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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta
solicitada em cada questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas
ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
ATENÇÃO - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de
Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta)
minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a
distribuição das provas, assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de
Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas [...]. Será proibido durante a realização das provas,
fazer uso ou portar, mesmo que desligados relógios [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou de
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] entre outros. (item
11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar arma(s) no local de realização das
provas [...]; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...].” (subitem 11.7.32), alíneas “d”,
“e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua
prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34)

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS
Data: ____/____/______

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada
uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:
10 (dez) questões de Português, 10 (dez) questões de Saúde
Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos
Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Português

INSTRUÇÕES – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Leia-o com atenção antes de responder às questões.

Paixão, amor, casamento...
Você já se imaginou vivendo 10, 20 ou 50 anos com a mesma pessoa? Sentindo
sempre o mesmo prazer em sua companhia, o mesmo conforto em seus braços? Se a
perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é
dele, também). De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos,
sejam tão importantes para nossa espécie. Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo
em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal. Observem-se tantos
mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e,
imediatamente depois, segue cada um o seu caminho.
Se gostamos de formar pares a ponto de investir boa parte de nossa energia,
tempo e esforços cognitivos em convencer um belo exemplar do sexo interessante de que
nós somos a pessoa mais sensacional e desejável na face da Terra, é porque o sistema
cerebral humano, como o de outros animais sociais, é capaz de atribuir um valor positivo
à companhia alheia. Isso é função do sistema de recompensa, conjunto de estruturas no
centro do cérebro especializadas em detectar quando algo interessante acontece,
premiar-nos com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação e ainda
associar esse prazer com o que levou a ele – o que pode ser uma ação, uma situação,
um objeto ou... alguém.
À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que
atribuímos a ela é reforçado, enquanto torcemos para que o mesmo aconteça no cérebro
dela, associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro. É o
que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo
associados à companhia do outro. Se “rolar” sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo
funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa, que atribui
(corretamente!) a satisfação incrível àquela pessoa específica (mas é verdade que isso
não funciona tão bem em alguns cérebros...).
Com a repetição, o sistema de recompensa vai aprendendo a ficar ativado não
apenas em resposta, mas também em antecipação à presença daquela pessoa. Esse
prazer antecipado é a motivação, que nos dá forças para alterar compromissos, abrir
espaço na agenda e ficar acordado madrugada adentro. Essa é a paixão, estado de
motivação enorme em que se faz tudo em nome de mais tempo na presença do ser
amado.
Quando vira amor? Essa questão é complicada, mas existe ao menos uma
definição operacional curiosa: passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama
alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia
sincera e profunda. O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está
vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida.
Nesse estado, desejar o casamento é apenas natural.
Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance,
como ser traído (e não apenas sexualmente). A boa notícia da neurociência sobre a
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longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente
fadados ao esgotamento: é, sim, possível se sentir apaixonado décadas a fio pela mesma
pessoa. E não é mero acaso de sorte: você pode fazer sua parte. É uma questão de
continuar inventando e descobrindo novos prazeres a dois. Tudo para manter o sistema
de recompensa do outro interessado em você...
(Herculano-Houzel, S., Scientific American - Cérebro e Mente, out/2010.

Questão 1
A definição do amor, segundo o texto, associa-se à ideia de que
A) a felicidade do indivíduo requer a presença e a felicidade do ser amado.
B) a felicidade é condicionada pelo processo de autoestima: o indivíduo, além de
depender do outro, deve amar a si próprio.
C) a felicidade prescinde da presença do outro e se sustenta no bem-estar do ser amado.
D) a felicidade tem como pré-requisito absoluto a felicidade alheia, sobretudo dos entes
que compõem o entorno do indivíduo.

Questão 2
Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo
texto.
A) Há relação entre o cérebro e a capacidade humana de estabelecer relações afetivas
duráveis.
B) Na perspectiva do cérebro e da postura humana, paixão e amor são sentimentos
simultâneos e idênticos.
C) No que se refere às relações afetivas, não existe, entre os seres vivos, um padrão
único de comportamento.
D) O cérebro é capaz de vincular momentos prazerosos com a pessoa e com a situação
que, de alguma forma, propiciaram aquele momento ou dele participaram.

