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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto
A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e 
mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, 
para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na 
alma -  como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam 
os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem 
enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo 
de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não 
participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não 
ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no 
celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas 
liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas 
vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que 
constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em 
liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda 
como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não 
conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a 
pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e 
a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, 
de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo 
cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? 
Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda 
não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: 
Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E 
não tem aquele carro? Nunca esteve naquele resort?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo 
mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem 
se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões 
próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que 
nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, 
como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. 
Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas 
leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem 
ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível 
estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem 
um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas 
obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e 
mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. 
Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de 
fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com 
todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não 
temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm 
a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar 
a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria 
mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. Veja, 25/03/09, adaptado)

1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se 
compreender que o título faz menção a uma ideia de 
liberdade que:
a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
b) impede as escolhas devido à violência social.
c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
d) é motivada por valores morais e individuais.
e) está condicionada por padrões culturais.

2) Em “Medicados como somos (a pressão, a gordura, 
a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, 
a solidão e o medo tratados a remédio)” (2°§), pode- 
se inferir o posicionamento da autora que, nesse 
fragmento, representa a medicação como uma prática:
a) ineficiente
b) preventiva
c) exagerada
d) acertada
e) restritiva

3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro 
período do texto, ilustra a expressividade da linguagem 
por meio da seguinte figura de estilo:
a) metáfora
b) eufemismo
c) comparação
d) hipérbole
e) personificação

4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases 
interrogativas que revelam:
a) os questionamentos da autora do texto.
b) as cobranças colocadas pela sociedade.
c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo 
mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se 

atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. "(4°§)

5) Considerando o contexto em que o fragmento acima 
se encontra, percebe-se que os termos em destaque 
cumprem papel coesivo à medida que:
a) antecipam uma informação que será desenvolvida 

posteriormente.
b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das 

ideias do texto.
c) caracterizam uma informação abrangente de modo 

vago e impreciso.
d) resgatam uma ideia que já fora apresentada 

anteriormente no texto.
e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de 

fatos presentes.

6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo 
advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal 
“possa”, cuja correta classificação da flexão é:
a) Presente do Subjuntivo
b) Futuro do Presente do Indicativo
c) Presente do Indicativo
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
e) Futuro do Subjuntivo

7) Em “Nunca se falou tanto em liberdade” (2°§), ao 
observar a posição do pronome oblíquo em destaque, 
percebe-se que ela, em função da norma padrão,
a) poderia ser alterada para mesóclise.
b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
c) obedece à flexão do verbo.
d) deveria ser alterada para ênclise.
e) se deve ao advérbio “nunca”.

8) No trecho “É possível estar contente e ter projetos 
bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito 
e grande fortuna.” (4°§), a análise sintática dos termos 
que o estruturam permite concluir que o vocábulo em 
destaque exerce a mesma função sintática que:
a) “contente”
b) “projetos”
c) “iate”
d) “perfeito”
e) “grande”
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH9) As conjunções contribuem para a progressão das 
ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse 
sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social 
nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” 
(4°§), a conjunção em destaque classifica-se como:
a) conclusiva
b) aditiva
c) explicativa
d) adversativa
e) alternativa

10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série 
de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão 
regidos por esse substantivo, EXCETO:
a) “de não estar bem enquadrados,”
b) “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
c) “de não ter feito a viagem certa”
d) “de um clube mais chique,”
e) “de não ser livres.”

________ RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO________

11) João comprou um produto e pagou R$ 216,00 já incluso 
20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas

2
condições — do valor real do produto equivale a:
a) R$ 115,20
b) R$ 120,00
c) R$60,00
d) R$ 144,00
e) R$ 172,80

12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as 
modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o 
resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem 
musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e 
musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem 
as três modalidades. Se todos os frequentadores 
fazem pelo menos uma modalidade, então o total de 
freqüentadores que fazem musculação e ginástica, é:
a) 45
b) 30
c) 20
d) 28
e) 38

13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente 
a frase:
a) A ave não voa ou o sapo pula.
b) O sapo não pula ou a ave voa.
c) Se o sapo pula, então a ave não voa.
d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
e) A ave não voa e o sapo não pula.

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e 
o valor lógico de uma proposição q é falso, então é 
correto afirmar que o valor lógico de:
a) p conjunção q é verdade.
b) p disjunção q é falso.
c) p condicional q é falso.
d) p bicondicional q é verdade.
e) q condicional p é falso.

