prestação social básica ou especial,
dirigidos às famílias e indivíduos em situações de
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos
da LOAS, e respeitadas as deliberações do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam
os incisos I e II do art. 18.

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

1 − 2 − 1 − 2.
2 − 2 − 1 − 1.
2 − 1 − 2 − 1.
1 − 1 − 1 − 2.
2 − 2 − 2 − 1.

QUESTÃO 43
Assistência social organiza-se pelos seguintes
tipos de proteção:
(A)
média, básica e especial.
(B)
social básica e social especial.
(C)
afiançada básica,  afiançada especial e especializada.
(D)
social básica e social administrativa.
(E)
social completa e básica.
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QUESTÃO 44

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

A Constituição Federal de 1988 traz uma nova
concepção para a assistência social brasileira.
Incluída no âmbito da Seguridade Social e
regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS – em dezembro de 1993, como
política social pública, a assistência social inicia
seu trânsito para um campo novo: o campo
dos direitos, da universalização dos acessos e
da responsabilidade estatal. A LOAS cria uma
nova matriz para a política de assistência social,
inserindo-a no sistema do bem-estar social
brasileiro concebido como campo da
Previdência Social, configurando o tripé da Seguridade
Social.
Seguridade Social, juntamente com as políticas de
saúde e Educação.
Previdência Social, juntamente com as políticas de
Habitação e saúde.
Seguridade Social, configurando o triângulo
juntamente com a Saúde e a Previdência Social.
Seguridade Social, configurando o triângulo
juntamente com a Educação e a Previdência Social.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 48

Sobre o sigilo profissional do Assistente Social,
analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

QUESTÃO 45

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

São considerados serviços de proteção básica de
assistência social aqueles que, EXCETO
potencializam a família como unidade de referência.
fortalecem vínculos familiares internos e externos
de solidariedade, através do protagonismo de seus
membros.
ofertam um conjunto de serviços locais que visam
a convivência, a socialização e o acolhimento, em
famílias cujos vínculos familiar e comunitário foram
rompidos.
promovem a integração ao mercado de trabalho.
visem ao fortalecimento dos vínculos familiares, o
direito de brincar, às ações de socialização e de
sensibilização para a defesa dos direitos das crianças
de 0 a 6 anos.

QUESTÃO 46
Os serviços socioassistenciais no SUAS são
organizados segundo as seguintes referências:
(A)
vigilância social, proteção social e defesa social e
institucional.
(B)
guarda social, proteção social básica e especial.
(C)
defesa social e institucional, guarda social e vigilância
social.
(D)
proteção social básica e proteção social especializada.
(E)
proteção social de alta complexidade, de média
complexidade e vigilância social.

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

QUESTÃO 47

(A)

respectivamente, a produção de conhecimento, a
defesa e a fiscalização do exercício profissional.
constitui-se um dever: apoiar e/ou participar dos
movimentos sociais e organizações populares
vinculados à luta pela consolidação e ampliação da
democracia e dos direitos de cidadania.
constitui-se um dever: denunciar ao Conselho
Regional as instituições públicas ou privadas, cujas
as condições de trabalho não sejam dignas ou que
possam prejudicar os usuários ou profissionais.
denunciar, no exercício da Profissão, às entidades de
organização da categoria, às autoridades e aos órgãos
competentes, casos de violação da lei e dos Direitos
Humanos, quanto a: corrupção, maus tratos, torturas,
ausência de condições mínimas de sobrevivência,
discriminação, preconceito, abuso de autoridade
individual e institucional, qualquer forma de agressão
ou falta de respeito à integridade física, social e mental
do cidadão – é um dever do Assistente Social.
constitui-se um dever do Assistente Social: respeitar
a autonomia dos movimentos populares e das
organizações das classes trabalhadoras.

De acordo com o Código de Ética do Assistente
Social, nas relações dos assistentes social com
entidades da categoria e demais organizações da
sociedade civil, é INCORRETO afirmar que
considera-se um direito: participar em sociedades
científicas e em entidades representativas e de
organização da categoria que tenham por finalidade,

I.

Constitui direito do assistente social manter
o sigilo profissional.

II.

O sigilo protegerá o usuário em tudo
aquilo de que o assistente social tome
conhecimento, como decorrência do
exercício da atividade profissional.

III.

Em trabalho multidisciplinar, poderão ser
prestadas todas informações sem limites
do estritamente necessário.

IV.

É vedado ao assistente social revelar sigilo
profissional.

V.

A quebra do sigilo só é admissível quando
se tratarem de situações cuja gravidade
possa, envolvendo ou não fato delituoso,
trazer prejuízo aos interesses do usuário,
de terceiros e da coletividade.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas I, III e V.
Apenas I, II, IV e V.
Apenas I e V.

QUESTÃO 49

(A)

(B)
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Constituem infrações disciplinares, EXCETO
exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não
inscritos ou impedidos.
informar, esclarecer e orientar os estudantes, na
Cargo: Assistente Social

(C)

(D)
(E)

docência ou supervisão, quanto aos princípios e
normas contidas neste Código de Ética do Assistente
Social.
deixar de pagar, regularmente, as anuidades e
contribuições devidas ao Conselho Regional de
Serviço Social a que esteja obrigado.
participar de instituição que, tendo por objeto o Serviço
Social, não esteja inscrita no Conselho Regional.
fazer ou apresentar declaração, documento falso ou
adulterado, perante o Conselho Regional ou Federal.

QUESTÃO 50
As infrações ao Código de Ética do Assistente
Social acarretarão penalidades, desde a multa à
cassação do exercício profissional. Assinale a
alternativa que descreva as penalidades conforme
gradação estabelecida
(A)
multa; advertência pública; suspensão do exercício
profissional; advertência reservada; cassação do
registro profissional.
(B)
multa; advertência reservada; advertência pública;
cassação do registro profissional; suspensão do
exercício profissional.
(C)
advertência reservada; advertência pública; multa;
suspensão do exercício profissional; cassação do
registro profissional.
(D)
multa; advertência reservada; advertência pública;
suspensão do exercício profissional; cassação do
registro profissional.
(E)
advertência pública; multa; advertência reservada;
suspensão do exercício profissional; cassação do
registro profissional.
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