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Conversa de grego
Tinha recebido pequena herança de uma tia. Queria aplicar o dinheiro numa atividade que lhe desse algum lucro,
porém, mais que lucro, satisfação intelectual. Descartou a ideia de abrir uma banca de jornal. Jornaleiro tem que
acordar de madrugada. Queria coisa mais suave. Foi pedir conselho a um amigo. Ainda há pessoas que acreditam em
conselhos. O amigo era criativo.
– Abra um curso de grego. Todo mundo está abrindo cursos de línguas. Inglês, espanhol... Hoje, com o Mercosul,
são comuns jogos de futebol contra a Argentina, o Uruguai, o Chile, o espanhol está em alta. Não se admite mais o
portunhol de antes. O negócio de hoje é abrir um curso de espanhol. Inglês também, é claro. Atualmente até para
comer um sanduíche é preciso saber inglês. McDonald’s, Coca, Blue Life... Não se diz mais apartamento. É loft. Daqui a
uns vinte anos, quando o Brasil tiver liquidado sua dívida externa, as relações pessoais com o resto do mundo serão
feitas no idioma de Cervantes, de Carlos Gardel e, claro, na língua do Clinton... Entendeu?
– Não.
– É simples. É preciso alargar os horizontes. É a razão por que em qualquer esquina da cidade surgem placas de
cursos de línguas. Você tem que ser esperto... Entendeu?
– Ainda não.
– Serei mais objetivo. A cidade está saturada de cursos de inglês e de espanhol... Percebe?
– Percebo.
– Muito bem. Agora me diga: quantos cursos de grego você conhece na cidade?
– Bem...
– Taí. Nenhum... Nem um, cara. O que existe é escola de inglês, de espanhol, de informática... Até de ikebana. Mas
de grego, rapaz, não existe. Então é isso. Você tem que aproveitar as brechas que o mercado oferece. Abra um curso de
grego.
– Mas...
– Não tem mas. Já pensou formar classes de alunos interessados em ler Xenofonte no original? O problema do
Brasil é que todo mundo quer ir pelo caminho mais fácil. O sujeito abre uma pizzaria, no mês seguinte outros doze
cidadãos resolvem abrir o mesmo tipo de negócio na mesma rua. Desse jeito é claro que não vai dar certo... Veja o caso
da comida por quilo. Está arruinando com o negócio do prato feito. O tradicional prato feito elaborado com carinho,
artesanalmente, cada bar com seu tempero peculiar... Hoje o prato feito está indo pro brejo. Só tem comida por quilo. O
mercado vai acabar saturado de comida por quilo. Escute o que lhe digo: daqui a cinquenta anos, ou um pouco mais,
quando o Brasil tiver se safado da dívida externa, ninguém vai poder nem olhar comida por quilo... Entendeu?
– Hum...
– Vou explicar melhor, Anaxágoras. Teu pai não era comandante da marinha mercante grega?
– Foi.
– E tua genitora? Nasceu onde?
– Em Chipre.
– Era cipriota. Eu sabia. Perguntei por perguntar. Veja bem. Teu pai era comandante de navio grego, tua mãe era
cipriota, você se chama Anaxágoras, passou a infância ouvindo os pais falando grego. Cursou a universidade... Que curso
você fez na faculdade?
– Grego, ué. Você sabe disso...
– Aí é que está. Você tem tudo para abrir um curso de grego.
– Você acha que há alguém disposto a aprender grego? Qual a utilidade prática? Inglês vá lá... Até jogador do
Palmeiras precisa disso para disputar a taça Toyota...
– Taça Mitsubishi.
– Mitsubishi, Honda, tanto faz... Tem o torneio Mercosul...
– Mercosur.
– Tanto faz. Mas, grego? Nem sei se a Grécia tem time de futebol.
– Claro que tem. Mas não estamos falando de futebol. As pessoas precisam alargar seus horizontes culturais.
Quantas pessoas sabem quem foi Alexandre, o Grande? A vida de Alexandre é uma novela. Novela – você entendeu o
que quero dizer? No‐ve‐la. Já imaginou emplacar uma novela grega na TV? Quem dominou o mundo? Quem chegou a
Roma e a Cartago? Quem atravessou as Colunas de Hércules? Os gregos mudaram a face do mundo, rapaz. Ainda hoje,
quando se quer falar que uma mulher é de fechar o comércio, o que se diz?
– Que é boazuda.
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– Isso quem fala é a ralé. Gente educada diz: “É uma mulher de beleza helênica”. As pessoas ainda têm muito o que
aprender com Tucídides, com o general Brásidas, com o cerco de Esfactéria, com a guerra do Peloponeso... A Grécia dá
samba, amigo. Infelizmente, as pessoas estão sendo induzidas a se entreter com histórias de macarronada, de amores
entre fazendeiros e mucamas... Vá por mim, Anaxágoras. Abra um curso de grego. Você vai faturar uma nota. Daqui a
cem anos, quando o Brasil...
– ... zerar a dívida externa...
– Exato. O grego vai voltar a ter a importância cultural do passado. Mas alguém tem que iniciar o processo. Entendeu?
– Entendi...
– Então o próximo passo é bolar o nome da escola. Que tal Ágora? Ágora era a praça onde os gregos discutiam
filosofia. Me parece um bom nome para um curso de grego. Gostou da ideia?
– Não é ruim. Apenas precisa de uns ajustes técnicos...
Três meses depois Anaxágoras inaugurava o Ágora, um restaurante especializado em delivery de prato‐feito grego.
(DIAFÉRIA, Lourenço. Conversa de grego. In.: PINTO, Manuel da Costa. Crônica brasileira contemporânea. São Paulo: Moderna, 2008. p. 52‐56.)