15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então 
Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado 
no concurso, então Ana não é dentista”, é:
a) Se João estudou, então Ana é dentista.
b) Se João não estudou, então Ana não é dentista.
c) Se João não estudou, então Ana é dentista.
d) Se João estudou, então Ana não é dentista.
e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no 

concurso.

16) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 

gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, observada, nos termos da Constituição 
Federal, a autonomia universitária.

b) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, observada, nos termos da Constituição 
Federal, a autonomia universitária.

c) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da administração pública, observada, nos termos da 
Constituição Federal, a autonomia universitária.

d) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
bem como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia 
universitária.

e) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como 
a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo 
inaplicável a autonomia universitária.

17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
segundo seu regimento interno.
a) Criar, juntamente com as universidades, condições de 

apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas 
ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

b) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas 
ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, 
assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

c) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de 
conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas 
ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

d) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas 
clínicas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

e) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas 
ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, 
assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
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18) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de
Administração.
a) OConselhodeAdministraçãoreunir-se-á,ordinariamente, 

a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que 
for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por 
solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e 
somente deliberará com a presença da maioria absoluta 
de seus membros.

b) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada quinzena e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus 
membros e somente deliberará com a presença da 
maioria absoluta de seus membros.

c) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de 
seus membros e somente deliberará com a presença 
de qualquer número de seus membros.

d) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus 
membros e somente deliberará com a presença de 
qualquer número de seus membros.

e) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de 
seus membros e somente deliberará com a presença 
da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta.
a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 

de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para esse 
fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.

b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para esse 
fim, nos termos da Lei n° 12.550/2011.

c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de criação de lei específica para esse fim, nos 
termos da Lei de Licitações.

d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de criação de lei específica para esse fim, nos 
termos da Lei de Registros Públicos.

e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de acordos informais, nos termos da Lei de 
Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal n° 12.550, de 
15/12/2011, que trata da EBSERH (Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta 
sobre a integralização do capital social.
a) A integralização do capital social será realizada 

com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União e dos Estados, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos 
suscetíveis de avaliação em dinheiro.

b) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
bem como pela incorporação de qualquer espécie de 
bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

c) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas 
no orçamento da União e dos Estados, vedada a 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, 
ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

d) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e 
direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

e) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela incorporação 
de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de 
avaliação em dinheiro.

__________ LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS__________

21) Considerando o histórico da construção do Sistema
Único de Saúde-SUS, assim como o papel das
Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças 
abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F 
(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, de cima para baixo:
( )A 8a Conferência Nacional de Saúde aprovou as 

diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

( ) a 9a Conferência Nacional de Saúde teve como principal 
demanda a descentralização da saúde, que seria obtida 
com a municipalização dos serviços.

( )A 8a Conferência Nacional de Saúde resultou, quase 
que de imediato, na implantação do Sistema Unificado 
e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação 
do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período 
que antecedeu à Constituição da República Federativa 
de 1988.

a) V,V,V.
b) F,F,V.
c) F,F,F.
d) V,F,V
e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que 
objetiva e permite obter informações sobre cadastros 
de famílias, condições de moradia e saneamento, 
situação de saúde, produção e composição das equipes 
de saúde é o:
a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde).
c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS).
d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de 

Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser 
ocupadas por entidades e movimentos representativos 
de usuários, correspondem em relação ao total de 
conselheiros a percentual de:
a) 25%.
b) 33,3%.
c) 50%.
d) 20%.
e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a 
alternativa incorreta.
a) Med iante justificativa técnica e de acordo com o pactuado 

nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e 
serviços de saúde, considerando as características da 
Região de Saúde.

b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços 
de atenção primária, de urgência e emergência e de 
atenção psicossocial apenas.

c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais 
especializados, entre outros de maior complexidade 
e densidade tecnológica, serão referenciados pelas 
Portas de Entrada.

d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
serfundado na avaliação da gravidade do risco individual 
e coletivo e no critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial, conforme legislação vigente.

e) A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com suas 
especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar 
investimentos em municípios de médio porte, com 
reduzida capacidade instalada para atendimento de 
pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode- 
se dizer que essa proposta:
a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade 

na gestão do SUS.
c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para 

o estabelecimento de prioridades.
d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
e) Contraria o princípio da organização dos serviços 

públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos.

