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AGENDA

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento
do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a
ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em
ata de suas respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma.

 03/08/2014,
PROVAS
OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos
Preliminares e Disponibilização dos
Exemplares das Provas Objetivas.
 06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
 07/08 e 08/08/2014, Interposição de
Recursos Administrativos quanto as questões
das Provas Objetivas.
 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas
Preliminares das Provas Objetivas.
 18/08/2014, Divulgação do Resultado Final
das Notas das Provas Objetivas.
 19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de
Empregos de Nível Superior que terão os
títulos analisados.
 19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados
para a etapa de Avaliação Psicológica.
 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.
 25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar
da Avaliação de Títulos.
 26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos
contra o Resultado da Nota Preliminar da
Avaliação de Títulos.
 29/08/2014, Resultado Final da Nota Final
da Avaliação de Títulos.
 28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
 26/08 a 27/08/2014, Interposição de
Recursos contra Avaliação de Psicológica.
 08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que
contém 60 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência,
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no
espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua
prova objetiva.

INFORMAÇÕES:
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
l Internet: www.spdmpais.org.br
l E-mail: spdm2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 2

O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas
correlações se realizam na ligação entre:

TEXTO

(A) esporte e economia;
(B) economia e política;
(C) política e eleições;
(D) eleições e política;
(E) política e esporte.

CORRELAÇÕES ESPÚRIAS

José Paulo Kupfer, O Globo, 11/07/2014

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira
por um resultado humilhante, resta ter de conviver
com as tentativas de uso político do desastre e de
vinculá-lo à complicada situação da economia.
Essas articulações, de um reducionismo lógico
constrangedor, são comuns no país do futebol,
sobretudo nos momentos como os de Copas do
Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem
por isso fazem sentido e muito menos contribuem
para que os verdadeiros problemas extracampo
sejam devidamente diagnosticados e superados.
Fazer uso político de um evento que mobiliza
intensamente os brasileiros, com perdão do
trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um
jogo que, por coincidência de calendários, sempre
se joga em período de eleições gerais. Mas sugerese não embarcar na canoa furada das correlações
entre futebol e política e muito menos tentar
pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde
o futebol foi redesenhado como arte e, assim,
criativo, causou a impregnação da alma nacional.

QUESTÃO 3

“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por
um resultado humilhante, resta ter de conviver com
as tentativas de uso político do desastre e de vinculálo à complicada situação da economia”. O comentário
INADEQUADO sobre os componentes desse segmento
do texto é:
(A) há relações de concordância nominal entre
substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;
(B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de
conviver”;
(C) há um complemento nominal em “do desastre”;
(D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o
termo “uso político”;
(E) há a expressão de uma opinião no emprego do
adjetivo “complicada”.

QUESTÃO 4

Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no
texto trazem uma consequência maléfica, que é:

QUESTÃO 1

(A) a visão reducionista dessas ligações;
(B) a consideração exagerada do valor do futebol;
(C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de
chuteiras;
(D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
(E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.

No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois
motivos básicos:
(A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso
político dessa derrota;
(B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota
à situação da economia;
(C) a vinculação da derrota à situação econômica e a
complicada situação da economia brasileira;
(D) a complicada situação da economia brasileira e a
convivência com tentativas de uso político dessa
situação;
(E) as tentativas de uso político da atual situação
econômica e a derrota da seleção brasileira de
futebol.

QUESTÃO 5

“Fazer uso político de um evento que mobiliza
intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho,
é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por
coincidência de calendários, sempre se joga em período
de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da
seguinte expressão:
(A) mobiliza intensamente;
(B) é do jogo;
(C) uso político de um evento;
(D) coincidência de calendários;
(E) período de eleições gerais.
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 10

“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia
ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a
frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O autor do texto defende uma série de ideias no texto;
entre essas ideias está a de que:
(A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
(B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
(C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave
crise;
(D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da
comissão técnica;
(E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser
mais cuidadosas.

que fosse feito uso político de um evento;
que seja feito uso político de um evento;
que se faça uso político de um evento;
que se fizesse uso político de um evento;
que se for feito uso político de um evento.