01
Sobre o narrador desse texto, analise as afirmativas.
I. O narrador conhece os pensamentos e sentimentos do protagonista da história.
II. As intenções e os sentimentos do protagonista não são comentados pelo narrador.
III. O narrador é um personagem secundário. Ele observa de dentro os acontecimentos, ou seja, viveu os fatos narrados.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e III.

02
No texto, o elemento que gera a história narrada é
A) o recebimento de uma herança.
B) a solicitação de um aconselhamento.

C) a decisão de aplicar o dinheiro recebido.
D) a crença na maneira de pensar de um amigo.

03
O desfecho da narrativa é inesperado, porque o protagonista
A) sente‐se ameaçado pelo amigo.
C) não compreende as sugestões do amigo.
B) rejeita as ideias sugeridas pelo amigo.
D) reformula a proposta sugerida pelo amigo.

04
O amigo do protagonista lhe sugere abrir um curso de grego e, para o convencer, recorre ao discurso argumentativo.
Ele elenca argumentos
A) coerentes com a proposta apresentada.
C) relacionados logicamente a posição sugerida.
B) incoerentes e desconexos com a sugestão.
D) inconsistentes e conexos com a ideia precedente.

05
O uso formal da língua exige o respeito às normas de concordância verbo‐nominal. Considerando esse aspecto, analise
os trechos a seguir e os respectivos comentários.
I. “Hoje, com o Mercosul, são comuns jogos de futebol contra a Argentina, o Uruguai, o Chile, o espanhol está em alta.”
(2º§) – O verbo destacado deve ficar no plural para concordar com o núcleo do sujeito “jogos”.
II. “(...) as relações pessoais com o resto do mundo serão feitas no idioma de Cervantes, de Carlos Gardel e, claro, na
língua do Clinton...” (2º§) – A concordância do verbo destacado não é considerada correta pela norma‐padrão, pois
o núcleo do sujeito está no singular.
III. “É a razão por que em qualquer esquina da cidade surgem placas de cursos de língua.” (4º§) ̶ Também seria
gramaticalmente correto dizer: “É a razão por que em qualquer esquina da cidade surge placas de cursos de
língua.” ̶ A concordância verbo‐nominal seria, no caso, com o termo “esquina”.
IV. “As pessoas ainda têm muito o que aprender com Tucídides, com o general Brásidas, com o cerco de Esfactéria, com
a Guerra do Peloponeso...” (28º§) – A concordância está conforme a norma‐padrão. O núcleo do sujeito (“pessoas”)
está no plural e atrai o verbo para essa flexão.
De acordo com o ponto de vista da correção gramatical, estão corretos apenas os trechos
A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) III e IV.
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06
Considere, a seguir, os trechos do texto.
I. “Queria aplicar o dinheiro numa atividade que lhe desse algum lucro, porém, mais que lucro, satisfação intelectual.”
(1º§)
II. “ – Taí. Nenhum... Nem um, cara. O que existe é escola de inglês, de espanhol, de informática... Até de ikebana. Mas
de grego, rapaz, não existe.” (10º§)
III. “(...) daqui a cinquenta anos, ou um pouco mais, quando o Brasil tiver se safado da dívida externa, ninguém vai
poder nem olhar comida por quilo...” (12º§)
As conjunções em destaque exprimem, pela ordem, relações semânticas corretamente indicadas em:
A) Oposição – oposição – tempo.
C) Comparação – oposição – tempo.
B) Oposição – oposição – condição.
D) Oposição – comparação – oposição.

07
A alteração na ordem da palavra em destaque promoveu um desvio da norma‐padrão em, EXCETO:
A) “Escute o que lhe digo: (...)” (12º§) – Escuta o que digo‐lhe.
B) “Não se admite mais o portunhol de antes.” (2º§) – Não admite‐se mais o portunhol de antes.
C) “Me parece um bom nome para um curso de grego.” (32º§) – Parece‐me um bom nome para um curso de grego.
D) “Agora me diga: quantos cursos de grego você conhece na cidade?” (8º§) – Agora diga‐me: quantos cursos de grego
você conhece na cidade?

08
“Ainda há pessoas que acreditam em conselhos.” (1º§) A palavra “que” destacada no trecho anterior tem a mesma
função em:
A) “Desse jeito é claro que não vai dar certo...” (12º§)
B) “– Você acha que há alguém disposto a aprender grego?” (21º§)
C) “Você tem que aproveitar as brechas que o mercado oferece.” (10º§)
D) “O problema do Brasil é que todo mundo quer ir pelo caminho mais fácil.” (12º§)

09
Analise se as afirmativas a seguir se aplicam ou não à forma verbal destacada neste trecho: “Tinha recebido pequena
herança de uma tia.” (1º§)
I. Refere‐se a uma ação de natureza hipotética.
II. Denota uma ação anterior a outra no passado.
III. Indica um fato no futuro, mas relativamente há um outro já no passado.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.

10
No trecho “A vida de Alexandre é uma novela. Novela – você entendeu o que quero dizer? No‐ve‐la.” (26º§), o
travessão ( – ) foi empregado para
A) iniciar uma enumeração.
C) separar uma frase explicativa.
B) introduzir a fala do narrador.
D) introduzir a fala de outro personagem.