26) Considerando as leis que disciplinam o exercício 
profissional doAssistente Social no Brasil (lei n°.8662/93 
e 12.317/10), julgue os itens abaixo atribuindo a eles os 
valores verdadeiro (V) ou falso (F).
( )É permitido o uso da expressão Serviço Social por 

quaisquer pessoas de direito público ou privado que 
não desenvolvam atividades previstas nos arts. 4o e 5o 
desta lei.

( )A designação profissional de Assistente Social é 
privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. 

( )A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 
(trinta) horas semanais.

( )A duração do trabalho do Assistente Social é de 40 
(quarenta) horas semanais.

( )A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os 
Assistentes Sociais ao pagamento das contribuições 
compulsórias (anuidades), taxas e demais emolumentos 
que forem estabelecidos em regulamentação baixada 
pelo Conselho Federal, em deliberação conjunta com 
os Conselhos Regionais.

Partindo da análise das afirmativas acima, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequencia correta de cima para baixo.
a) F, V, V, F, V.
b) V, V, V, F, V.
c) F, V, V, F, F.
d) F, V, F, F, V.
e) F, F, F, F, V.

27) O trecho que segue abaixo foi extraído da Lei 8.662/93. 
Analise-o:
Art. 7o O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 
constituem, em seu conjunto, uma entidade com
___________________ e _________________ , com o
objetivo básico de disciplinar e defender o exercício 
da profissão de Assistente Social em todo o território 
nacional.
E,partindo de sua análise, selecione, dentre as 
afirmativas abaixo, aquela que contém as palavras que 
preenchem, de forma correta,as lacunas presentes no 
texto supra:
a) Personalidade física/Personalidade jurídica.
b) Personalidade física/Forma descentralizada.
c) Personalidade jurídica/Forma federativa.
d) Personalidade física/Forma federativa.
e) Personalidade jurídica/Forma centralizada.

28) Os itens abaixo constituem elementos extraídos da 
Resolução CFESS n°. 273/93. Observe-os:
“Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação 
exploração de classe, etnia e gênero 
E
Articulação com os movimentos de outras categorias 
profissionais que partilhem dos princípios deste Código e 
com a luta geral dos trabalhadores”.
Ambos constituem:
a) Direitos Profissionais.
b) Deveres Profissionais.
c) Competências Profissionais.
d) Princípios Fundamentais.
e) Atribuições privativas.
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29) Com base no Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais, selecione,dentre as afirmativas 
abaixo, as que mencionam corretamente os deveres do 
Assistente Social em suas relações com Assistentes 
Sociais e Outros Profissionais.
I. Prevalecer-se de cargo de chefia para atos 

discriminatórios e de abuso de autoridade.
II. Prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de 

outro profissional.
III. Repassar ao seu substituto as informações necessárias 

à continuidade do trabalho.
IV. Incentivar, sempre que possível, a prática profissional 

interdisciplinar.
V. Respeitar as normas e princípios éticos das outras 

profissões.
Estão corretas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) l,IV e V.
d) II, III e V.
e) III,IV e V.

30) Freire (1998) teceu uma série de considerações a 
respeito da intervenção do Assistente Social em 
empresas, frente à reestruturação produtiva,dentre 
elas as afetas a saúde do trabalhador. Com base nas 
colocações da autora, julgue as afirmativas abaixo.
I. Nas empresas, a questão da saúde do trabalhador tem 

sido demanda para o Assistente Social desde a década 
de 40.

II. Para o empresário, a saúde do trabalhador significa a 
manutenção do potencial produtivo da força de trabalho.

III. A saúde do trabalhador constitui uma expressão 
concreta, privilegiada, da realidade socioeconômica e 
política das relações de trabalho.

IV. A saúde do trabalhador é uma expressão concreta do 
comprometimento do aspecto biológico do trabalhador 
sem relação com as relações de trabalho estabelecidas.

V. O empresário objetiva a saúde do trabalhador em 
decorrência, tão somente,da responsabilidade social 
que assumiu com a categoria.

Correspondem ao pensamento da autora o disposto:
a) Nas afirmativas I, IV e V.
b) Nas afirmativas I, III e IV.
c) Nas afirmativas I, II e III.
d) Nas afirmativas II, III e IV.
e) Nas afirmativas III, IV e V.