Questão 3
O texto pretende trazer uma abordagem
A) fictícia, especulativa e emocional.
B) deliberadamente romântica e etérea.
C) predominantemente etnológica e sociológica
D) informativa com características aparentemente científicas
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Questão 4
“[...] passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de
pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda.”
Mantém-se o sentido básico do trecho, se o fragmento destacado for substituído por
A) conquanto passe o ardor da paixão.
B) contanto que passe o ardor da paixão.
C) depois que passa o ardor da paixão.
D) já que passou o ardor da paixão.

Questão 5
“Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a
sobrevivência de nenhum animal.”
Assinale a alternativa em que a nova redação está gramaticalmente CORRETA.
A) A vida em sociedade – ou até mesmo em pares – não é, tecnicamente, obrigatória
para a sobrevivência de animal algum.
B) Não é tecnicamente obrigatória que viva-se em sociedade, ou mesmo em pares, para
a sobrevivência de qualquer animal.
C) Para que um animal sobreviva, não são obrigatórios, tecnicamente, a vida em
sociedade nem tampouco a vida em pares.
D) Viver em sociedade ou viver em pares não são tecnicamente obrigatórias para que
algum animal sobreviva.
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Questão 6
“Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como
ser traído (e não apenas sexualmente).”
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova
redação gramaticalmente CORRETA do fragmento acima.
A) Depende, para que seja para sempre, de vários fatores, alguns dos quais estão fora
do alcance do indivíduo, como ser traído, não apenas sexualmente, mas também de
outras formas.
B) De vários fatores depende, para ser para sempre, cujos alguns deles estão fora de
nosso alcance, como, por exemplo, a possibilidade de ser traído, seja sexualmente,
seja por outro modo.
C) Para que seja considerado eterno, dependem de vários fatores, onde alguns deles
estão fora de nosso alcance, como acontece com a possibilidade de traição, inclusive
- mas não somente - a sexual.
D) Se é para sempre, isso depende de vários fatores, nos quais parte deles estão fora de
nosso controle, como as possibilidades de traição, que podem ou não ser sexual.

Questão 7
Assinale a alternativa em que o verbo destacado NÃO está na forma de infinitivo.
A) “[...] a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz
dá novo sentido à vida.”
B) “[...] quando algo interessante acontece, premiar-nos com uma sensação física
inconfundível de prazer e satisfação [...].”
C) “Se ‘rolar’ sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola
extraordinária para o sistema de recompensa [...].”
D) “Tudo para manter o sistema de recompensa do outro interessado em você...”
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Questão 8
Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses NÃO corresponde à expressão
destacada.
A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é
que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].” (relacionamentos
amorosos).
B) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que
atribuímos a ela é reforçado [...].” (companhia).
C) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à
presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida.” (o outro).
D) “Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a
culpa é dele, também).” (do cérebro).

Questão 9
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação
NÃO apresenta ERRO de concordância verbal,
A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos
é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].”
A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos
são que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].
B) “De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão
importantes para nossa espécie.”
De certa forma, são curiosos que laços afetivos fortes, como os amorosos, seja tão
importante para nossa espécie.
C) “É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo
associados à companhia do outro.”
É o que fazemos no período de namoro, quando coisas como conversas
interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferece um
tipo de prazer que vai sendo associado à companhia do outro.
D) “Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par
somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu
caminho.”
Observe-se como existem mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par
somente para o acasalamento e que, imediatamente depois, seguem o seu próprio
caminho.
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Questão 10
Em qual das alternativas abaixo o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo?
A) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que
atribuímos a ela é reforçado [...].
B) “[...] associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro.”
C) “[...] e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida”.
D) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à
presença e à felicidade do outro [...].”
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Saúde Pública no Brasil
Questão 11
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor,
nos termos da lei, sobre sua/seu, EXCETO:
A) Fiscalização que não podendo ser feita por pessoa jurídica de direito privado.
B) Controle.
C) Regulamentação.
D) Fiscalização.

Questão 12
As ações e serviços públicos de saúde estão organizados de acordo com as seguintes
diretrizes, EXCETO:
A) Participação da comunidade.
B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.
C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
D) Não é livre à iniciativa privada.