SAÚDE PÚBLICA
11
Entre as situações relacionadas a seguir há a necessidade de notificação na seguinte circunstância:
A) Um caso de sífilis.
C) Um caso de toxoplasmose crônica.
B) Um caso de ascaridíase.
D) Um caso de doença de Chagas (fase crônica).

12
São consideradas doenças metaxêmicas e de notificação compulsória elencadas nos serviços de vigilância epidemiológica
em todo o Brasil:
A) Malária e cólera.
C) Leishmaniose e sarampo.
B) Leishmaniose e dengue.
D) Doença de Chagas e hepatite C.
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13
“É uma endemia tropical, em que uma das medidas profiláticas é a vacinação dada no 9º mês de vida em áreas
endêmicas.” Trata‐se de
A) malária.
B) rubéola.
C) sarampo.
D) febre amarela.

14
“O controle dessa endemia se dá com eliminação de hospedeiros intermediários (em específico o Biomphalaria
glabrata), tratamento de esgotos e medidas educativas em saúde.” Essas medidas são aplicadas à
A) ascaridíase.
C) esquistossomose.
B) ancilostomíase.
D) cisticercose e teníase.

15
Em relação à iniciativa privada poder participar do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma complementar, prioriza‐se:
I. Entidades filantrópicas.
II. Entidades sem fins lucrativos.
III. Entidades estrangeiras.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

16
Para calcular a mortalidade infantil e a mortalidade materna, os óbitos de menores de um ano ou mulheres gestantes,
divide‐se por
A) habitantes.
C) mulheres em idade fértil.
B) nascidos vivos.
D) crianças menores de 12 anos.
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 17 e 18. Leia‐o atentamente.
“Em uma área houve um aumento do número de casos de dengue em fevereiro de 2014, porém não ultrapassou o
limite estabelecido em ‘dois desvios‐padrão’, além da média de ocorrência da doença nos últimos meses.”

17
De acordo com os limites estabelecidos pelos serviços de vigilância, é correto afirmar que no mês de fevereiro a dengue
A) foi um surto.
C) esteve em nível epidêmico.
B) esteve em nível endêmico.
D) foi uma epidemia explosiva.

18
A quantificação dos casos em fevereiro pode ser mensurada pelo coeficiente de
A) indicação.
B) incidência.
C) prevalência.

D) mortalidade.

19
Os Conselhos de Saúde são de extrema importância e devem existir por lei. Trata‐se de órgãos deliberativos, de caráter
permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade. Quanto aos Conselhos de Saúde, sua existência
deve ser
A) apenas em nível estadual.
C) representativo apenas via Federação.
D) participante em nível federal, estadual e municipal.
B) apenas em nível municipal.

20
Considerar a pessoa como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, integrar ações, incluindo a promoção da
saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação é a base de qual princípio do Sistema Único de Saúde?
A) Da equidade.
C) Da descentralização.
B) Da integralidade.
D) Da aplicação e da participação social.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
A possibilidade de imprimir uma direção social ao exercício do Serviço Social, moldando o seu conteúdo e o modo de
operá‐lo, decorre da relativa autonomia de que dispõe o assistente social resguardada pela legislação profissional e
passível de reclamação judicial. Essa autonomia é dependente da correlação de forças econômicas, políticas e culturais
em nível societário e se expressa, de forma particular, em distintos espaços ocupacionais construídos na relação com
sujeitos sociais determinados. Em relação aos espaços ocupacionais supracitados, em que os assistentes sociais exercem
suas competências e atribuições profissionais resguardadas pela legislação, marque V para as alternativas verdadeiras e
F para as falsas.
( ) No Estado (no Poder Executivo e Ministério Público, no Judiciário e no Legislativo).
( ) Nas empresas capitalistas.
( ) Nas organizações político‐sindicais.
( ) Nas organizações privadas não lucrativas.
( ) Nas instâncias públicas de controle democrático (Conselhos de Políticas e de Direitos, conferências, fóruns e
ouvidorias).
A sequência está correta em
A) V, F, F, V, V.
B) F, V, F, V, F.
C) F, V, V, V, F.
D) V, V, V, V, V.

22
Na direção social do Serviço Social brasileiro contemporâneo, a luta pela afirmação dos direitos de cidadania, que
reconheça as efetivas necessidades e interesses dos sujeitos sociais, é hoje fundamental como parte do processo de
acumulação de forças em direção a uma forma de desenvolvimento social inclusiva para todos os indivíduos sociais.
Considerando o contexto anterior, indique a alternativa que descreve de forma INCORRETA uma das características
da feição acadêmico‐profissional e social renovada para qual está voltada o Serviço Social brasileiro contemporâneo.
A) Defesa do trabalho e dos trabalhadores.
B) Defesa do capital e da prioridade do lucro empresarial.
C) Defesa do amplo acesso a terra para a produção de meios de vida.
D) Compromisso com a afirmação da democracia, da liberdade, da igualdade e da justiça social no terreno da história.

23
Uma característica da presente fase do capitalismo é a brutal ofensiva sobre o mundo do trabalho e o empenho no
sentido de impor maior domínio e subordinação aos trabalhadores, subsumindo sua existência de classe. Na década
de 1980, inicia‐se um ataque aberto e declarado aos Estados‐nação do capitalismo periférico, efetivado por um amplo
processo de ajustes e reformas destinado a “reestruturar nações” (MORAES, 2006) ou, como analisa Eric Toussaint em
seu caústico A Bolsa ou a Vida (2002, p. 33), a “domesticar os países do Terceiro Mundo”. As ações foram direcionadas
prioritariamente para a remoção de obstáculos à expansão mundializada do capitalismo (CHESNAIS, 1996). No Brasil,
esse enquadramento ocorre na década de 1990. Indique a alternativa que descreve de forma INCORRETA uma das
características de mediação desse enquadramento ocorrido no Brasil, conforme o contexto anterior.
A) Supressão de direitos sociais historicamente consolidados.
B) Fechamento dos mercados nacionais ao capital especulativo.
C) Geração de superávit primário para garantia de pagamento dos juros da dívida.
D) Privatização do patrimônio público e de atividades de reconhecida atribuição do Estado, como as políticas sociais
públicas.

