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03. A informação central dada pelo texto é:
a)

1ª Parte – Português
TEXTO 1

b)

A genética das cavernas

c)

Quando os primeiros humanos chegaram à Europa e à
Ásia, há 40 mil anos, aquela terra já era habitada por
outros indivíduos – os neandertais viveram por 150 mil
anos nessa região. Eles eram baixos e musculosos (1,60
metro e 84 quilos em média), tinham o queixo recuado e
faces alongadas e projetadas para a frente. A caixa
craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro
maior que o nosso. Com eles, dividimos um ancestral
comum, separado em espécies diferentes há quase 700
mil anos.

d)
e)

04. Assinale a opção INCORRETA quanto aos aspectos
gramaticais do texto:
a)

b)

Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal
foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de
Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta
responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie. Na
semana
passada,
um
grupo
internacional
de
pesquisadores conseguiu um feito notável. Liderados pelo
geneticista sueco Svante Pääbo, conseguiram pela
primeira vez sequenciar o genoma de um ser extinto –
exatamente o nosso primo neandertal. “Isso nos dá uma
nova perspectiva da relação entre eles e os primeiros
humanos – uma perspectiva genética”, diz Ed Green,
professor de engenharia biomolecular da Universidade da
Califórnia e um dos autores da pesquisa. “Agora, podemos
nos concentrar nas regiões do nosso genoma que
parecem ser diferentes do deles para identificar o que nos
torna verdadeiramente humanos”, afirmou Green à ISTOÉ.
01. Assinale a alternativa que NÃO
característica do texto 1:
a)
b)
c)
d)
e)

02. ‘dividimos um ancestral comum’. Em qual das
alternativas abaixo está a frase na qual a palavra tem o
mesmo significado que o termo sublinhado?
a)
b)
c)
d)
e)

c)

d)

e)

contém uma

Apresenta uma informação nova relativa a
elementos da realidade.
No primeiro parágrafo fica claro o caráter
introdutório permitindo ao leitor identificar
assunto.
Linguagem popular com grau de formalidade
variando de acordo com o veículo de circulação
(revista).
A fala do entrevistado aparece transcrita a partir
do discurso direto.
Procura, no parágrafo inicial, situar o leitor no
contexto no qual se insere o tema abordado.

O professor esclareceu que a resposta estava nos
ângulos comuns de um sólido.
Um dia comum traz cerca de 2 mil visitantes ao
sítio arqueológico.
Pelo modo comum como se vestiam, foram
julgados pobres.
O comum dos alunos prefere não ter aulas aos
sábados.
É comum que os ânimos se alterem em épocas
de eleição municipal.

A descrição detalhada do aspecto físico do
Neandertal.
A descoberta de um ancestral comum ao
Neandertal e o sapiens sapiens.
A busca da ciência em encontrar fósseis de
ancestrais humanos.
O mapeamento do genoma de um ser extinto.
O desejo de se saber o que nos torna realmente
humanos.

‘Na semana passada, um grupo internacional de
pesquisadores conseguiu um feito notável.’
O termo sublinhado funciona como núcleo de um
predicado verbal.
‘A caixa craniana baixa, e também comprida,
abrigava um cérebro maior que o nosso.’
O verbo em destaque refere-se a fato que se
prolongou por algum tempo, no passado.
“Agora, podemos nos concentrar nas regiões do
nosso genoma que parecem ser diferentes do
deles para identificar o que nos torna
verdadeiramente humanos”
Todos os verbos empregados na frase transmitem
eventos posteriores ao momento da enunciação.
‘Desde que os primeiros ossos do homem de
neandertal foram encontrados em 1856, na
Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em
alemão), a ciência tenta responder a inúmeras
perguntas a respeito da espécie.’
O modo verbal indica que o enunciado é tomado
pelo falante como algo certo.
‘aquela terra já era habitada por outros indivíduos’
O termo sublinhado é uma forma verbal com valor
equivalente ao de um adjetivo.

