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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após 
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço 
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a 
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma 
mensagem para a central de controle vinculada à missão: 
“Olá, mundo!” 

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu 
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo 
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda 
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície 
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por 
humanos num cometa. 

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros 
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma 
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo 
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro 
do que pousar na Lua. 

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto 
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, 
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se 
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, 
sua superfície vai esquentando e seu material começa a 
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, 
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção 
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. 

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material 
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. 
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos 
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de 
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também 
estudar a nossa origem. 

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos 
científicos, mandará imagens da superfície do cometa 
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição 
química da superfície do cometa, buscando, em particular, 
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm 
abaixo da superfície para coletar amostras do solo. 

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda 
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. 
Imagine pilotar um robô a essa distância... 

Existem dois mistérios profundamente interligados com 
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da 
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da 
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram 
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do 
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e 
esses estudos serão úteis para elucidar a questão. 

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, 
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. 
Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-
Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são 
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram 
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado 

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa 
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse 
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência 
supera a ficção. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-
quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o. 

A expressão destacada que NÃO constitui locução 
verbal se encontra em

(A)  “Philae terá que usar uma combinação...”
(B)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
(C)  “...e seu material começa a sublimar.”
(D)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
(E)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
indica o modo da ação verbal.

(A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)		 “...é	praticamente nula.”
(D)  “Isso tudo será feito remotamente...”
(E)		 “Existem	dois	mistérios	profundamente interligados...”

“...à medida que o cometa vai se aproximando do 
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto, 
relação semântica de

(A)  comparação.
(B)  proporção.
(C)  condição.
(D)  modo.
(E)  consecução.

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o 
espaço da expressão em destaque, EXCETO

(A)  visto que.
(B)  como.
(C) porquanto.
(D)  uma vez que.
(E)  dado que.

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz 
referência a algo anteriormente mencionado no 
texto, encontra-se na alternativa  

(A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
(B) “...estudá-los	significa	também	estudar	a	nossa	origem.”.
(C)		 “...e	esses	estudos	serão	úteis	para	elucidar	a questão.”.
(D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
(E) “Existem dois	mistérios...”.
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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

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a 
expressão destacada funciona, sintaticamente, como

(A) predicativo.
(B)  objeto direto.
(C) complemento nominal.
(D)  objeto indireto.
(E) adjunto adverbial.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das expressões destacadas a seguir.

(A)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da 
origem do Sistema Solar.

(B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na 
direção...”,	pode	ficar	no	plural.

(C)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída 
por à.

(D)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, 
retoma o Sol.

(E)  Em “...cometas têm	 matéria...”,	 pode	 ser	 grafada	 sem	
acento.

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que 
lhe segue, uma relação semântica de

(A)  tempo.
(B)  conclusão.
(C)  causa.
(D)  concessão.
(E)  proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial é

(A)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
(B)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
(C)	 “Ninguém	sabe	de	onde	veio	a	água	aqui...”
(D) “É nessas horas	que	a	ciência	supera	a	ficção.”
(E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em   
ne-ssas.

(B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
(C) A expressão chegará apresenta um encontro 

consonantal.
(D)  A expressão poeira apresenta um tritongo.
(E)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

Três amigas vão passar as férias em lugares 
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra 
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra 
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente 
nesta ordem. Sabendo que

• a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o 
Rio de Janeiro.

• a morena diz que o nome dela não é Mira e nem 
Wendy.

• a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São 
Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que
(A)	 a	loura	é	Wendy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(B)	 a	ruiva	é	Wendy	e	ela	vai	à	São	Paulo.
(C)	 a	ruiva	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(D)	 a	morena	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(E)	 a	loura	é	Mira	e	ela	vai	à	Bahia.

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico 
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 José	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(B)	 José	não	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(C)	 José	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(D)	 José	não	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(E)	 José	é	mecânico	ou	João	é	pedreiro.

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  

corresponde?
(A) 7%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 37%.

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros 
preferidos estava em promoção. O box custava              
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é 
o valor deste desconto?

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 31,75.
(C) R$ 37,50.
(D) R$ 39,25.
(E) R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com 
o sétimo termo?

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

O Conselho de Administração reunir-se-á, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação

(A)  da maioria absoluta dos membros.
(B)  da maioria simples dos membros.
(C)  de, pelo menos, três de seus membros.
(D)  de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E) de, pelo menos, seis de seus membros.

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de 

bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes.