QUESTÃO 7

O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade
coloquial de linguagem:

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

(A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza
intensamente os brasileiros”;
(B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por
coincidência de calendários, sempre se joga em
período de eleições gerais”;
(C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das
correlações entre futebol e política...”;
(D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado
como arte e, assim, criativo, impregnou a alma
nacional”;
(E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por
um resultado humilhante...”.

QUESTÃO 11

A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:
(A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas
sob vigilância.
(B) Coletar sistematicamente as informações na rede de
saúde ou fora dela.
(C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
(D) Promover a educação alimentar e nutricional da
população.
(E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 8

No Brasil, a transição demográfica refere-se:

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

(A) à redução da mortalidade, principalmente por
doenças infecciosas, acompanhada da não redução
da fecundidade;
(B) ao processo de envelhecimento da população pela
queda da fecundidade, mantido o decréscimo da
mortalidade;
(C) ao grande crescimento populacional;
(D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de
trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
(E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da
expectativa de vida.

Em todas as opções abaixo há um par de palavras
retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras
apresentam-se em ordem diferente das demais é:
complicada situação;
seleção brasileira;
resultado humilhante;
uso político;
reducionismo lógico.

QUESTÃO 9

O termo sublinhado que exerce uma função sintática
diferente das demais é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 13

A percepção da saúde como direito de cidadania é um
dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse
contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

“Fazer uso político de um evento”;
“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
“tentativas de uso político do desastre”;
“sempre se joga em período de eleições gerais”;
“causou a impregnação da alma nacional”.

(A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
(B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
(C) conjunto de condições coletivas de existência com
qualidade de vida;
(D) compreensão da saúde como um estado biológico;
(E) estado de ausência de doença.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 18

A fase inicial do processo de planejamento participativo
de uma intervenção em educação voltada a uma
comunidade é:

A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) identificar os recursos disponíveis para o
desenvolvimento da intervenção;
(B) determinar o conteúdo programático;
(C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico
previamente realizado pelo próprio profissional
responsável pela intervenção;
(D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a
serem adotadas;
(E) identificar o problema e determinar suas causas e
consequências em conjunto com a comunidade.

QUESTÃO 19

O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações
de, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15

O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e
peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e
de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de
desenvolver câncer de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vigilância sanitária;
saneamento ambiental;
vigilância epidemiológica;
saúde do trabalhador;
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 20

Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a
definição de valores a serem transferidos a Estados,
Distrito Federal e municípios:

estômago;
esôfago;
cólon;
fígado;
cavidade oral.

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

o perfil epidemiológico da população;
a eficiência na arrecadação de impostos;
a alta cobertura do setor privado de saúde;
a participação paritária dos usuários no conselho de
saúde;
(E) a redução do déficit público.

QUESTÃO 16

Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil
apresenta uma distribuição geográfica diferente para
algumas de suas principais doenças endêmicas; em
relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A) A maior prevalência da infecção chagásica está na
região da Amazônia Legal e Sul.
(B) As hantaviroses são consideradas doenças emergentes
nas Américas.
(C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados
na região Sul.
(D) A leptospirose tem como principal medida preventiva
a imunização.
(E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de
mau prognóstico.

QUESTÃO 21

Constituem direitos do assistente social previstos no
Código de Ética Profissional, EXCETO:
(A) pronunciamento em matéria de sua especialidade,
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse
da população;
(B) desempenhar suas atividades profissionais, com
eficiência e responsabilidade, observando a legislação
em vigor;
(C) livre exercício das atividades inerentes à profissão;
(D) participação na elaboração e gerenciamento das
políticas sociais, e na formulação e implementação
de programas sociais;
(E) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional.

QUESTÃO 17

O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos
para ambos os sexos são as:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

majoritário;
minoritário;
obrigatório;
complementar;
normativo.

causas externas;
neoplasias;
doenças do aparelho circulatório;
causas mal definidas;
doenças do aparelho respiratório.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

As funções do Estado na condução das políticas sociais a
partir dos anos 1990 têm se sobressaído, em decorrência
do projeto de contrarreforma, muito mais no campo
da (o) _____ do que no da (o) _____ que vem sendo
compartilhado com a (o) _____.