TEXTO 2
TRADUZIR-SE
Uma parte de mim é todo mundo:
outra parte é ninguém: fundo sem fundo.
Uma parte de mim é multidão:
outra parte estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera:
outra parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta:
outra parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente:
outra parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem:
outra parte; linguagem.
Traduzir uma parte na outra parte
- que é uma questão de vida ou morte –
será arte?
(Ferreira Gullar)
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05. Podemos afirmar que as imagens do poema acima
são construídas a partir da:
a)
b)
c)
d)
e)

08. Pode-se perceber que o resultado da pesquisa
relaciona:

intolerância
oposição
compreensão
linguagem
gramática

a)
b)
c)
d)
e)

Brasil e Estados Unidos.
Corrupção e percepção da corrupção.
Pesquisas e resultados.
Corrupção e PIB.
Corrupção e investimentos.

06. Considere a afirmação INCORRETA sobre o texto:
a)
b)
c)
d)
e)

O tempo verbal predominante é o presente do
indicativo que serve também para demonstrar o
caráter reflexivo do texto.
Pode-se afirmar que a predominância de
elementos concretos confirma a abordagem
imagética do texto.
O emprego do verbo ‘ser’ é uma constante no
texto, embora algumas vezes esteja elíptico.
O poema foi construído a partir de paralelismos
repetidos nos períodos de cada estrofe.
A pontuação auxilia na percepção do
encadeamento dos versos.

TEXTO 3
Brasil perde mais de R$ 40 bi por ano com corrupção,
afirma estudo da Fiesp
09. A expressão em destaque ‘cara’ revela:
A corrupção custa ao Brasil pelo menos R$ 41,5 bilhões
por ano, ou 1,38% do PIB. Essa perda resulta do desvio
direto de verba pública e também de perda de eficiência de
investimentos, distorções na concorrência e falta de
segurança para os empreendimentos. A conclusão é do
relatório “Corrupção: custos econômicos e propostas de
combate”, da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp).

a)
b)
c)
d)
e)

10. Sobre a regência dos verbos na charge:

O cálculo foi feito a partir de comparações em um grupo de
95 nações. O estudo encontrou uma fortíssima relação
entre a desconfiança de uma sociedade sobre como seu
governo cuida da verba pública (no Brasil, essa
desconfiança é bem alta) e o desempenho ruim do país em
outros indicadores bem objetivos e diretamente
relacionados à produtividade econômica, como eficiência
administrativa do governo, cumprimento da lei, risco para
investidores e competitividade econômica em relação a
outras nações. O resultado é que se a corrupção, ou a
percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um
nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do
nível utópico de “corrupção zero”), R$ 41,5 bilhões anuais
seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade.
07. ‘O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da
corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar
ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico
de “corrupção zero”), R$ 41,5 bilhões anuais seriam
colocados para trabalhar a favor da sociedade’
A ideia principal estabelecida pela relação entre as
orações do período é a de:
a)
b)
c)
d)
e)

ironia
leveza
metáfora
metonímia
sinédoque

causa
condição
conclusão
explicação
concessão
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a)
b)
c)
d)

e)

‘iria perder’ deveria ter complemento regido por
preposição.
No primeiro balão o termo ‘os pobres coitados’
funciona como objeto direto da locução verbal ‘vai
ajudar’.
Para reproduzir a fala popular, o autor empregou
a regência incorreta do verbo ‘ajudar’, que no
caso é transitivo indireto.
Todo verbo empregado em sua forma infinitiva é
definido como intransitivo pela impossibilidade de
se complementá-lo quando em sua forma
nominal.
‘iria perder’ pedia como complemento um objeto
direto preposicionado.
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2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS
b)

11. A vacina contra o vírus da hepatite A é disponibilizada
pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas
seguintes situações, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

c)

Pessoas com outras doenças hepáticas crônicas
que sejam suscetíveis à hepatite A.
Receptores de transplantes alogênicos ou
autólogos, após transplante de medula óssea.
Doenças que indicam esplenectomia.
Candidatos a receber transplantes autólogos de
medula óssea, antes da coleta, e doadores de
transplante alogênico de medula óssea.
Crianças menores de 5 anos com problemas
imunológicos.

d)