24
No capitalismo atual, redefine‐se o ciclo das mercadorias, instala‐se o predomínio do capital financeiro, o Estado é
suplantado pelo mercado nas funções de regulação da vida social. O trabalho, reestruturado e tecnificado, torna‐se mais
homogêneo e indiferenciado. O novo padrão societário impõe outra maneira de trabalhar, viver e pensar. Trata‐se de
produzir o “novo homem” e o “novo trabalhador”, de acordo com as atuais necessidades da reprodução capitalista. É
necessário conformar perfis socioprofissionais que imprimam novos atributos, ideias e valores à força de trabalho. De
acordo com o contexto acima e considerando que prevalecem atributos comportamentais que se exprimem na conduta
individual do “novo trabalhador”, indique a alternativa que descreve de forma INCORRETA um dos componentes que
fazem parte da ênfase direcionada à respectiva conduta individual.
A) Passividade.
C) Empreendedorismo.
B) Adaptabilidade.
D) Capacidade de trabalhar sob tensão ou crise.
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No âmbito da organização e representação profissional, o quadro que se observa no Serviço Social brasileiro é de
maturação que expressa, na passagem dos anos 80 para os anos 90, rupturas com o seu tradicional conservadorismo,
embora não signifique que o conservadorismo (e com ele, o reacionarismo) foi superado no interior da categoria
profissional, pois, a herança conservadora e antimoderna, constitutiva da gênese da profissão, atualiza‐se e permanece
presente nos tempos de hoje. Em relação aos aspectos que conferiram visibilidade ao processo de maturação
supracitado, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Intervenção dos assistentes sociais na elaboração da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (dezembro de 1993).
( ) Os profissionais de Serviço Social iniciam o processo de ultrapassagem da condição de executores de políticas
sociais, para assumir posições de planejamento e gestão dessas políticas.
( ) Intervenção dos assistentes sociais na elaboração e implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101 de
maio de 2000).
( ) Intervenção dos assistentes sociais na implementação da Lei Orgânica da Assistência Social ̶ LOAS (dezembro de
1993).
A sequência está correta em
A) F, V, V, F.
B) V, V, V, F.
C) V, V, F, V.
D) F, V, V, V.

26
Os anos 80 e 90 foram anos adversos para as políticas sociais e se constituíram em terrenos particularmente férteis para
o avanço da regressão neoliberal que erodiu as bases dos sistemas de proteção social e redirecionou as intervenções do
Estado em relação à questão social. Nestes anos, as políticas sociais foram objetos de um processo de reordenamento,
subordinado às políticas de estabilização da economia. Indique a alternativa que descreve de forma INCORRETA um dos
aspectos pertencentes à opção neoliberal na área social, de acordo com o contexto supracitado.
A) Apelo à filantropia.
B) Apelo à solidariedade da sociedade civil.
C) Fortalecimento da estruturação dos sistemas de proteção social e da política social em geral.
D) Apelo a programas seletivos e focalizados de combate à pobreza no âmbito do Estado (apesar da Constituição de
1988).

27
As diretrizes curriculares aprovadas para o curso de Serviço Social orientaram‐se para o distanciamento dos aportes
básicos de caráter conservador. Inúmeros desafios são postos. Mais do que nunca é vital, no debate teórico‐metodo‐
lógico e ético‐político no âmbito da profissão, assegurar a análise sob a perspectiva da totalidade, com apropriação dos
fundamentos ontológicos‐históricos, para apreender o processo histórico real. A participação, juntamente com outros
sujeitos profissionais e sujeitos coletivos os mais diversos na construção dos instrumentos de luta, possibilitarão, em
cada situação concreta, jogar força para ir além dos interesses do capital. Indique a alternativa que descreve
corretamente a perspectiva do curso de Serviço Social, de acordo com as diretrizes curriculares supracitadas.
A) Ruptura com o Serviço Social tradicional.
B) Interação com o Serviço Social tradicional.
C) Ruptura com o Serviço Social experimental.
D) Interação com a perspectiva neoliberal da questão social.

28
O Estado tem transferido esta tarefa de provedor dos direitos sociais para o mercado e para a solidariedade do “terceiro
setor”. A questão social, enquanto expressão máxima da contradição capital/trabalho e da histórica desigualdade entre
as classes, tem sido ampliada e potencializada pelo atual quadro de reestruturação do capitalismo contemporâneo.
Analise as alternativas em relação aos elementos que se observa no contexto atual de enfrentamento da questão social.
I. Regressão de direitos.
II. Avanço nas políticas voltadas à justiça social.
III. Assistencialização das políticas sociais.
IV. Maior investimento do Estado em políticas de proteção social.
Estão corretas apenas as alternativas
B) II e IV.
C) I, II e III.
D) II, III e IV.
A) I e III.
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O compromisso ético, político e profissional dos assistentes sociais brasileiros, do Conselho Federal de Serviço Social e
dos Conselhos Regionais de Serviço Social, na luta pela assistência social não está pautado na defesa de interesses
específicos de uma profissão ou de um segmento. Assinale a alternativa que descreve INCORRETAMENTE um dos
princípios fundamentais que estruturam o Código de Ética dos Assistentes Sociais brasileiros, que orientam e imprimem
direção à intervenção do CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) e que devem fundamentar a intervenção dos
assistentes sociais na política de assistência social.
A) Emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.
B) Defesa intransigente dos direitos humanos e na recusa do arbítrio e do autoritarismo.
C) Na defesa da radicalização da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente
produzida.
D) Na ampliação e consolidação da cidadania e justiça social, através da prioridade absoluta direcionada à produção, à
remuneração da propriedade concentrada dos meios de produção, do capital e do lucro.