31) A análise de Freire (1998) a respeito das intervenções 
executadas pelas empresas, incluindo públicas, 
com enfoque na saúde do trabalhador, permitiu a 
autora,identificar que os programas com tal finalidade 
estão distribuídos segundo alguns grupos específicos. 
Com base no pensamento dessa teoria, selecione, 
dentre as alternativas abaixo, as que mencionam, 
corretamente, os grupos específicos de programas 
voltados à saúde do trabalhador.
I. Reabilitação profissional.
II. Educação e desenvolvimento de recursos humanos em 

saúde.
III. Higiene industrial.
IV. Atenção médico e previdenciária.
V. Assistência multidisciplinar em saúde.
Estão corretas:
a) As afirmativas I, II e III.
b) As afirmativas II, III e V.
c) As afirmativas III, IV e V.
d) As afirmativas II, III e IV.
e) As afirmativas l,IV e V.

32) Cesar (1998) estudando as mudanças que o processo 
de reestruturação produtiva trouxe para o Assistente 
Social indica-nos que a partir de então foram solicitadas 
a esse profissional novas requisições, dentre as quais, 
podemos citar:
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. Intervenção em prol do redimensionamento do uso da 

informação.
II. O desenvolvimento de programas participativos.
III. A abordagem individual junto aos trabalhadores.
IV. Ampliação do sistema de benefícios e incentivos.
V. Intervenção preventiva e focada na concessão de 

benefícios.
Correspondem ao pensamento de Cesar (1998):
a) As afirmativas II, III e IV.
b) As afirmativas II,III e V.
c) As afirmativas I, II e V.
d) As afirmativas I, II e IV.
e) As afirmativas I, II e III.

33) Antunes e Alves (2004) analisando as mutações 
processadas no Mundo do Trabalho a partir da 
mundialização do capital indicam quetivemos alterações 
na categoria “trabalho”, trazendo implicações para 
a classe trabalhadora. Considerando as colocações 
dos autores, podemos dizer que atualmente, a classe 
trabalhadora, tem vivenciado um processo de mudança 
multiforme, expresso por meio de determinadas 
tendências, dentre as quais, podemos citar:
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. A diminuição do proletariado dando lugar a formas mais 

desregulamentadas de trabalho, reduzindo fortemente o 
conjunto de trabalhadores estáveis que se estruturavam 
por meio de empregos formais.

II. Acrescente absorção dos jovens, que atingiram a idade 
de ingresso no mercado de trabalho.

III. O aumento do novo proletariado fabril e de serviços, em 
escala mundial, presente nas diversas modalidades de 
trabalho precarizado.

IV. A expansão do trabalho feminino, entretanto, vemos um 
movimento inverso quando se trata da temática salarial, 
na qual os níveis de remuneração das mulheres são em 
média inferiores àqueles recebidos pelos trabalhadores, 
o mesmo ocorrendo com relação aos direitos sociais e 
do trabalho, que também são desiguais.

V. Uma significativa diminuição dos assalariados médios 
no “setor de serviços”, que inicialmente incorporou 
parcelas significativas de trabalhadores expulsos do 
mundo produtivo industrial, como resultado do amplo 
processo de reestruturação produtiva, das políticas 
neoliberais e do cenário de desindustrialização e 
privatização.

Estão corretas:
a) II, III e V.
b) I, IV e V.
c) II, III e IV.
d) I, III e IV.
e) I, II e IV.
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34) Assinale a alternativa correta.
A intervenção do Assistente Social junto à famílias tem 
se instituído como uma demanda profissional desde 
os primórdios da constituição do Serviço Social como 
profissão no Brasil. Mioto (2004) analisando as práticas 
dos Assistentes Sociais junto às famílias indica-nos 
que há uma gama de intervenções, de modalidades 
diferenciadas, dentre as quais: ações sócio-educativas, 
ações sócio-terapêuticas, ações periciais, ações sócio- 
assistenciais, ações de acolhimento e apoio sócio- 
institucional. As ações periciais seriam aquelas que:
a) Estão relacionadas àquelas que, através da informação, 

da reflexão ou mesmo da relação, visam provocar 
mudanças (valores, modos de vida).

b) São desenvolvidas diante de situações de sofrimento 
das famílias, expresso nas suas relações ou pelos seus 
membros, com a intenção de alterar esta situação.

c) Através do estudo e da avaliação das situações 
familiares, visam à emissão de um parecer social para 
outrem.

d) Se relacionam a toda ação de provimento e de 
sustentação para atendimento de necessidades das 
famílias usuárias.

e) Prestam acolhimento e apoio e articulação de recursos 
através da ativação, integração e modificação das 
redes sociais e de serviços para atender as demandas 
familiares.