O Código de Ética Profissional do Assistente Social
determina que a punibilidade do profissional por falta
sujeita a processo ético e disciplinar prescreve, a contar
da data da verificação do fato respectivo, após:
(A) 2 anos;
(B) 3 anos;
(C) 5 anos;
(D) 10 anos;
(E) 15 anos.

Indique a alternativa que contenha os termos que
completam corretamente esta sentença:
(A) execução; financiamento; organizações da sociedade
civil;
(B) financiamento; gestão; empresariado;
(C) execução; avaliação; terceiro setor;
(D) financiamento; gestão; empresariado;
(E) gestão; execução; organizações da sociedade civil.

QUESTÃO 23

A finalidade do documento “Parâmetros para a Atuação
de Assistentes Sociais na Saúde” é:
(A) definir as atribuições e competências profissionais
dos assistentes sociais na política de saúde;
(B) delimitar as prerrogativas dos assistentes sociais em
relação aos demais profissionais da área da saúde;
(C) esclarecer junto à população o que é específico do
trabalho dos assistentes sociais na política de saúde;
(D) referenciar a intervenção dos profissionais de Serviço
Social na área da saúde;
(E) esclarecer junto aos gestores da política de saúde o
que é específico do trabalho dos assistentes sociais.

QUESTÃO 26

O comprometimento dos recursos destinados às políticas
sociais ao longo dos últimos 20 anos tem ocorrido em
função da destinação de parte do orçamento público
para a produção de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

programas de transferência de renda;
ações de enfrentamento da pobreza;
incentivos fiscais;
superávit primário;
políticas de renúncia fiscal.

QUESTÃO 24

Os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais
na Saúde destacam as seguintes ações socioeducativas
desenvolvidas pelos assistentes sociais, EXCETO:

QUESTÃO 27

A institucionalização do Serviço Social como profissão
se dá como decorrência da especialização do trabalho
coletivo na:

(A) realizar estudos e investigações com relação aos
determinantes sociais da saúde;
(B) democratizar as informações da rede de atendimento
e direitos sociais por meio de ações de mobilização
na comunidade;
(C) mobilizar e incentivar os usuários e suas famílias
para participar no controle democrático dos serviços
prestados;
(D) realizar atividades em grupos com os usuários e suas
famílias abordando temas de seu interesse;
(E) realizar atividades socioeducativas nas campanhas
preventivas.

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

fase concorrencial do capitalismo;
sociedade pós-industrial;
fase da acumulação primitiva do capital;
sociedade capitalista madura;
fase da acumulação flexível do capital.

QUESTÃO 28

A questão social é determinante para a emergência do
Serviço Social como profissão e para a compreensão de
como sua atuação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 33

A formação profissional do assistente social desde os anos de
1980 assumiu um compromisso com os interesses da classe
trabalhadora. Para tanto foi necessário adotar um aporte
ético, político, teórico e metodológico que assegurasse esse
novo perfil profissional. A categoria profissional afirmava
assim, no campo da formação, um (a) novo (a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A atuação dos assistentes sociais no campo da
administração das políticas sociais decorre do
reconhecimento de que a elaboração, implementação,
execução e avaliação de políticas sociais constituem:
(A) habilidades gerais que não requerem formação
profissional específica;
(B) competências profissionais que os assistentes sociais
dispõem;
(C) habilidades com as quais os assistentes sociais atuam
mediante formação especializada;
(D) atribuições privativas dos assistentes sociais;
(E) habilidades através das quais os assistentes sociais só
atuam na condição de analistas de políticas sociais.

plano de carreira;
diretriz curricular;
meta de ação;
modelo de capacitação;
direção social.