30
O estudo de David Harvey (1993) acerca das expressões das tendências constitutivas do modo de produção no
capitalismo contemporâneo é repleto de indicações sobre a potencialização da constituição de uma superpopulação
relativa sobrante, com o que ganha destaque o debate sobre o desemprego estrutural, da precarização e flexibilização
das relações de trabalho, o que inclui o impacto sobre os direitos. A lei do valor não trata apenas da produção de
mercadorias na sua dimensão econômica. Se o processo de produção articula a valorização do capital ao processo de
trabalho, ou seja, se o trabalho é o elemento decisivo que transfere e cria valor, então tal processo reúne referências
em que a política e a luta de classes são elementos internos à lei do valor e à compreensão da questão social e de
suas expressões. Analise as alternativas em relação ao processo de produção e aos elementos aos quais este se refere,
segundo contexto supracitado.
I. Produção e reprodução de indivíduos.
II. Produção e reprodução de classes sociais.
III. Produção e reprodução dos princípios socialistas de produção.
IV. Produção e reprodução de relações sociais.
Estão corretas apenas as alternativas
A) II e III.
B) III e IV.
C) I, II e III.
D) I, II e IV.

31
Somente com a Constituição de 1988, as políticas de previdência, saúde e assistência social foram reorganizadas e
reestruturadas com novos princípios e diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade social brasileiro.
Apesar de ter um caráter inovador e intencionar compor um sistema amplo de proteção social, a seguridade social
acabou se caracterizando como um sistema híbrido. Indique a alternativa que descreve de forma INCORRETA um dos
direitos conjugados pelo sistema híbrido supracitado.
A) Direitos seletivos (assistência).
B) Direitos de caráter universal (saúde).
C) Direitos de caráter sócio‐político (institucional).
D) Direitos derivados e dependentes do trabalho (previdência).

32
Os direitos sociais são delineados a partir de conjunturas específicas que, por sua vez, advêm de uma lógica de produzir
e reproduzir a vida social. A partir dessa compreensão e considerando os direitos sociais no atual momento do
capitalismo, assinale a alternativa correta.
A) Os direitos sociais nunca foram negados.
B) A cidadania é dada aos indivíduos de uma vez para sempre.
C) A ampliação da cidadania comunga com a lógica do capital e obscurece a contradição entre cidadania e classe social.
D) A lógica capitalista se expressa essencialmente pela afirmação do mercado como forma suprema de regulação das
relações sociais, inclusive no caso dos direitos sociais.
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É preciso discutir a relação entre trabalho, Assistência Social e previdência, para entender, inclusive, se o padrão de
seguridade social instituído em determinado país é (ou não) capaz de impor limites à desigualdade social no capitalismo.
Reconhecer o direito à assistência social no âmbito da seguridade social não significa defender ou desejar que essa
política seja a referência para assegurar o bem‐estar ou satisfazer às necessidades sociais no capitalismo, pois adotar
essa posição seria ter como horizonte uma sociedade de assistidos. Defender a seguridade social em sentido amplo
requer reconhecer o espaço da assistência social em seu âmbito, sem superestimá‐la, e tampouco, sem discriminá‐la
como um direito incompatível com o trabalho. Assinale a alternativa que descreve de forma correta a lógica da
orientação da defesa da seguridade social em sentido amplo discorrida no contexto anterior.
A) Que a lógica social se sobreponha à lógica securitária.
B) Que a lógica securitária se sobreponha à lógica social.
C) Que a lógica social seja equiparada à lógica securitária.
D) Que a lógica securitária e social sejam integradas em uma só lógica.

34
O modelo toyotista de produção caracterizou‐se pelo fim da produção em massa e pela adoção da produção flexível,
em que a aceleração do tempo de giro na produção e a redução do tempo de giro no consumo permitiram uma
produção diversificada, ao contrário do fordismo, cuja produção era homogênea. As mudanças no padrão de
acumulação também permitiram um maior controle sobre a força de trabalho, com a adoção de regimes e contratos
de trabalho mais flexíveis. Paralelo às mudanças no mundo do trabalho, um novo regime de regulação social passou a
ganhar terreno: o neoliberalismo. Em relação ao ideário neoliberalista supracitado, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Defesa de uma política econômica sem qualquer limitação dos mecanismos do mercado.
( ) Apoio a uma maior intervenção do Estado no combate às desigualdades sociais.
( ) Para o neoliberalismo, a crise seria resultado do poder excessivo dos sindicatos, com sua pressão sobre os salários,
bem como dos gastos sociais do Estado.
( ) O neoliberalismo foi uma reação teórica e política ao Estado de bem‐estar social.
( ) Para os neoliberais, só em uma sociedade de Estado intervencionista, os indivíduos podem se desenvolver
plenamente.
A sequência está correta em
A) V, F, F, F, V.
B) F, V, F, F, V.
C) F, F, F, V, V.
D) V, F, V, V, F.