35) A elaboração de plano, programa e projetos conforma 
o cotidiano profissional dos Assistentes Sociais. 
Ancorado no disposto por Teixeira (2009), observe 
a tabela abaixo. Nela, vemos na coluna 1 a menção 
aos documentos plano, programa e projeto. Consta 
também na tabela, como podemos observar, algumas 
características dos referidos documentos. Correlacione 
os tipos de documentos às características,numerando 
a coluna 2,conforme correspondência à coluna 1.

Tipos de documentos 
-  Coluna 1

Características -  Coluna 2

Plano (1)

Trata-se de um instrumento técnico- 
administrativo de execução de 
empreendimentos específicos ( )
Contém estudos, análises 
situacionais ou diagnósticos 
necessários à identificação dos 
pontos a serem atacados ( )

Programa (2) É a menor unidade do processo de 
planejamento ( )

Projeto(3)

Documento que indica um conjunto 
de projetos ( )
Documento mais abrangente e geral 
( )

Selecione, entre as alternativas , aquela que representa 
de forma correta a numeração da coluna 2, de cima 
para baixo:
a) 3, 1, 3, 2, 1
b) 2, 2, 1, 3, 3
c) 1, 1, 1, 2, 3
d) 1, 2, 3, 1, 2
e) 2, 1, 3, 3, 1

36) A discussão da administração e do planejamento evoca 
a necessidade de compreensão das diferentes formas 
de planejamento existentes na contemporaneidade, 
dentre os quais destacamos o planejamento estratégico. 
Considerando o disposto por Teixeira (2009) avalie 
as afirmativas abaixo selecionando a que faz menção 
correta ao planejamento estratégico.
a) O planejamento estratégico é um instrumento de 

administração que só pode ser utilizado para gerenciar 
a intervenção profissional executada em empresas 
públicas,sendo, por conseguinte um instrumento que 
não disciplina o exercício profissional em empresas de 
natureza privada.

b) O Serviço Social, devido a seu compromisso ético- 
político, deve atuar com base no planejamento 
democrático, e, por conseguinte, está impedido de 
desenvolver intervenções calcadas no planejamento 
estratégico.

c) O planejamento estratégico, pelo fato de primar pelo 
detalhamento das ações torna-se excessivamente 
burocrático o que impede a constituição da participação 
popular nessa modalidade de planificação.

d) A identificação do “terreno” ou “cenário” em que se 
desenvolverá a ação e suas tendências não pode 
constituir-se como um dos procedimentos de elaboração 
do que se convencionou denominar por planejamento 
estratégico.

e) O planejamento estratégico absorve a categoria 
estratégia e lhe dá visibilidade por agregar ao processo 
a noção de mobilização, de negociação, de movimento, 
de manejo de técnicas, recursos, enfim, todos os meios 
(táticos) necessários para enfrentar o(s) oponente(s) ou 
uma situação complexa.

37) Menezes (2010) analisou grande parte da produção 
teórica do Serviço Social a respeito de conceito de 
Responsabilidade Social. Dentre as conclusões do 
autor sobre o conceito de responsabilidade social, está 
correto o que afirmamos em:
I. A responsabilidade social é uma prática que não focaliza 

o atendimento das demandas sociais no campo do “não 
direito”, da benesse, da filantropia.

II. A responsabilidade social está relacionada ao discurso 
de “crise do Estado” e de sua ineficiência de gestão.

III. A responsabilidade social se contrapõe ao caráter 
excludente do modelo de sistema capitalista implantado 
no país onde o direito social vem sendo substituído, de 
forma cada vez mais ampla, pela benesse.

IV. A glorificação do conceito de responsabilidade social 
pela sociedade e pelo próprio Estado só contribui 
para que se esvazie a percepção dos direitos sociais 
existentes.

V. A chamada “responsabilidade social das empresas” 
exerce um papel segmentador e segue na reforçando e 
garantindo os direitos sociais conquistados pela classe 
trabalhadora.