12. Referente a história natural da infecção pelo HIV é
INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

Existem três fases que mostram a dinâmica da
interação vírus-hospedeiro: uma fase aguda
inicial; uma fase média crônica; e uma fase final
de crise.
A fase aguda inicial representa a resposta de um
adulto imunocompetente à infecção pelo HIV.
Caracteriza-se por alto grau de produção de
vírus, viremia (presença de vírus circulando no
sangue) e implante generalizado nos tecidos
linfóides. Mas a infecção inicial é prontamente
controlada por uma resposta imunológica
antiviral.
A fase média, crônica, representa um estágio de
relativa contenção do vírus associada a um
período de latência clínica. O sistema
imunológico ainda está íntegro, mas há uma
replicação constante do HIV, principalmente nos
tecidos linfóides, que pode durar vários anos. Os
pacientes permanecem assintomáticos ou
apresentam
linfadenopatia
generalizada
persistente. Os sintomas constitucionais são
leves ou inexistem.
A fase final ou de crise caracteriza-se pela
deterioração das defesas do hospedeiro,
recrudescimento da replicação viral e doença
clínica. Normalmente os pacientes apresentam
febre prolongada (mais de 15 dias), fadiga, perda
de peso e diarréia; o número de linfócitos (CD4+)
cai.
Depois de um período variável, sobrevêm
infecções graves, tuberculose, pneumonia,
alguns tipos de câncer, candidíase ou doença
neurológica clinicamente evidente, então se pode
dizer que o paciente está com AIDS. Além disso,
de acordo com as orientações dos Centros para
Controle de Doença, qualquer pessoa infectada
pelo HIV com menos de 200 células linfócitos
TCD4+/μ l é considerada como tendo AIDS.

13. Referente ao Sistema de Informações Hospitalares é
INCORRETO afirmar:
a)

e)

Nacional de Previdência Social (INPS) do
Ministério da Previdência e Assistência Social
estabeleceu o Sistema Nacional de Controle de
Pagamento e Conas Hospitalares.
O seu instrumento de coleta é a Guia de
Internação Hospitalar, constituindo-se em
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em
1983.
Como um sistema de informação, sua cobertura
foi ampliada para os hospitais de ensino entre
1996 a 1997, porém permaneceu dedicado à
apuração de contas hospitalares, com fins
administrativos, de controle de custo e auditoria.
Esse sistema de informação apresenta sua
conformação atual desde o início da década de
90, quando o Ministério da Saúde assumiu as
atribuições de gestão da assistência médica da
previdência social, recebendo a denominação
Sistema de Informação Hospitalares do SUS
(SIH-SUS).
O formulário da AIH antes impresso e distribuído
nacionalmente pelo Ministério da Saúde, passou,
em 1998, a ser emitido pelos estados a partir de
série numérica única, sendo implantado em
versão informatizada.

14. Referente à Atenção Primária à Saúde (APS) é
INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

A APS é uma forma de organização dos serviços
de saúde, uma estratégia para integrar todos os
aspectos desses serviços, tendo como
perspectiva as necessidades em saúde da
população.
Em sua forma mais desenvolvida, a Atenção
Primária é a porta de entrada ao sistema de
saúde e o local responsável pela organização do
cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e
da população, ao longo do tempo.
A Atenção Primária se diferencia da secundária e
da terciária por diversos aspectos, entre eles:
dedica-se aos problemas mais freqüentes
(simples, nunca complexos), que se apresentam,
sobretudo em fases iniciais e que são, portanto,
menos definidos.
Nas
unidades
de
saúde,
consultórios
comunitários, escolas ou asilos, nos espaços
comunitários, observa-se grande variedade de
necessidades em saúde, forte componente a ser
dedicado à prevenção de doenças, alta
proporção de pacientes já conhecidos pela
equipe de saúde e maior familiaridade dos
profissionais, tanto com as pessoas, quanto com
seus problemas.
A Atenção Primária tem, portanto, qualidades
únicas, que a caracterizam e diferenciam dos
demais níveis de atenção. Para realmente
entendermos o que é a APS, devemos conhecer
os elementos que a constituem.