35
De acordo com a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão elaborar os respectivos planos de assistência social a cada quatro anos, de acordo com os períodos de
elaboração do Plano Plurianual (PPA). A realização de diagnóstico socioterritorial, a cada quadriênio, compõe a
elaboração dos planos de assistência social em cada esfera de governo. O diagnóstico tem por base o conhecimento
da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios ou outros recortes socioterritoriais que possibilitem
identificar as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais que os caracterizam, reconhecendo as suas
demandas e potencialidades. Em relação aos requisitos para realização do diagnóstico socioterritorial, marque V para
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Processo descontinuado e aleatório de investigação das situações de risco e vulnerabilidade social presentes nos
territórios, acompanhado da interpretação e análise da realidade socioterritorial e das demandas sociais que estão
em constante mutação, estabelecendo relações e avaliações de resultados e de impacto das ações planejadas.
( ) Identificação da rede socioassistencial disponível no território, bem como de outras políticas públicas, com a
finalidade de planejar a articulação das ações em resposta às demandas identificadas e a implantação de serviços e
equipamentos necessários.
( ) Reconhecimento da oferta e da demanda por serviços socioassistenciais e definição de territórios prioritários para
a atuação da política de assistência social.
( ) Utilização de dados territorializados disponíveis nos sistemas informais de informações.
A sequência está correta em
A) V, V, F, F.
B) F, V, V, V.
C) V, F, F, V.
D) F, V, V, F.
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Os rumos assumidos pela seguridade social brasileira durante a ditadura militar, ao ter‐se criado as condições para
incluir alguns trabalhadores excluídos da previdência, também, promoveu‐se a abertura do mercado privado de
serviços sociais considerados complementares. Analise o conteúdo das alternativas em relação aos serviços sociais
considerados complementares permitidos ao mercado privado de acordo com o contexto supracitado.
I. Planos de saúde.
II. Seguro‐desemprego.
III. Planos de previdência complementar.
IV. Bolsa Escola.
V. Bolsa Família.
Estão corretas apenas as alternativas
A) I e III.
B) III e V.
C) II, III e IV.
D) I, II, III e IV.

37
A Política Pública de Assistência Social (PNAS 2004 – Norma Operacional Básica NOB/SUAS) realiza‐se de forma
integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos
direitos sociais. NÃO corresponde a um dos objetivos comportados pela perspectiva discorrida no contexto anterior:
A) Defender a reorganização da representação política socioterritorial como forma de enfrentamento das desigualdades
sociais.
B) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência
familiar e comunitária.
C) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para famílias, indivíduos e
grupos que deles necessitarem.
D) Contribuir com a inclusão e equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
socioassistenciais básicos e especiais em áreas urbana e rural.

38
Os serviços socioassistenciais no SUAS (Sistema Único de Assitência Social) são organizados segundo as seguintes
referências: vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. Na defesa social e institucional, a proteção
básica e a especial devem ser organizadas de forma a garantir a seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos
socioassistenciais e sua defesa. Analise as assertivas em relação aos direitos socioassistenciais a serem assegurados
na operação do SUAS a seus usuários.
I. Direito à informação, enquanto direito primário do cidadão, sobretudo àqueles com vivência de barreiras culturais,
de leitura e de limitações físicas.
II. Direito do usuário ao protagonismo e manifestação de seus interesses.
III. Direito do usuário à oferta qualificada de serviço apenas para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).
IV. Direito de convivência político‐profissional.
Estão corretas apenas as alternativas
A) I e II.
B) II e IV.
C) I, II e III.
D) I, III e IV.

39
O Pacto de Aprimoramento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), segundo a Resolução nº 33, de dezembro
de 2012, firmado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios é o instrumento pelo qual se
materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do
aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Assinale a alternativa
que descreve de forma INCORRETA um dos elementos compreendidos pelo Pacto de Aprimoramento do SUAS.
A) Definição de indicadores.
B) Definição de níveis de gestão.
C) Fixação de limites e estabilização da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do
SUAS.
D) Planejamento para o alcance de metas de aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais do SUAS.
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O Código de Ética do Assistente Social (Lei nº 8.662/1993 – de regulamentação da profissão) e a Resolução CFESS
nº 273/1993 tratam da observância, infrações disciplinares, penalidades, aplicação e cumprimento deste Código.
Assinale a alternativa que descreve de forma INCORRETA uma das infrações disciplinares constituídas no Código de
Ética do Assistente Social.
A) Não cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou autoridade.
B) Não participar de instituição que, tendo por objeto o serviço social, não esteja inscrita no Conselho Regional.
C) Exercer a profissão quando impedido de fazê‐lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos ou
impedidos.
D) Deixar de pagar, regularmente, as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social a que
esteja obrigado.

41
De acordo com o Código de Ética do Assistente Social (Lei nº 8.662/1993 – de regulamentação da profissão) e a
Resolução CFESS nº 273/1993, as infrações a este código acarretarão penalidades, na forma dos dispositivos legais
e/ou regimentais. Analise as penalidades aplicáveis e previstas no Código de Ética do Assistente Social supracitado.
I. Multa.
II. Advertência reservada.
III. Advertência pública.
IV. Compensação compulsória.
V. Suspensão do exercício profissional.
VI. Cassação do registro profissional.
Estão corretas apenas as alternativas
A) II, III e V.
B) III, IV e VI.
C) I, III, IV e V.
D) I, II, III, V e VI.