QUESTÃO 30

O diálogo do Serviço Social com a teoria social
crítica altera as bases metodológicas da intervenção
profissional. Desta forma, uma das categorias centrais
para a apreensão de como as condições de vida daqueles
sujeitos sociais com os quais os assistentes sociais lidam
em suas intervenções individuais experimentam o modo
de vida próprio à classe à qual se vincula é a de:

QUESTÃO 34

Observe as afirmativas a seguir sobre a atuação dos
assistentes sociais na gestão de políticas, programas e
projetos sociais.
I- A requisição da atuação de assistentes sociais na
gestão de programas e projetos não guarda qualquer
relação com as tendências das políticas sociais;
II- A atuação de assistentes sociais na gestão de projetos
sociais tem sido bastante observada tanto no campo
empresarial como no das organizações da sociedade civil.
III- A atuação de assistentes sociais na gestão de políticas
sociais tem disso muito menor na área de assistência
social do que em outras políticas setoriais.

(A) imediaticidade;
(B) exclusão;
(C) singularidade;
(D) vulnerabilidade;
(E) condicionalidade.

QUESTÃO 31

Um dos desafios postos aos assistentes sociais hoje é o da
incorporação do projeto de intervenção ao seu cotidiano
de trabalho, independentemente, das condições em que
se inserem no âmbito de equipes multiprofissionais ou
de práticas interdisciplinares. Esse desafio expressa a
necessidade de que o trabalho dos assistentes sociais
ultrapasse sua dimensão:

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) teleológica;
(B) pragmática;
(C) ideológica;
(D) tecnológica;
(E) teórica.

apenas a afirmativa I está correta;
apenas a afirmativa II está correta;
apenas as afirmativas I e II estão corretas;
apenas as afirmativas II e III estão corretas;
todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 35

A metodologia profissional articula e orienta os diferentes
momentos do trabalho do assistente social a partir de
aportes teóricos do campo das ciências sociais ou da teoria
social crítica. A condução metodológica, quando apoiada
em mais de uma perspectiva teórica, é considerada:

QUESTÃO 32

Tendo por base o projeto ético e político profissional cabe
aos assistentes sociais o desafio de apreensão crítica dos
processos sociais de produção e reprodução das relações
sociais numa perspectiva de:

(A) eclética;
(B) interdisciplinar;
(C) dialética;
(D) transdisciplinar;
(E) pragmática.

(A) totalidade;
(B) imediaticidade;
(C) complexidade;
(D) generalidade;
(E) sustentabilidade.
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QUESTÃO 36

(C) multiprofissional;
(D) multidisciplinar;
(E) interinstitucional.

Observe as afirmativas a seguir sobre a metodologia no
trabalho do assistente social.
I- O processo de apreensão do real numa perspectiva
metodológica apoiada no método de Marx requer o
estabelecimento de várias mediações.
II- A entrevista é um instrumental importante na
condução de procedimentos de investigação-ação.
III- O serviço social de caso constitui uma opção
metodológica associada à teoria social crítica.

QUESTÃO 40

As políticas sociais têm apontado para a necessidade de
práticas interdisciplinares ao reforçarem os seguintes
dois princípios básicos:
(A) integralidade e hierarquização;
(B) descentralização e intersetorialidade;
(C) territorialidade e integralidade;
(D) descentralização e territorialidade;
(E) intersetorialidade e integralidade.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas a afirmativa I está correta;
apenas a afirmativa II está correta;
apenas as afirmativas I e II estão corretas;
apenas as afirmativas II e III estão corretas;
todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 41

As abordagens grupais numa perspectiva crítica constituem:
(A) dinâmicas institucionais com potencial de
transformação social;
(B) técnicas de intervenção profissional que estimulam a
formação de lideranças;
(C) instrumentos para forjar a vontade coletiva nos
espaços institucionais;
(D) práticas pedagógicas voltadas para a emancipação
das classes subalternas;
(E) espaços de convivência e interação social que
reproduzem as relações sociais.