15. Uma epidemia com alta velocidade de progressão
deve ser considerada do tipo?

O registro sistemático de âmbito nacional dos
dados das internações hospitalares para fins
administrativos e do pagamento da prestação de
serviços
aos
hospitais
contratados
foi
estabelecido em 1976, quando o então Instituto
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a)
b)
c)
d)
e)

Explosiva.
Progressiva.
Fonte comum.
Fonte pontual.
Fonte persistente.

Prefeitura Municipal de Catende – PE
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br
16. Referente ao Sistema de Nascidos Vivos – SINASC é
INCORRETO afirmar:
a)

b)
c)

d)

e)

Implantado em 1990, tem como formulário de
entrada de dados padrão, a Declaração de
Nascido Vivo – DN, do Ministério da Saúde, que
deve ser preenchida para todos os nascidos
vivos no país, assim entendido, "todo produto da
concepção que, independentemente do tempo
de gestação, depois de expulso ou extraído do
corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal
de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação
do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos
músculos de contração voluntária, estando ou
não desprendida a placenta”.
Seu instrumento de coleta á a Declaração de
Nascido Vivo (DN).
Esse sistema capta dados sobre as condições da
gravidez, parto e nascimento, inclindo entre eles,
o peso ao nascer, a idade gestacional e a
realização de pré-natal.
Alguns indicadores também podem ser
formulados para a avaliação da rede de serviços
de atenção à gravidez e ao parto, como por
exemplo, a proporção de Apgar no primeiro
minuto, menor que 9 em nascidos vivos com
mais de 2.500 g. ou o número de consultas prénatal realizadas para cada nascido vivo, entre
outros.
Podem ainda ser calculados indicadores
clássicos voltados à caracterização geral de uma
população, como a taxa bruta de natalidade e a
taxa de fecundidade geral.

17. Para os órgãos de controle da administração pública
e, neste caso, para os setores responsáveis pelo controle
das ações do Estado sobre a política de saúde, como o
Ministério Público, o Poder Legislativo e os Conselhos de
Saúde, existem alguns instrumentos de gestão que
devem ser acessados e analisados com o objetivo de se
entender os problemas existentes, tanto na prestação dos
serviços públicos de saúde, como na gestão do sistema,
tais como os descritos abaixo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

19. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre
amarela:
a)
b)
c)
d)
e)

20. A Constituição Federativa do Brasil NÃO afirmar que:
a)
b)

c)

d)

e)

21. De acordo com a Lei nº 8.662, que regulamenta a
profissão de Assistente Social, é atribuição privativa do
assistente social:
a)

Planos de Saúde.
Plano Público Anual – PPA.
Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
Lei Orçamentária Anual – LOA.
Planos de Aplicação.

b)

b)
c)
d)
e)

Ficha A: registro de atividades, procedimentos e
notificações.
Ficha B-GES: acompanhamento de gestantes.
Ficha B-HA: acompanhamento de hipertensos.
Ficha B-DIA: acompanhamento de diabéticos.
Ficha C: acompanhamento de crianças (Cartão
da Criança).

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita sempre diretamente ou e nunca através
de terceiros.
Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde e
agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, salvo nos casos previstos em
lei.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

c)

18. O Siab é um sistema que agrega e processa as
informações sobre a população visitada. Essas
informações são recolhidas em fichas de cadastramento e
de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios
de consolidação dos dados. Alguns dos instrumentos de
coleta de dados são os descritos abaixo do qual é
INCORRETO afirmar:
a)

02 (dois) dias antes da viagem.
05 (cinco) dias antes da viagem.
10 (dez) dias antes da viagem.
15 (quinze) dias antes da viagem.
30 (trinta) dias antes da viagem.

d)
e)

Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de
atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil.
Planejamento, organização e administração de
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social.
Planejar, executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações
profissionais.
Realizar estudos sociais junto aos usuários da
instituição para fins de benefícios sociais.
Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em
entidades públicas ou privadas.

22. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social,
compete aos municípios:
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a)
b)

Executar os projetos de enfrentamento da
pobreza, incluindo a parceria com organizações
da sociedade civil.
Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os
programas e os projetos de enfrentamento da
pobreza em âmbito regional ou local.
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c)
d)

e)

Estimular e apoiar técnica e financeiramente as
associações e consórcios municipais na
prestação de serviços de assistência social.
Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e
funeral apenas aos usuários que forem
cadastrados na Secretaria de Assistência
Municipal.
Responder pela concessão e manutenção dos
benefícios de prestação continuada.

c)

d)

e)
23. Sobre o Projeto Ético-político do serviço social é
INCORRETO afirmar:
a)
b)

c)
d)
e)

A construção desse projeto tem início na transição
da década de 1970 a de 1980, num período de
denúncia do conservadorismo profissional.
Este projeto tem em seu núcleo o reconhecimento
da liberdade como valor central, daí um
compromisso com a autonomia, a emancipação e
a plena expansão dos indivíduos sociais.
Este projeto profissional se vincula a um projeto
societário que propõe a construção de uma nova
ordem social, baseada na corrente positivista.
Afirma a defesa intransigente dos direitos
humanos e o repúdio do arbítrio.
Pode-se afirmar que este projeto ético-político,
fundamentado teórica e metodologicamente,
conquistou hegemonia no Serviço Social, no
Brasil, na década de noventa do século XX.

26. Conforme o Código de Ética do Assistente Social é
vedado ao Assistente Social, exceto:
a)

b)

c)

24. Sobre o Serviço Social brasileiro é correto afirmar que:
a)

b)
c)
d)
e)

A vertente modernizadora, caracterizada pela
incorporação de abordagens funcionalistas,
estruturalistas e mais tarde sistêmicas, era
voltada a uma modernização conservadora e à
melhoria do sistema pela mediação do
desenvolvimento social.
A vertente inspirada na fenomenologia, que
emerge como metodologia dialógica, dirigi-se à
transformação social do ser humano.
A vertente marxista configura um projeto
renovador tecnocrático fundado na busca da
eficiência e da eficácia.
A apropriação da vertente marxista no Serviço
Social brasileiro se dá de forma tranqüila sem
maiores problemas.
A vertente marxista que remete a profissão à
consciência de sua inserção na sociedade de
classes e que no Brasil vai configurar-se, em um
primeiro momento, como uma aproximação ao
marxismo com o recurso ao pensamento de Marx.

25. Conforme o Código de Ética do Assistente Social,
assinale a alternativa INCORRETA.
a)

b)

Compete ao Conselho Federal de Serviço Social
zelar pela observância dos princípios e diretrizes
deste Código, fiscalizando as ações dos
Conselhos Regionais e a prática exercida pelos
profissionais, instituições e organizações na área
do Serviço Social.
Compete aos Conselhos Regionais, nas áreas de
suas
respectivas
jurisdições,
zelar
pela
observância dos princípios e diretrizes deste
Código, e funcionar como órgão julgador de
primeira instância.

Constituem direitos do Assistente Social a
garantia e defesa de suas atribuições e
prerrogativas,
estabelecidas
na
Lei
de
Regulamentação da Profissão, e dos princípios
firmados neste Código.
É dever do Assistente Social desempenhar suas
atividades profissionais, com eficiência e
responsabilidade, observando a legislação em
vigor.
É vedado ao Assistente Social 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.

d)
e)

Praticar e ser conivente com condutas anti-éticas,
crimes ou contravenções penais na prestação de
serviços profissionais, com base nos princípios
deste Código, mesmo que estes sejam praticados
por outros profissionais.
Compactuar com o exercício ilegal da Profissão,
inclusive nos casos de estagiários que exerçam
atribuições específicas, em substituição aos
profissionais.
Participar de programas de socorro à população
em situação de calamidade pública, no
atendimento e defesa de seus interesses e
necessidades.
Assumir responsabilidade por atividade para as
quais não esteja capacitado pessoal e
tecnicamente.
Adulterar resultados ou fazer declarações
falaciosas sobre situações ou estudos de que
tome conhecimento.

27. São deveres do Assistente Social nas suas relações
com os usuários:
I.

II.

III.

IV.