42
Partindo das postulações liberais, pelas quais a educação era o único direito social incontestável, definidora de uma
igualdade humana básica, Tomas Humprey Marshall sustentou que esta foi enriquecida ao longo dos últimos 250 anos,
com um conjunto formidável de direitos. E concluiu: há compatibilidade entre desigualdade de classes e cidadania,
sendo esta última “o arcabouço da desigualdade social legitimada”. Em relação aos elementos comportados pelo
conceito de cidadania de Tomas Humprey Marshall em sua fase madura, marque V para as alternativas verdadeiras e F
para as falsas.
( ) Direito de ir e vir.
( ) Direito de imprensa.
( ) Direito de propriedade – institucionalizado pelos tribunais de justiça.
( ) Direitos políticos – de votar e ser votado, diga‐se, participar do poder político – por meio do parlamento e do
governo.
( ) Direitos sociais, caracterizados como o acesso a um mínimo de bem‐estar econômico e de segurança, com vistas a
levar a vida de um ser civilizado.
A sequência está correta em
A) F, V, V, F, V.
B) V, V, F, V, F.
C) V, V, V, F, F.
D) V, V, V, V, V.

43
As ações das três esferas de governo na área de assistência social, segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993, realizam‐se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e
a execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Analise as
alternativas em relação à competência dos Municípios prescrita nos termos da legislação e contexto anterior.
I. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral.
II. Efetuar o pagamento do Bolsa Família.
III. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil.
IV. Atender as ações assistenciais de caráter alternativo.
V. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito
local.
Estão corretas apenas as alternativas
A) I e V.
B) II e IV.
C) II, III e V.
D) I, III e IV.
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O conhecimento se organiza mediante conceitos. Estes são sínteses mentais dos nossos esforços em compreender o
real e de nos comportarmos adequadamente frente a ele. Os conceitos nos permitem compreender a lógica de
constituição dos processos sociais. Daí que o conhecimento não é apenas um dado imediato da sociedade, já que nela
imperam modos de pensar próprios à manutenção e reprodução ideológica dessa ordem social. Hegel distingue as
formas pelas quais a consciência conhece a realidade. É na consciência, na possibilidade de os homens responderem
de maneira nova e de transformar o mundo, que se localiza a distinção ontológica entre a processualidade social e os
processos naturais. Analise as afirmativas em relação às formas pelas quais a consciência conhece a realidade, de
acordo com a distinção de Hegel e o contexto anterior.
I. O saber imediato, derivado da intuição.
II. O entendimento, próprio da razão analítica (intelecto).
III. A reflexão, própria do saber psicológico.
IV. A razão dialética.
Estão corretas apenas as alternativas
A) I e III.
B) I, II e III.
C) I, II e IV.
D) II, III e IV.

45
A reversão do ciclo econômico, em fins dos anos 60 e mais visivelmente a partir de 1973, dá um novo fôlego as teses
neoliberais, que atribuem a crise ao poder excessivo dos sindicatos, com sua pressão sobre os salários e os gastos
sociais do Estado, o que estimula a destruição dos níveis de lucro das empresas e a inflação, ou seja, a crise é um
resultado do keynesianismo e do Welfare State. Assinale a alternativa que descreve de forma INCORRETA uma das
proposições da fórmula neoliberal para sair da crise de acordo com o contexto anterior.
A) A busca da estabilidade monetária como meta suprema.
B) Um Estado parco para os gastos sociais e regulamentações econômicas.
C) Um Estado mediador para compartilhar o poder com os sindicatos e controlar a moeda.
D) Uma forte disciplina orçamentária, diga‐se, contenção dos gastos sociais e restauração de uma taxa.

46
A pesquisa social no serviço social encontra‐se condicionada por determinações de natureza objetiva: escassez de
fontes de financiamento, de recursos materiais, de tempo. Mais ainda, a inserção da profissão na divisão social e
técnica do trabalho como profissão interventiva que engendra respostas no contexto social imediatamente dado,
limita as ações/atividades que não sejam instrumentais e que não respondam imediatamente ao contexto. Falta aos
profissionais, também, condições subjetivas: preparo teórico, clareza sobre os vários tipos de investigação social e
sobre os objetivos a atingir, ausência de tradição em pesquisa, subalternidade e status profissional inferior. Em
ambos os casos, a racionalidade formal‐abstrata, as operações do intelecto, os procedimentos manipulatórios e
instrumentais predominam e condicionam o modo de considerar a investigação social para o serviço social, a escolha
e utilização do método e dos procedimentos operatórios. Assinale a alternativa que descreve de forma INCORRETA
uma das distorções que podem ocorrer dentro do contexto de predominância supracitado.
A) Distinção entre método de investigação e método de exposição.
B) Investigações que se restringem à forma, à aparência que não capta a essência, não atinge o conteúdo.
C) Dificuldade em estabelecer as mediações entre as teorias sociais, as práticas particulares e a cultura profissional do
assistente social.
D) Investigações que não superam o nível do empiricismo, do cotidiano, do presentismo, que se limitam ao dado coletado,
como se eles falassem por si mesmos.