Questão 13
Sobre o processo de contratação e atuação dos agentes de saúde assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Agentes comunitários de saúde poderão ser admitidos por meio de processo seletivo
público.
B) Gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes de combate às
endemias por meio de processo seletivo público.
C) Os agentes serão admitidos de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições.
D) Os agentes não terão requisitos específicos para sua atuação.
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Questão 14
O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo/por, EXCETO:
A) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde.
B) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais.
C) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições da administração direta e
indireta.
D) Serviços de saúde prestados por órgãos e instituições estrangeiras.

Questão 15
É vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde,
EXCETO para:
A) Funcionários dos serviços do sistema único de saúde.
B) Proprietários de entidades ou serviços contratados.
C) Administradores de entidades ou serviços contratados.
D) Dirigentes de entidades ou serviços contratados.

Questão 16
Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder
legalmente constituído em cada esfera do governo.
Essa definição se refere a/ao
A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
C) Conselho de Saúde.
D) Conferência de Saúde.
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Questão 17
Sobre a atenção básica assinale a alternativa INCORRETA.
A) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo,
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde
com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades.
B) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização. Deve ser o contato preferencial
dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de
Atenção à Saúde (RAS).
C) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo
das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu
território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético
de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhidos.
D) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios
definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

Questão 18
São componentes do Pacto pela Saúde 2006, EXCETO:
A) Pacto pela Vida.
B) Pacto em Defesa do SUS.
C) Fortalecimento da atenção básica.
D) Pacto de Gestão do SUS.
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Questão 19
Sobre os Indicadores de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.
A) São medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos
e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde.
B) Vistos em conjunto, não devem refletir a situação sanitária de uma população nem
servir para a vigilância das condições de saúde.
C) A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a
simples contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de
proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao
nascer.
D) A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados
em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da
precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos
dados).

Questão 20
Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:
A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento
básico.
B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
C) A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde sem a participação na sua produção.
D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
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Conhecimentos Específicos
Questão 21
Inojosa (2002) define intersetorialidade e transetorialidade como articulação de saberes e
experiências para alçancar resultados integrados visando efeitos sinergéticos. Para tanto,
é preciso criar uma nova dinâmica no aparato governamental. Nesse sentido é preciso
que o planejamento tenha como base dois pontos.
A esse respeito, assinale a alternativa que os identifique.
A) Territorial e populacional.
B) Administrativo e orçamentário.
C) Técnico e acadêmico.
D) Universal e dinâmico.

Questão 22
A proposta de intersetorialidade, segundo Inojosa (2002), prevê uma organização interna
do governo no que diz respeito ao planejamento. Analise as afirmativas a seguir.
I. Atualmente, o orçamento é que determina o planejamento, interferindo negativamente
na proposta de intersetorialidade.
II. A perspectiva intersetorial implica um planejamento em que o plano faz parte de um
processo permanente de escolhas estratégicas.
III. Na perspectiva intersetorial, o plano é um acordo feito a partir da avaliação de
resultados com o pressuposto de ser imutável.
Está (ão) INCORRETAS
A) I apenas.
B) I e II apenas.
C) III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 23
Lewgoy (2007) enfatiza que é importante o assistente social se organizar para a prática
da entrevista. Sendo assim há etapas a serem seguidas.
Numere a ordem dessas etapas.
(

) registro da entrevista, compartilhamento com outros profissionais

(

) coleta de dados, pactuação de um contrato, avaliação.

(

) conhecer a política social, a especificidade, conhecer a instituição.

Assinale a sequência CORRETA.
A) 2 3 1.
B) 3 2 1.
C) 1 3 2.
D) 2 1 3.

Questão 24
O termo acolhimento como técnica de entrevista teve notoriedade a partir da década de
90 na atenção primária à saúde. Essa técnica representou uma mudança no processo de
trabalho.
As afirmativas abaixo dizem respeito ao bom uso dessa técnica, EXCETO:
A) Acolhimento é tratado como técnica, mas é processo, ou seja, transversal a outras
técnicas.
B) O acolhimento pressupõe o princípio da realidade e expectativas dentro do que é
possível.
C) O acolhimento deve buscar uma aproximação com o usuário tratando-o
carinhosamente, por exemplo, utilizando os termos mãe quando o fato se refere a
criança/filho.
D) O acolhimento, quando utilizado pelo assistente social faz um acolhimento ele
desencadeia um espaço de mediação, responsabilização e vínculo.
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Questão 25
Analise a situação clínica a seguir.
Uma senhora procura o hospital apresentando forte quadro de ansiedade. Ela procurou o
serviço de saúde apavorada, pois encontrou um pacote de maconha na gaveta do filho.
Diante dessa situação, qual a melhor técnica de entrevista a ser utilizada?
A) Conotação positiva.
B) Questionário.
C) Clarificação.
D) Silêncio sensível.