Garantir a plena informação e discussão sobre as
possibilidades e conseqüências das situações
apresentadas, respeitando democraticamente as
decisões dos usuários, mesmo que sejam
contrárias aos valores e às crenças individuais
dos profissionais resguardados os princípios
deste Código.
Informar à população usuária sobre a utilização
de materiais de registro áudio-visual e pesquisas
a elas referentes e a forma de sistematização dos
dados obtidos.
Fornecer à população usuária, quando solicitado,
informações
concernentes
ao
trabalho
desenvolvido pelo Serviço Social e as suas
conclusões, resguardado o sigilo profissional.
Contribuir para a viabilização da participação
efetiva da população usuária nas decisões
institucionais.

Assinale a alternativa correta:
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a)
b)
c)
d)
e)

I – II.
I – III – IV.
II – III.
II – III – IV.
I – II – III – IV.
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28. Segundo o Código de Ética do Assistente Social, é
permitido ao Assistente Social:

31. Constituem infrações disciplinares:
I.

I.
II.
III.

Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou
cercear o direito do usuário de participar e decidir
livremente sobre seus interesses;
Aproveitar-se de situações decorrente da relação
Assistente Social-usuário, para obter vantagens
pessoais ou para terceiros;
Bloquear o acesso dos usuários aos serviços
oferecidos pelas instituições, através de atitudes
que venham coagir e/ ou desrespeitar aqueles
que buscam o atendimento de seus direitos.

Exercer a Profissão quando impedido de fazê-lo ou
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos
não inscritos ou impedidos;
Não cumprir, no prazo estabelecido, determinação
emanada do órgão ou autoridade dos Conselhos,
em matéria destes, depois de regularmente
notificado;
Deixar de pagar, regularmente, as anuidades e
contribuições devidas ao Conselho Regional de
Serviço Social a que esteja obrigado;
Participar de instituição que, tendo por objeto o
Serviço Social, não esteja inscrita no Conselho
Regional;
Fazer ou apresentar, declaração, documento falso
ou adulterado, perante o Conselho Regional ou
Federal.

II.

III.
IV.

Assinale a alternativa correta:
V.
a)
b)
c)
d)
e)

I.
II.
III.
I e II.
Nenhuma dos itens.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

29. Constituem direitos do Assistente Social, exceto:
a)
b)

c)
d)

e)

Dispor de condições de trabalho condignas sejam
em entidade pública ou privada, de forma a
garantir a qualidade do exercício profissional.
Denunciar falhas nos regulamentos, normas e
programas da instituição em que trabalha, quando
os mesmos estiverem ferindo os princípios e
diretrizes desse Código, mobilizando, inclusive, o
Conselho Regional, caso se faça necessário.
Ter livre acesso à população usuária.
Ter acesso a informações institucionais que se
relacionem aos programas e políticas sociais, e
sejam necessárias ao pleno exercício das
atribuições profissionais.
Integrar comissões interdisciplinares de ética nos
locais de trabalho do profissional, tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional, como
em relação às decisões quanto às políticas
institucionais.

32. Sobre a Lei 8.842 de 04/01/1994, não é correto afirmar
que:
a)

b)
c)

30. Segundo o Código de Ética do Assistente Social, é
vedado ao Assistente Social, exceto:
a)

b)

c)
d)

e)

Intervir na prestação de serviços que estejam
sendo efetuados por outro profissional, salvo a
pedido desse profissional; em caso de urgência,
seguido da imediata comunicação ao profissional;
ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e
a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
Ao realizar crítica pública a colega e outros
profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva,
construtiva e comprovável, assumindo sua inteira
responsabilidade.
Prevalecer-se de cargo de chefia para atos
discriminatórios e de abuso de autoridade.
Ser conveniente com falhas éticas de acordo com
os princípios deste código e com erros técnicos
praticados por assistente social e qualquer outro
profissional.
Prejudicar deliberadamente o trabalho e a
reputação de outro profissional.

I – II – III.
II – III – V.
I – II – IV – V.
I – II – IV.
I – II – III – IV – V.

d)
e)

A família, a sociedade e o estado têm o dever de
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania,
garantindo sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à
vida.
O idoso deve ser o principal agente e o
destinatário das transformações a serem
efetivadas através desta política.
As diferenças econômicas, sociais, regionais e,
particularmente, as contradições entre o meio
rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas
pelos poderes públicos e pela sociedade em
geral, na aplicação desta lei.
O processo de envelhecimento diz respeito à
sociedade em geral, devendo ser objeto de
conhecimento e informação para todos.
A viabilização de formas alternativas de
participação, ocupação e convívio do idoso, que
proporcionem sua integração às demais gerações
não constitui diretriz da política nacional do idoso.