(B)  analisar e submeter à aprovação do Conselho de 
Administração propostas de aquisição, alienação e 
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

(C)		 pronunciar-se	 sobre	 todas	 as	matérias	 que	 devam	 ser	
submetidas ao Conselho de Administração.

(D)  fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por 
conselheiro do Conselho de Administração.

(E)  instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da 
EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

(B)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(C)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira 

reunião de que participarem.
(D)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura 
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(E)  A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo 
com o Estatuto Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e 
ao Conselho de Administração.

II. O presidente do Conselho Consultivo será o 
Presidente da EBSERH.

III. A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada de 
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da EBSERH.

IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente, por sua 
iniciativa ou por solicitação do Conselho de 
Administração, ou a pedido de um terço dos 
seus membros.

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

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(B)		 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública	com	personalidade	
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.

(C)		 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH 

pela	 administração	 pública	 para	 realizar	 atividades	
relacionadas ao seu objeto social.

(E)  Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I. limitação da cobertura e do atendimento.

II. uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais.

III. irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV. diversidade da base de financiamento.

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

À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços, EXCETO

(A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E)	 de	saúde	do	trabalhador.

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de 
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

(A)	 Conselho	de	Saúde.
(B)	 Ministro	da	Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E)	 Secretário	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(B)	 A	 cada	 um	 ano,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 consolidará	
e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.

(C) A RENAME será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, 
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(D)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 poderá	 estabelecer	 regras	
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.

(E)	 A	 RENAME	 e	 a	 relação	 específica	 complementar	
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com a Resolução 453/2012, as 
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho 
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 
governo, em um prazo de

(A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

Assinale a alternativa que constitui-se em um dos 
princípios do Código de Ética do Assistente Social.

(A)	 Pronunciamento	 em	 matéria	 de	 sua	 especialidade,	
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse 
da população.

(B)	 Ampla	autonomia	no	exercício	da	profissão,	não	sendo	
obrigado	a	prestar	serviços	profissionais	incompatíveis	
com as suas atribuições, cargos ou funções.

(C)	 Reconhecimento	da	liberdade	como	valor	ético	central	
e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.

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

(E) Participar de programas de socorro à população em 
situação	 de	 calamidade	 pública,	 no	 atendimento	 e	
defesa de seus interesses e necessidades.

Assinale a alternativa que configura-se em um 
direito do Assistente Social.

(A) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo 
profissional.

(B)	 Abster-se,	no	exercício	da	Profissão,	de	práticas	que	
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, 
o policiamento dos comportamentos, denunciando 
sua ocorrência aos órgãos competentes.

(C) Participar de programas de socorro à população em 
situação	 de	 calamidade	 pública,	 no	 atendimento	 e	
defesa de seus interesses e necessidades.

(D) Adulterar resultados e fazer declarações falaciosas 
sobre situações ou estudos de que tome conhecimento.

(E) Assinar ou publicar em seu nome ou de outrem 
trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob 
sua orientação.
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III. Por avaliação de eficácia, entende-se uma 
avaliação da relação entre os objetivos 
e instrumentos explícitos de um dado 
programa. 

IV. A eficiência de uma política social ou de um 
programa social estabelece a correlação 
entre os efeitos dos programas (benefícios) 
e os esforços (custos) empreendidos para 
obtê-los.

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

A avaliação da eficiência incide diretamente sobre 
a ação desenvolvida, e tem por objetivo

(A)  reestruturar a ação para obter, ao menor custo e ao 
menor esforço, melhores resultados. 

(B) medir o impacto do planejado sobre a situação. 
(C) alcançar os efeitos dos programas sem medir os 

esforços.
(D) reestruturar ação para obter melhores resultados, 

independente do custo.
(E) reestruturar a ação para obter melhores resultados 

com menos esforços independente do custo.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A avaliação da efetividade diz respeito, 
propriamente, ao estudo do ______________ 
do planejado sobre a situação, à adequação 
dos objetivos definidos para o atendimento da 
problemática, objeto da intervenção, ou melhor, ao 
estudo dos efeitos da ação sobre a questão, objeto 
do programa ou política.

(A) recurso
(B) objetivo
(C) estudo
(D) impacto
(E) programa

São deveres do Assistente Social nas suas 
relações com os usuários, EXCETO

(A) contribuir para a viabilização da participação efetiva 
da população usuária nas decisões institucionais.