Questão 26
Minayo (2010) fala sobre o fetiche do método tanto nas ciências sociais, quanto na
epidemiologia. A autora salienta que esse fetiche ocorre em algumas situações.
As alternativas a seguir dizem respeito a essas situações, EXCETO:
A) Os resultados nada mais são do que aplicação do método sobre um determinado
tema.
B) Faltam perguntas desafiadoras e existe deficiência de teoria.
C) Desenhos da pesquisa são empiricistas, mas tecnicamente impecáveis.
D) Há uma descrença no método enquanto pesquisa, pois valoriza a interdisciplinaridade
na construção de perguntas teóricas.
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Questão 27
Robaina (2010) faz uma discussão sobre o fazer profissional do assistente social na
saúde mental. Tendo como parâmetro esta discussão, analise as afirmativas a seguir.
I. A tarefa histórica do serviço social na saúde mental é restringir-se a assistência social.
II. O trabalho com famílias na saúde mental deve ser tomado como atribuição exclusiva
do serviço social.
III. O serviço social deve fazer das assembleias de controle social um espaço terapêutico,
uma gestão da clínica.
Está (ão) INCORRETA(S)
A) I apenas.
B) I e II apenas.
C) III apenas.
D) I, II e III.

Questão 28
As políticas sociais brasileiras vivem grandes conflitos em sua efetividade. Por um lado os
direitos garantidos constitucionalmente e, por outro, sua inserção em um contexto
capitalista internacional fortemente marcado pelo neoliberalismo.
Nesse sentido, podemos dizer que as políticas sociais brasileiras apresentam duas
características marcantes.
Assinale a alternativa que as IDENTIFIQUE.
A) Caráter regressivo e conservador.
B) Caráter progressivo e conservador.
C) Caráter democrático e ampliação da cidadania.
D) Caráter meritocrático e justiça social.
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Questão 29
Mioto (2009) faz uma discussão sobre o acompanhamento social como prática, também,
socioeducativa. Ela sustenta que as ações socioeducativas acontecem no âmbito dos
processos socioassistenciais e se sustentam em dois pilares.
Sobre esses pilares, assinale a alternativa CORRETA.
A) Refuncionalização e mistificação das relações pedagógicas.
B) Socialização das informações e processo reflexivo na relação entre profissionais e
usuários.
C) Entendimento subjetivo do sofrimento humano e combate a pobreza.
D) Empoderamento do sujeito e busca pela resposta institucional

Questão 30
O plantão vem se constituindo como prática do serviço social nas várias unidades de
saúde, seja nos hospitais, seja nas unidades básicas, na medida em que o assistente
social fica ali esperando pelos usuários e suas demandas.
Analise as afirmativas a seguir.
I. Nos plantões, os assistentes sociais, comumente, não realizam estudos sobre as
demandas dos usuários e demandas institucionais.
II. Nos plantões, é possível perceber práticas sistematizadas, multidisciplinares que
coadunam com os princípios da reforma sanitária.
III. Nos plantões, as demandas individuais são consideradas como demandas coletivas
que expressam uma dada realidade de dominação.
Estão INCORRETAS
A) I e III apenas.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 31
O assistente social precisa romper com o conservadorismo buscando garantir os direitos
sociais e, no caso da saúde, garantir ao usuário a universalidade, o acesso à saúde de
qualidade.
Analise as afirmativas a seguir.
I. É possível perceber que a prática profissional do assistente social não está remetida
ao projeto hegemônico burguês, mas está condicionada aos aspectos políticosinstitucionais que comprometem sua prática.
II. Para uma ação profissional que rompa com o conservadorismo, o assistente social
precisa buscar uma capacitação ético-política e teórico-metodológica.
III. Existe uma grande aproximação entre a prática profissional do assistente social e as
possibilidades de prática contidas na realidade objeto da ação profissional, que deve
ser preservada.
Está (ão) INCORRETAS
A) I e II apenas.
B) II apenas.
C) III apenas.
D) I, II e III.