33. Segundo a Lei 8.842 de 04/01/1994, na implementação
da política nacional do idoso, são competências dos
órgãos e entidades públicos na área de promoção e
assistência social:
I.

II.

III.
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Prestar serviços e desenvolver ações voltadas
para o atendimento das necessidades básicas do
idoso, mediante a participação das famílias, da
sociedade e de entidades governamentais e nãogovernamentais.
Estimular a criação de incentivos e de alternativas
de atendimento ao idoso, como centros de
convivência, centros de cuidados diurnos, casaslares,
oficinas
abrigadas
de
trabalho,
atendimentos domiciliares e outros.
Promover simpósios, seminários e encontros
específicos.

Prefeitura Municipal de Catende – PE
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br
IV.
V.

Planejar, coordenar, supervisionar e financiar
estudos, levantamentos, pesquisas e publicações
sobre a situação social do idoso;
Promover a capacitação de recursos para
atendimento ao idoso.

36. Sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social, julgue
os itens a seguir:
I.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

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

34. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), compete aos Estados:
II.
I.

Destinar recursos financeiros aos Municípios, a
título de participação no custeio do pagamento dos
auxílios natalidade e funeral, mediante critérios
estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de
Assistência Social.
Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os
programas e os projetos de enfrentamento da
pobreza em âmbito regional ou local.
Atender, em conjunto com os Municípios, às ações
assistenciais de caráter de emergência.
Estimular e apoiar técnica e financeiramente as
associações e consórcios municipais na prestação
de serviços de assistência social.

II.
III.
IV.

III.

Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que
a legitimam socialmente, delimitam e priorizam
seus objetivos e funções, formulam os requisitos
(teóricos, práticos e institucionais) para o seu
exercício,
prescrevem
normas
para
o
comportamento dos profissionais e estabelecem
as bases das suas relações com os usuários de
seus serviços, com as outras profissões e com as
organizações e instituições sociais privadas e
públicas (inclusive o Estado, a que cabe o
reconhecimento
jurídico
dos
estatutos
profissionais).
A experiência sócio-profissional comprovou que,
para que um projeto profissional se afirme na
sociedade, ganhe solidez e respeito frente às
outras profissões, às instituições privadas e
públicas e frente aos usuários dos serviços
oferecidos pela profissão é necessário que ele
tenha em sua base um corpo profissional
fortemente organizado.
A elaboração e a afirmação de um projeto
profissional deve dar-se com a nítida consciência
de que o pluralismo é um elemento factual da vida
social e da própria profissão, que deve ser
respeitado.

É correto afirmar que:
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

I – II – III.
II – IV.
I – II.
III – IV.
I – II – III – IV.

35. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), é INCORRETO afirmar que:
a)

b)

c)

d)

e)

I e II estão corretos.
II e III estão corretos.
I e III estão corretos.
II não está correto.
Todos estão corretos.

37. Sobre a Condição política da construção do novo
projeto profissional do Serviço Social e seus outros
componentes, assinale a alternativa INCORRETA.

Compete ao órgão da Administração Pública
Federal responsável pela coordenação da Política
Nacional de Assistência Social coordenar e
articular as ações no campo da assistência social;
Compete ao órgão da Administração Pública
Federal responsável pela coordenação da Política
Nacional de Assistência Social formular política
para a qualificação sistemática e continuada de
recursos humanos no campo da assistência social;
Compete ao Conselho Nacional de Assistência
Social normatizar as ações e regular a prestação
de serviços de natureza pública e privada no
campo da assistência social;
Compete ao Distrito Federal destinar recursos
financeiros para o custeio do pagamento dos
auxílios natalidade e funeral, mediante critérios
estabelecidos pelo Conselho de Assistência Social
do Distrito Federal;
Não compete à União atender às ações
assistenciais de caráter de emergência.