(B) garantir a plena informação e discussão sobre 
as possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, respeitando democraticamente as 
decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias 
aos	valores	e	às	crenças	individuais	dos	profissionais,	
resguardados os princípios do Código de Ética 
Profissional.

(C) democratizar as informações e o acesso aos 
programas disponíveis no espaço institucional, como 
um dos mecanismos indispensáveis à participação 
dos usuários. 

(D) devolver as informações colhidas nos estudos e 
pesquisas aos usuários, no sentido de que estes 
possam usá-los para o fortalecimento dos seus 
interesses.

(E) zelar pela observância dos princípios e diretrizes do 
Código	 de	 Ética	 Profissional,	 fiscalizando	 as	 ações	
dos Conselhos Regionais e a prática exercida pelos 
profissionais,	 instituições	e	organizações	na	área	do	
Serviço Social.

No planejamento social, o estudo da situação 
consiste na caracterização (descrição 
interpretativa), na compreensão e na explicação 
de uma determinada situação tomada como 
problema para o planejamento e na determinação 
da natureza e da magnitude de suas limitações e 
possibilidades. Podem ser considerados como 
objetivos do estudo da situação, EXCETO

(A)	 a	determinação	de	elementos	que	permitam	justificar	
a ação sobre o objeto.

(B) o estabelecimento de prioridades.
(C)	 a	análise	dos	instrumentos	e	técnicas	que	podem	ser	

operados na ação.
(D) a indicação de alternativas de intervenção.
(E) procurar adotar um enfoque situacional adotando uma 

visão reducionista.

O enfoque contemporâneo dado à avaliação é 
o de que a avaliação é atribuição de mérito ou 
julgamento sobre o grau de eficiência, eficácia 
e efetividade de políticas e programas sociais. 
Analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Não existe distinção entre os termos 
eficiência, eficácia e efetividade.

II. Existe distinção entre os termos eficiência, 
eficácia e efetividade. E esta distinção é 
um recurso analítico destinado a separar 
aspectos diferentes dos objetivos e, 
por consequência, da abordagem e dos 
métodos e técnicas de avaliação.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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que devem ser do domínio do assistente social 
contemporâneo, afinado ao projeto ético político 
profissional. Assinale a alternativa que descreve 
tais dimensões.

(A) Dimensões social, política e econômica.
(B)	 Dimensões	 ético-política,	 teórico-metodológica	 e	

técnico-operativa.
(C) Dimensões teórica, metodológica e política.
(D) Dimensões	ética,	social	e	política.
(E)	 Dimensões	técnica,	operacional	e	metodológica.

As três dimensões discutidas na questão anterior 
vão direcionar o agir profissional a partir da 
identidade profissional construída pelo seu 
projeto ético-político.  Iamamoto (1998) aponta 
a relevância de que estas três dimensões sejam 
apreendidas em sua complementaridade, uma 
vez que, desenvolvidas isoladamente, poderão 
transformar-se em armadilhas, tais como:

(A) o militarismo, o teoricismo e o tecnicismo.
(B)	 o	militarismo,	a	historicidade	e	a	cientificidade.
(C) o militantismo, o teoricismo e o tecnicismo.
(D)	 a	cientificidade,	o	militarismo	e	o	tecnicismo.
(E) o tecnicismo, o militarismo e o teoricismo.

A dimensão da competência teórico-metodológica 
pressupõe que, EXCETO

(A)	 o	 Assistente	 Social	 seja	 um	 profissional	 qualificado	
para conhecer a realidade social na qual vai atuar em 
seus níveis políticos, econômicos e culturais.

(B) a atuação do Assistente Social se paute  com rigor no 
trato teórico e metodológico.

(C) o Assistente Social decifra a realidade social 
em essência, dinamicidade e possibilidades de 
transformação. 

(D) o Assistente Social compreenda a questão social – 
alicerçada na contradição entre capital e trabalho.

(E) o Assistente Social compreenda a questão social não 
como	 causa	 das	 demandas	 às	 quais	 é	 chamado	 a	
intervir.

As particularidades reconhecidas, apropriadas e 
desenvolvidas ao longo do fazer profissional do 
Assistente Social vão caracterizar este exercício 
profissional como especialização na divisão 
sociotécnica do trabalho, constituindo-se na

(A)	 técnica	social	do	Serviço	Social.
(B)	 técnica	e	no	pensamento	social	do	Serviço	Social.
(C) instrumentalidade do Serviço Social.
(D) teoria e metodologia do Serviço Social.
(E) práxis do Serviço Social.