Questão 32
Segundo Iamamoto, o projeto profissional do assistente social consiste na articulação de
duas dimensões.
Assinale a alternativa que as IDENTIFIQUE.
A) Dimensão macrossocietária e a dimensão profissional.
B) Dimensão da cidadania e dimensão da concessão de direitos sociais.
C) Dimensão social-institucional e dimensão política.
D) Dimensão técnico-profissional e dimensão acadêmica.
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Questão 33
As alternativas a seguir referem-se a tipos de doenças profissionais e do trabalho que
podem atingir a várias categorias profissionais.
Sobre essas doenças, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Enfermidades por gases irrespiráveis.
B) Doenças infecciosas e parasitarias.
C) Demartite por contato.
D) Doenças relacionadas ao stress.

Questão 34
O estatuto do idoso no Capítulo IV defende os direitos à saúde do idoso.
Sobre esses direitos, assinale a alternativa CORRETA.
A) Estando o idoso no domínio de suas faculdades mentais poderá optar pelo seu
tratamento em saúde.
B) Caberá ao poder público regulamentar a diferenciação dos valores do plano de saúde
de acordo com a idade do idoso.
C) O idoso enfermo deve comparecer aos órgãos públicos sempre que for exigida sua
presença.
D) Todo idoso deverá ter um curador que responderá por sua vida civil.

Questão 35
Tendo como referência o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), assinale a alternativa
CORRETA.
A) Incumbe exclusivamente a família propiciar apoio alimentar a gestante e a nutriz que
dele precisar.
B) Os hospitais são obrigados a manterem registros de nascimento pelo prazo mínimo
de 10 anos.
C) A gestante que não fizer o pré-natal pode ser considerada como negligente aos
direitos da criança.
D) As mães submetidas à privação de liberdade não terão o direito expresso em lei de
amamentar seus filhos.
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Questão 36
A elaboração do Código de Ética de 1993 apoiou-se nas bases ontológicas do ser social.
Sendo assim, em qual âmbito se inscreve a ética?
A) No âmbito da conformação.
B) No âmbito da burguesia.
C) No âmbito da universalização.
D) No âmbito da práxis.

Questão 37
A integralidade defendida pelo SUS possibilita uma inserção diferenciada do assistente
social na saúde. Essa diferenciação supera a visão de uma profissão paramédica.
Sendo assim, podemos concluir que uma ação profissional em hospital de urgência
compreende
A) a identificação de vários componentes relativos ao direito à saúde.
B) a preservação e a focalização das especificidades institucionais.
C) as relações do profissional com o usuário pautadas na atenção à doença.
D) as ações pontuais e institucionais na busca de resolução
apresentado.

do problema ora

Questão 38
Sobre o debate acerca das atribuições privativas do assistente social, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Necessidade de aprofundamento e de explicitação do debate sobre atividades/práticas e objetivos profissionais - identidade profissional.
B) Necessidade de esclarecimento sobre o que está regulamentado e que pode ser
resolvido em comentários.
C) Indicação de uma real necessidade de revisão da lei que regulamenta as ações do(a)
assistente social.
D) Aprimoramento da reflexão sobre o fazer profissional de modo a qualificar a prática de
fiscalização profissional.
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Questão 39
Sobre as atribuições e competências do assistente social, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(

) As atribuições do assistente social referem-se a funções privativas.

(

) As atribuições são privilégios e poder exclusivo de realizar algo.

(

) As competências dizem respeito a prerrogativas exclusivas do assistente social.

(

) Encaminhar providências e orientação social a indivíduos é atribuição e não
competência.

Assinale a sequência CORRETA.
A) V V F V.
B) V F F F.
C) F V V V.
D) F V V F.

Questão 40
Sobre a moral, analise as afirmativas a seguir.
I. A moral faz parte da socialização dos indivíduos expressando valores e princípios
socioculturais.
II. Numa sociedade de classe, a moral tem uma função ideológica, a autonomia dos
indivíduos é circunstancial a determinantes históricos.
III. A moral supõe a suspensão da cotidianidade, sistematizando uma crítica da vida
cotidiana, possibilitando as liberdades individuais.
Estão CORRETAS
A) I e II apenas.
B) I, II e III.
C) II e III apenas.
D) I e III apenas.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