a)

b)

c)

d)
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A resistência à ditadura, conduzida no plano legal
por uma frente de oposição hegemonizada por
segmentos burgueses descontentes, ganhou
profundidade e qualidade novas quando, na
segunda metade dos anos setenta, a classe
trabalhadora se reinseriu na cena política, por
meio da mobilização dos operários métalomecânicos do cinturão industria de São Paulo (o
“ABC paulista”).
A primeira metade dos anos oitenta assistiu à
irrupção, na superfície da vida social brasileira, de
demandas democráticas e populares reprimidas
por largo tempo.
A luta pela democracia na sociedade brasileira,
encontrando eco no corpo profissional, criou o
quadro necessário para romper com o quase
monopólio do conservadorismo no Serviço Social:
no processo da derrota da ditadura se inscreveu a
primeira condição – a condição política – para a
constituição de um novo projeto profissional.
A luta contra a ditadura e a conquista da
democracia política não possibilitaram o
rebatimento, no interior do corpo profissional, da
disputa entre projetos societários diferentes, que
se confrontavam no movimento das classes
sociais.
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e)

As aspirações democráticas e populares,
irradiadas a partir dos interesses dos
trabalhadores, foram incorporadas e até
intensificadas pelas vanguardas do Serviço
Social.

c)

38. Com relação à Pesquisa Social, considere (V) para
afirmativa verdadeira e (F) para falsa.
d)
( ) A fase exploratória de uma pesquisa é um de seus
momentos mais importantes.
( ) Uma fase exploratória conduzida de maneira
precária trará grandes dificuldades à investigação
como um todo.
( ) A dimensão ideológica de um projeto trata das
regras reconhecidas como científicas para a
construção de um projeto, isto é, como definir um
objeto, como abordá-lo, e como escolher os
instrumentos mais adequados para a investigação.
A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a)
b)
c)
d)
e)

F – V – V.
V – F – F.
V – F – V.
V – V – F.
F – V – F.

FIM DO CADERNO

39. Com relação ao Projeto de pesquisa, assinale a
alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)
e)

Ao formularmos perguntas ao tema e ao assunto
proposto,
estaremos
construindo
sua
problematização.
Um problema decorre de um aprofundamento do
tema.
O problema deve ser claro e preciso.
A definição teórica e conceitual é um momento
crucial da investigação científica.
A forma de justificar em pesquisa que produz
menor impacto é aquela que articula a relevância
intelectual e prática do problema investigado à
experiência do investigador.

40. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Sistema
Único de Assistência Social – SUAS.
a)

b)

e)

O SUAS define e organiza os elementos
essenciais e imprescindíveis à execução da
política
pública
de
assistência
social,
possibilitando a normatização dos padrões nos
serviços, qualidade no atendimento aos usuários,
indicadores
de
avaliação
e
resultado,
nomenclatura dos serviços e da rede prestadora
de serviços socioassistenciais.
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
traz uma série de inovações que mudam
diretamente a gestão dos serviços e também o
atendimento à população pobre.
O Sistema Único integra uma política pactuada
nacionalmente, que prevê uma organização
participativa e descentralizada da assistência
social, com ações voltadas para o fortalecimento
da família. Baseado em critérios e procedimentos
transparentes,
o
Sistema
altera
fundamentalmente operações como o repasse de
recursos federais para estados, municípios e
Distrito Federal, a prestação de contas e a
maneira como serviços e municípios estão hoje
organizados.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
cujo modelo de gestão é centralizado e
participativo, constitui-se na regulação e
organização em todo território nacional dos
serviços, programas, projetos e benefícios
socioassitenciais, de caráter continuado ou
eventual, executados e providos por pessoas
jurídicas de direito público sob critério universal e
lógica de ação em rede hierarquizada e em
articulação com iniciativas da sociedade civil.
O SUAS foi a principal deliberação da IV
Conferência Nacional de Assistência Social,
realizada em Brasília (DF), em 2003, e se
inscreve no esforço de viabilização de um projeto
de desenvolvimento nacional, que pleiteia a
universalização dos direitos à Seguridade Social e
da proteção social pública com a composição da
política pública de assistência social em nível
nacional.
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