47
De acordo com a Resolução do CFESS (Conselho Federal do Serviço Social) nº 557, de 15 de setembro de 2009, a
elaboração, emissão e/ou subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social por meio de pareceres,
laudos, perícias e manifestações é atribuição privativa do assistente social, devidamente inscrito no Conselho
Regional de Serviço Social de sua área de atuação. Indique a alternativa que descreve de forma INCORRETA um dos
elementos que pressupõem o exercício da atribuição privativa supracita.
A) Compromisso ético.
C) Filiação político‐partidária.
B) Competência técnica.
D) Competência teórico‐metodológica.
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A Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, instituiu um programa de caráter intersetorial, integrante da Política
Nacional de Assistência Social que, no âmbito do SUAS, compreende transferências de renda, trabalho social com
famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho.
A legislação prevê que o desenvolvimento desse programa, de abrangência nacional, deve acontecer de forma
articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem como objetivo contribuir para a
retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de
aprendiz, a partir de 14 anos. Assinale a alternativa que descreve de forma correta o programa integrante da Política
Nacional de Assistência Social supracitado.
A) Bolsa Escola.
C) Benefício de Prestação Continuada (BPC).
B) Bolsa Família.
D) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).

49
Segundo o professor Wilson Cano, do Instituto de Economia (IE), “está sendo produzido um novo sistema perverso de
regressão na distribuição da renda neste país. Uma figura fantasmagórica, Hobin Hood às avessas, travestido, que não
rouba dos ricos para dar aos pobres, que não tira da classe média para dar aos pobres, mas que irá tirar da classe média
para dar ao sistema financeiro”. Desse modo, o grande capital aloja no campo previdenciário uma questão que diz
respeito ao seu projeto social, isto é, transformar os trabalhadores em parceiros indiferenciados, metamorfoseando‐os
em trabalhadores provedores do capitalismo financeiro e proprietários de grandes negócios. Essa conjunção de
elementos é estruturadora dos atuais movimentos da economia e da política e funda a restauração do projeto
capitalista em todo o mundo. Indique, entre as opções a seguir, a que representa de forma INCORRETA uma das
tendências presentes na conjuntura atual descrita no contexto anterior.
A) Avanço nas políticas redistributivas de natureza pública e constitutiva de direitos com a complementação de políticas de
combate à pobreza de caráter amplo e permanente.
B) Privatização e mercantilização dos Serviços Sociais, com a consolidação da figura do cidadão‐consumidor, condição e
premissa da existência de serviços de proteção social básica para o cidadão‐pobre e ampliação de programas sociais de
exceção voltados para o cidadão‐miserável, com renda abaixo da linha da pobreza.
C) Emergência de novos protagonistas, tais como a empresa socialmente responsável, o voluntariado, com suas práticas
congêneres de desenvolvimento sustentável, ações em rede, empoderamento e empreendedorismo social que
amparam a redefinição da intervenção social do Estado, agora atrelada à capacidade de participação da sociedade civil.
D) Despolitização das desigualdades sociais de classe em face da identificação dos chamados processos de exclusão, cuja
conotação temporal e transitória informa a possibilidade de estratégias de inclusão e de acesso aos bens civilizatórios e
materiais, permitindo que o real e o possível se transformem em “ideal”, sitiando, assim, a construção de projetos
societais.

50
Consta entre as considerações que motivaram a Resolução do CFESS nº 557/2009, de 15 de setembro de 2009, o fato
de que o profissional assistente social vem trabalhando em equipe multiprofissional, em que desenvolve sua atuação,
conjuntamente com outros profissionais, buscando compreender o indivíduo na sua dimensão de totalidade e, assim,
contribuindo para o enfrentamento das diferentes expressões da questão social, abrangendo os direitos humanos em
sua integralidade, não só a partir da ótica meramente orgânica, mas a partir de todas as necessidades que estão
relacionadas à sua qualidade de vida. Assinale a alternativa que descreve de forma INCORRETA um dos elementos
que devem ser destacados, delimitados ou contemplados na opinião técnica do assistente social em situação de
intervenção conjunta com outra categoria profissional e/ou equipe multiprofissional, conforme contexto supracitado.
A) Deve delimitar seu objeto.
B) Deve delimitar o âmbito de sua atuação.
C) Deve contemplar a análise social em sua atuação.
D) Deve subordinar as demais áreas à sua área de conhecimento em nível de hierarquia.

Cargo: Técnico Superior de Saúde / Assistente Social (32‐T)
Prova aplicada em 22/03/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/03/2015.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitido tentar ou utilizar‐se nas dependências dos locais de prova qualquer espécie de consulta em livros,
códigos, manuais, impressos, anotações, equipamentos eletrônicos, tais como relógios, walkmans, gravadores,
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, ou por instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como
telefones, pagers, beeps, entre outros.
3. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito).
4. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
5. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 04 (quatro) opções (A a D) e uma
única resposta correta. Leia‐o atentamente.
6. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
7. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
8. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização.
9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos do local de realização das provas.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ O gabarito provisório para a conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela Comissão do Concurso e
pela Superintendência no dia subsequente ao da realização das provas no Diário Oficial do Município – DOM e no site da
CONSULPLAN.
‐ Caberá recurso, dirigido à CONSULPLAN, através do site www.consulplan.net, contra qualquer questão da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha, desde que devidamente fundamentado e identificado, dentro de 3 (três) dias úteis, a
contar da publicação do Gabarito Provisório no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.consulplan.net. Deverá
ser feito um recurso para cada questão de prova impugnada.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos,
com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, à
CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao
Concurso Público. O candidato que não tiver acesso à internet para realizar seu recurso, poderá utilizar, em dias úteis, os
computadores disponibilizados pelos Centros de Inclusão Digital da Prefeitura de Belo Horizonte/MG. Os endereços dos
Centros de Inclusão Digital poderão ser informados no atendimento pelo telefone 156 para ligação de Belo Horizonte ou
pelo telefone (31) 3429‐0405 para ligações de outras localidades.