No processo de planificação, as decisões são 
explicitadas, sistematizadas, interpretadas e 
detalhadas em documentos que representam 
graus decrescentes de níveis de decisões. São 
eles:

Diante da globalização, das divisões no campo 
social, cultural, financeiro, político, científico, 
etc., em particular da fragmentação na maneira 
de perceber e compreender o ser humano e suas 
relações, a interdisciplinaridade emerge como 
prática de articulação destas partes. Podemos 
afirmar que, mais que uma proposta simplista, a 
interdisciplinaridade pode apresentar-se como, 
EXCETO

(A) uma resposta de intercâmbio e integração entre as 
profissões.

(B) uma maneira de transpor fronteiras  existentes entre 
as	profissões.

(C)	 uma	barreira	intransponível	entre	as	profissões.
(D) uma possibilidade de alcançar uma comunicação mais 

efetiva	entre	as	profissões.
(E) excelente mecanismo para o trabalho com equipe 

multiprofissional.

Analise as assertivas sobre interdisciplinaridade e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A interdisciplinaridade transcende a união 
de forças para a obtenção de um objetivo 
comum, ela possibilita o diálogo, a troca de 
conceitos e ideias, a criatividade.

II. A interdisciplinaridade é uma atitude 
coletiva diante da questão do conhecimento, 
um projeto em que causa e intenção 
coincidem, um fazer que surja de um ato de 
vontade e que, portanto, exige uma imersão 
no trabalho cotidiano. 

III. A interdisciplinaridade caracteriza-se pela 
intensidade das trocas entre especialistas 
e pela integração das disciplinas em um 
mesmo projeto.

IV. A interdisciplinaridade tem como princípio 
constituinte a igualdade.

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

O Código de Ética de 1993 foi um aliado na 
mobilização e qualificação do profissional 
assistente social, constituindo-se em um 
mecanismo de defesa da qualidade dos serviços 
prestados pelos assistentes sociais e de 
garantia do exercício profissional, fornecendo 
respaldo jurídico à profissão. Iamamoto (1998), 
discutindo o perfil do profissional demandado 
na contemporaneidade, aponta três dimensões 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
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(D) Os cursos de pós-graduação em Serviço Social  não 
corroboram para o desenvolvimento da pesquisa e 
para a produção de conhecimentos sobre o trabalho 
profissional.	

(E)	 As	 entidades	 de	 representação	 profissional,	
especialmente a Associação Brasileira de Ensino 
em Serviço Social (ABESS), não tiveram um papel 
importante e tampouco foram fundamentais na 
qualificação	profissional	para	a	pesquisa	e	produção	
de conhecimentos sobre o trabalho e a formação do 
Assistente Social.

Os parâmetros éticos orientadores das decisões 
do Serviço Social em relação à pesquisa são 
buscados no Código de Ética Profissional (1993), 
que nos indicam como valores e princípios 
fundamentais, EXCETO

(A)						a	liberdade,	valor	ético	central,	as	demandas	políticas	
a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais.

(B) a defesa intransigente dos direitos humanos e a 
recusa do arbítrio e do autoritarismo.

(C) a defesa e aprofundamento da democracia.
(D) o posicionamento em favor da equidade e da justiça 

social.
(E) a defesa do partidarismo.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.
Os documentos decorrentes da planificação 
se caracterizam não apenas em razão do nível 
decisório a que se relacionam, mas também de 
seu âmbito, grau de agregação de variáveis e 
detalhamento. 
“Em geral, quando o documento se refere a 
propostas relacionadas à estrutura organizacional 
por inteiro, consubstancia um  ______________; 
quando se dedica a um setor, a uma área ou a uma 
região, caracteriza-se como um ____________; e 
quando se detém no detalhamento de alternativas 
singulares de intervenção, é propriamente um 
______________.”

(A)  plano / projeto / programa
(B)  plano / programa / projeto
(C)  programa / plano / projeto
(D)  projeto / plano / programa
(E)  projeto / programa / plano

(A) planos, programas e projetos.
(B) projetos, planos e relatórios.
(C) planos, projetos e planilhas.
(D) programas, projetos e relatórios.
(E)  programas, planilhas e relatórios.

Considere a importância da dimensão investigativa 
no trabalho profissional do Assistente Social. 
Analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. O trabalho científico caminha sempre em 
duas direções: de um lado para elaboração 
de teorias, de princípios e procedimentos 
metodológicos, apresentando seus 
resultados; de outro lado, cria, inventa, 
ratifica seu caminho. 