QUESTÃO 37

No planejamento estratégico, aquilo sobre o qual a
instituição ou organização deve concentrar seus esforços
e recursos prioritariamente é definido como:
(A) missão;
(B) estratégia;
(C) visão;
(D) vocação;
(E) foco.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 38

Em sintonia com o projeto ético e político do Serviço
Social, os grupos têm sido privilegiados como espaços de
desenvolvimento de (a):

Na elaboração de seu planejamento estratégico, uma
instituição procurou definir alguns cenários; para
isso, procurou metodologicamente envolver todos os
profissionais na identificação de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) práticas de cooperação e ajuda mútua;
(B) ações socioeducativas e de mobilização social;
(C) autoestima e da solidariedade;
(D) vínculos afetivos e de reflexão;
(E) vivências e capacitação.

custos e benefícios;
metas e prazos;
ameaças e oportunidades;
regras e normas;
ideias e valores.

QUESTÃO 43

A socialização da participação política e da riqueza
socialmente produzida expressa, em nosso projeto ético
e político profissional, a forma concreta através da qual
deve se aprofundar a (o):

QUESTÃO 39

Uma determinada instituição estabeleceu como sistema
cooperativo uma articulação entre os diferentes
saberes profissionais de forma que sem prescindir de
suas particularidades pudessem forjar uma prática
institucional mais integralizada. Neste caso, o sistema
cooperativo é de natureza:

(A) política;
(B) justiça;
(C) Estado;
(D) democracia;
(E) direito.

(A) interdisciplinar;
(B) intersetorial;
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 48

A liberdade é considerada um valor ético central para
a construção de uma nova ordem societária. Este valor
está ontologicamente relacionado à concepção de:

Ao promover o encaminhamento da população local às
demais políticas públicas e sociais os serviços de proteção
básica visam:

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

(A) transferir para as redes especializadas a efetiva
possiblidade de resolução dos problemas mapeados;
(B) articular uma rede de serviços socioassistenciais que
inexiste na política de assistência social;
(C) contribuir para a consolidação de uma rede de
serviços pública e privada no território;
(D) romper com o ciclo de reprodução intergeracional do
processo de exclusão social;
(E) apoiar as ações da sociedade civil na constituição de
novas redes socioassistenciais.

emancipação humana;
diversidade social;
formação humana;
alteridade social;
autonomia profissional.

QUESTÃO 45

A atuação dos assistentes sociais no campo da saúde
mental tem se dado a partir de um grande esforço coletivo
de superação de modelos tradicionais de atenção aos
usuários desses serviços. Sua atuação hoje está pautada
no binômio:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 49

Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social “as ações
integradas e complementares com objetivos, tempo e
área de abrangência definidas para qualificar, incentivar
e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais”
definem:

direitos humanos e institucionalização;
cuidado e defesa dos direitos humanos;
desinstitucionalização e segurança;
institucionalização e cuidado;
internação e defesa dos direitos humanos.

(A) os projetos de enfrentamento da pobreza;
(B) os Centros de Referência da Assistência Social;
(C) os programas de assistência social;
(D) os Centros de Referência Especializados da Assistência
Social;
(E) a rede socioassistencial.

QUESTÃO 46

O trabalho do assistente social na política de saúde
mental contribui - como em outras políticas - para a
articulação da rede de serviços de proteção social aos
seus usuários e familiares, afirmando assim nas políticas
sociais sua dimensão:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 50

psicossocial;
comunitária;
hierárquica;
complementar;
intersetorial.

A formulação de políticas de qualificação sistemática e
continuada de recursos humanos no campo da assistência
social é definida na LOAS como de competência:
(A) do órgão da administração pública responsável pela
coordenação da PNAS;
(B) do Conselho Nacional de Assistência Social, apenas;
(C) de cada Conselho de Assistência Social em sua
jurisdição;
(D) das Conferências de Assistência Social em sua
jurisdição;
(E) da Conferência Nacional de Assistência Social, apenas.

QUESTÃO 47

Os serviços de proteção básica de assistência social são
aqueles que potencializam como unidade de referência
a (o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Centro de Referência da Assistência Social;
família;
comunidade;
Estado;
Centro de Referência Especializado da Assistência
Social.
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QUESTÃO 51

(D) uma orientação do Conselho Nacional do Idoso;
(E) uma preocupação social ainda não assumida pelas
instituições de pesquisa.

(A) pátrio poder;
(B) arranjo familiar;
(C) poder familiar;
(D) grupo familiar;
(E) mátrio poder.