II. Na pesquisa quantitativa, enfatiza-
se a percepção e a fala dos sujeitos, 
proporcionando uma nova ambiência. 

III. A pesquisa quantitativa não é utilizada nas 
ciências sociais, ela é mais predominante 
nas ciências exatas ou naturais.  

IV. A pesquisa qualitativa possibilita trazer 
o que os participantes pensam a respeito 
daquilo que está sendo pesquisado, as suas 
percepções e representações, valorizando 
o que os sujeitos têm a dizer. 

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

  
Sobre o significado histórico da pesquisa para o 
Serviço Social, assinale a alternativa correta. 

(A)	 Convém	destacar	que	o	reconhecimento	do	Assistente	
Social	 como	 interlocutor	 qualificado	 para	 dialogar	
com	diferentes	áreas	do	conhecimento	e	profissional	
competente para investigar e produzir conhecimentos 
sobre	suas	áreas	de	trabalho	é	parte	de	um	conjunto	
de	 conquistas	 profissionais	 construídas	pelo	Serviço	
Social brasileiro a partir dos anos 1990. 

(B) Foi no processo de ruptura com as suas bases 
tradicionais que o Serviço Social construiu e conquistou 
a	 sua	 legitimação	 como	 profissão	 qualificada	
academicamente para a pesquisa e o debate com 
outras áreas de conhecimento, o que implicou na 
superação do empirismo, do pragmatismo, das 
concepções positivistas e funcionalistas que marcam 
a	trajetória	da	profissão.

(C) A inserção acadêmica de assistentes sociais durante 
a ditadura prejudicou a interação intelectual crítica 
com investigadores de outras áreas e a dedicação à 
pesquisa.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43



10           Cargo: Assistente Social

Analisar a profissão e os desafios do projeto 
profissional na esfera estatal supõe apreendê-
los na dinâmica sócio-histórica, que configura 
o campo em que se desenvolve o exercício 
profissional e problematizar as respostas 
profissionais – teóricas, técnicas e ético-políticas – 
que traduzem a sistematização de conhecimentos 
e saberes acumulados frente às demandas sociais 
dirigidas ao Serviço Social. Para enfrentar essa 
complexa tarefa, assinale a alternativa que NÃO 
se configura em uma das premissas que orientam 
a análise do Serviço Social inserido na dinâmica 
da vida social, no âmbito das relações tensas e 
contraditórias entre o Estado e a sociedade, que 
colocam limites e abrem possibilidades para o 
exercício profissional, como resultado do trabalho 
individual e coletivo dos seus profissionais.

(A)	 As	profissões	são	construções	históricas	que	somente	
ganham	significado	e	inteligibilidade	se	analisadas	no	
interior do movimento das sociedades nas quais se 
inserem.

(B) A	 particularidade	 do	 Serviço	 Social	 como	 profissão,	
de intervir nos processos e mecanismos ligados 
ao enfrentamento da questão social, em suas mais 
agudas manifestações, que se renovam e se atualizam 
diante das diferentes conjunturas sociopolíticas. 

(C)	 O	 fundamento	 da	 profissionalização	 do	 Serviço	
Social, a partir da estruturação de um espaço sócio-
ocupacional determinado pela dinâmica contraditória 
que emerge no sistema estatal em suas relações 
com as classes sociais e suas distintas frações, e que 
transforma as sequelas da questão social em objeto 
de intervenção continuada e sistemática por parte do 
Estado.

(D) A centralidade do Estado, na análise das políticas 
sociais,	 não	 significa	 reduzi-las	 ao	 campo	 de	
intervenção estatal, uma vez que, para a sua 
realização, participam organismos governamentais e 
privados que estabelecem relações complementares 
e	conflituosas,	colocando	em	confronto	e	em	disputa	
necessidades, interesses e formas de representação 
de classes e de seus segmentos sociais.

(E)	 A	 reflexão	 sobre	 o	 trabalho	 do	 assistente	 social	 na	
esfera estatal remete necessariamente ao tema das 
relações, ao mesmo tempo recíprocas e antagônicas, 
entre o Estado e a sociedade civil.

O agravamento da questão social decorrente 
do processo de reestruturação produtiva e da 
adoção do ideário neoliberal repercute no campo 
profissional, tanto nos sujeitos com os quais o 
Serviço Social trabalha – os usuários dos serviços 
sociais públicos – como também no mercado 
de trabalho dos assistentes sociais que, como o 
conjunto dos trabalhadores, sofre o impacto das 
mudanças que atingem o exercício profissional. 
Diante desse quadro complexo, com relação 
aos desafios que se apresentam no cotidiano do 
trabalho dos Assistentes Sociais na esfera estatal, 
assinale a alternativa INCORRETA.

O termo “planejamento”, na perspectiva lógico-
racional, refere-se ao processo permanente e 
metódico de abordagem racional e científica 
de questões que se colocam no mundo social. 
Enquanto processo racional, o planejamento se 
organiza por operações complexas e interligadas, 
que são as seguintes: reflexão, decisão, ação e 
retomada da reflexão. Estas operações se inter-
relacionam em um processo dinâmico e contínuo. 
A análise desse processo leva-nos a idenficar, 
nessa dimensão de racionalidade, a dimensão

(A)	 ética	que	dá	suporte	a	dimensão	político-decisória.
(B)	 político-decisória	 que	 dá	 suporte	 ético-político	 à	 sua	

ação	técnico-adminsitrativa.
(C) ético-política	 que	 dá	 suporte	 político	 à	 sua	 ação	

administrativa.
(D)  social que dá suporte ao planejamento.
(E)  sociopolítica	 que	 dá	 suporte	 ético	 e	 moral	 ao	

planejamento.

São inúmeros os desafios profissionais e 
acadêmicos que se apresentam ao Serviço Social 
na atualidade. Sobre isso, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A exigência de rigorosa formação teórico-
metodológica que permita explicar o atual 
processo de desenvolvimento capitalista 
sob a hegemonia das finanças e o 
reconhecimento das formas particulares 
pelas quais ele vem se realizando no Brasil, 
assim como suas implicações na órbita 
das políticas públicas e consequentes 
refrações no exercício profissional.

II. A articulação com entidades, forças 
políticas e movimentos dos trabalhadores 
no campo e na cidade em defesa do trabalho 
e dos direitos civis, políticos e sociais.

III. A afirmação do horizonte social e ético-
político do projeto profissional no 
trabalho cotidiano, adensando as lutas 
pela preservação e ampliação dos direitos 
mediante participação qualificada nos 
espaços de representação e fortalecimento 
das formas de democracia direta.

IV. Cultivo de uma atitude condescendente 
na defesa das condições de trabalho e da 
qualidade dos atendimentos.

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

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 44
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(A)	 Desafios	da	interlocução	pública	do	Serviço	Social.
(B)	 Exigências	 de	 profundas	 mudanças	 no	 perfil	 do	

Assistente Social.
(C) O caráter interdisciplinar e intersetorial do trabalho 

profissional	no	campo	das	políticas	sociais	públicas.
(D) Criar demandas para o contingente de Assistentes 

Sociais contratados pelo Estado.
(E)	 O	 desafio	 de	 recuperar	 o	 trabalho	 de	 base	 junto	 à	

população.

Os anos que se seguiram ao período de 
reconstrução do segundo pós‐guerra,estendendo‐
se até os anos 1970, nos países centrais, 
foram marcados por uma fase de expansão do 
capitalismo, caracterizada por altas taxas de 
crescimento econômico, ampliação de empregos 
e salários e uma forte intervenção do Estado. Este 
período foi definido como

(A) fordista-beveridgiano.
(B) beveridgiano.
(C)	 keynesiano.
(D) fordista.
(E)	 fordista-keynesiano

No Brasil, o processo de reestruturação produtiva 
começa ainda durante a década de 1980 com 
a informatização produtiva, os programas de 
qualidade total e a implantação de métodos de 
gestão participativa. Segundo Antunes (2006), 
inicialmente ela é marcada, EXCETO  

(A) pela redução de postos de trabalho.
(B) pelo aumento da produtividade que dependem da 

reorganização da produção. 
(C)	 pela	intensificação	da	jornada	de	trabalho.	
(D) pela ampliação de postos de trabalho.
(E) do surgimento dos CCQs e dos sistemas de produção 

just in time e Kanban.

Sobre assessoria e consultoria, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. A distinção entre assessoria e consultoria é 
mínima. 

II. Consultoria é menos pontual que assessoria 
que remete à ideia de assistir. 

III. O que distingue assessoria da supervisão é 
sua natureza temporal, eventual.

IV. A assessoria no Serviço Social não é 
abandono do trabalho assistencial.

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

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