A Lei nº 11.340/06 configura violência doméstica e
familiar contra a mulher como ação ou omissão baseada
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

O artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu
uma importante alteração em sua redação refletindo as
novas configurações familiares. Esta mudança é expressa
pela adoção do termo:

QUESTÃO 55

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

no âmbito da unidade doméstica apenas;
no âmbito da família apenas;
no âmbito da unidade doméstica e da família apenas;
no âmbito da unidade doméstica, da família e de
qualquer relação íntima de afeto;
(E) sem definir âmbito algum.

QUESTÃO 52

No Capítulo III, referente ao direito à convivência familiar
e comunitária, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
em sua versão atual, reconhece as novas configurações
familiares identificando, além da família natural, a família:

QUESTÃO 56

(A) extensa;
(B) reconstituída;
(C) proletária;
(D) nuclear;
(E) desestruturada.

A Lei Maria da Penha avança no cenário social ao
reconhecer a violência doméstica e familiar contra a
mulher como um (a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 53

Observe as afirmativas a seguir sobre a Política Nacional
do Idoso.
I- A descentralização político-administrativa constitui
uma de suas diretrizes.
II- Ela tem como um de seus princípios que o idoso não
deve sofrer discriminação de qualquer espécie.
III- É de competência dos órgãos e entidades públicos
na área de educação a adequação de currículos,
metodologias e material didático aos programas
educacionais destinados ao idoso.

expressão de conflitos da esfera de convívio privado;
conflito de natureza cultural;
crime hediondo;
forma de opressão de classe;
forma de violação dos direitos humanos.

QUESTÃO 57

Avalie se, de acordo com a Lei 10.216/01, os direitos da
pessoa portadora de transtorno mental incluem:
I - Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de
saúde, consentâneo às suas necessidades.
II - Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar
sua recuperação pela inserção na família, no trabalho
e na comunidade.
III - Ser protegida contra qualquer forma de abuso e
exploração.
IV - Ser tratada, preferencialmente, em serviços
comunitários de saúde mental.

Assinale a alternativa correta:
(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

Estão corretos:

QUESTÃO 54

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

O apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas
ao envelhecimento constitui:
(A) um dos princípios da Política Nacional do Idoso;
(B) uma diretriz da Política de Educação Superior;
(C) uma diretriz da Política Nacional do Idoso;
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I e IV, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 58

QUESTÃO 60

Ainda de acordo com a Lei 10.216/01, em relação à
internação NÃO é correto afirmar que:

Avalie se são objetivos específicos da Rede de Atenção
Psicossocial:

(A) a internação, em qualquer de suas modalidades, só
será indicada quando os recursos extra-hospitalares
se mostrarem insuficientes;
(B) o tratamento visará, como finalidade permanente, a
reinserção social do paciente em seu meio;
(C) o tratamento em regime de internação será
estruturado de forma a oferecer assistência integral
à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo
serviços médicos, de assistência social, psicológicos,
ocupacionais, de lazer, e outros;
(D) é permitida a internação de pacientes portadores
de transtornos mentais em instituições com
características asilares;
(E) o paciente há longo tempo hospitalizado ou para o
qual se caracterize situação de grave dependência
institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de
ausência de suporte social, será objeto de política
específica de alta planejada e reabilitação psicossocial
assistida, sob responsabilidade da autoridade
sanitária competente e supervisão de instância a
ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a
continuidade do tratamento, quando necessário.

I - Promover cuidados em saúde especialmente para
grupos mais vulneráveis (criança, adolescente,
jovens, pessoas em situação de rua e populações
indígenas).
II - Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool
e outras drogas.
III - Reduzir danos provocados pelo consumo de crack,
álcool e outras drogas.
IV - Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas
com transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda
e moradia solidária.
Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 59

Avalie se os seguintes tipos de internação psiquiátrica
estão corretamente descritos:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o
consentimento do usuário.
II - internação involuntária: aquela determinada pela
Justiça.
III - internação compulsória: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro.
Está (ão) correta(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.
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I, II e III, apenas;
I, II, III e IV;
II, III e IV, apenas;
I e IV, apenas;
II e III, apenas.