Estão corretas:
a) As afirmativas I e II.
b) As afirmativas II e IV.
c) As afirmativas III e IV.
d) As afirmativas II e III.
e) As afirmativas IV e V.
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38) Temos observado que cada vez mais os Assistentes 
Sociais tem sido requisitados à intervir por meio de 
assessorias e consultorias. Mendes;Matos (2010) 
discutem o conceito de assessoria assim como tecem 
importantes considerações sobre o papel do assessor. 
Com base no pensamento dos autores, avalie as 
afirmativas abaixo, selecionando apenas a correta.
a) Aquela ação que é desenvolvida por um profissional 

com conhecimentos na área, que toma a realidade como 
objeto de estudo e detém uma intenção de alteração da 
realidade.

b) Aquela ação que é desenvolvida por um profissional 
com conhecimentos na área, que toma a realidade 
como objeto de estudo e não detém uma intenção de 
alteração da realidade,mas sim de avaliação da mesma.

c) Para atuar com assessoria é necessário que o assessor 
tenha em mente que necessita intervir na realidade que 
lhe é apresentada.

d) O assessor deve propor caminhos e estratégias ao 
profissional ou à equipe que assessora e estes não tem 
autonomia para refutar suas proposições.

e) Não há necessidade do assessor ser alguém estudioso, 
cabendo a ele ser apenas permanentemente atualizado 
e com capacidade de apresentar claramente suas 
proposições.

39) A avaliação das intervenções sociais como projetos 
por exemplo possui, conforme Carvalho (2001), 
determinadas fases,sendo essas a avaliação ex-ante e 
a avaliação post-facto. Considerando as contribuições 
dessa autora a respeito das fases da avaliação, julgue 
os itens abaixo discriminados.
I. A avaliação ex-ante é aquela que pressupõe-se que 

deve se antecipar ao próprio projeto, para conhecer o 
chamado ponto zero.

II. A avaliação post-facto possui uma dinâmica específica 
na qual precisamos reunir informações que nos 
permitam conhecer antecipadamente o território sob o 
qual incidirá a ação.

III. Na avaliação ex-ante devemos correlacionar os dados 
que formataram o projeto aos resultados alcançados.

IV. Na avaliação ex-ante identificamos o contexto anterior à 
intervenção do projeto.

V. A avaliação post-facto centra-se nos resultados 
alcançados basicamente nas metas e produtos obtidos.

Podemos inferir que estão corretos:
a) I, II e III.
b) I, II eV.
c) II, III e IV.
d) II, III eV.
e) I, IV eV.

40) Paulo Netto (2001) analisa uma série de eventos que 
resultaram na constituição do Serviço Social enquanto 
profissão no Brasil. Conforme o autor, a instituição do 
Serviço Social no Brasil decorreu de um fato específico, 
que,está expresso em uma das afirmativas abaixo. 
Analise as afirmativas e selecione apenas a que possui 
correspondência com pensamento desse autor no que 
tange ao surgimento da profissão.
a) O surgimento do Serviço Social como profissão decorreu 

do estabelecimento das condições histórico-sociais que 
demandam pelo Assistente Social, configuradas na 
emersão do mercado de trabalho.

b) O surgimento do Serviço Social como profissão só foi 
possível em decorrência do desenvolvimento e evolução 
das formas de ajuda constituídas pela caridade privada 
no Brasil.

c) No Brasil, o Serviço Social só se constituiu como 
profissão em virtude do esforço da Igreja Católica para 
tal finalidade.

d) Um dos eventos que demarcou a constituição do Serviço 
Social profissional no Brasil foi a criação da primeira 
escola em Minas Gerais, no ano de1936.

e) O surgimento do Serviço Social no Brasil decorreu 
na necessidade de conferir um caráter científico à 
filantropia.

41) O Movimento de Reconceituação do Serviço Social no 
Brasil assumiu, como sabemos três posições distintas, 
sendo essas: modemizadora, intenção de ruptura e 
reatualização do conservadorismo. De acordo com 
Paulo Netto (2009) cada uma dessas posições possuía 
especificidades e particularidades. Com base na análise 
desse autor, avalie as afirmativas abaixo:
I. A perspectiva modernizadora entendia o Serviço Social 

como um instrumento profissional de suporte a políticas 
de desenvolvimento executadas no Brasil.

II. Uma das especificidades da perspectiva denominada 
reatualização do conservadorismo é a exigência e a 
valorização enérgicas da elaboração teórica.

III. Aperspectiva intenção de ruptura reafirma a necessidade 
dos substratos positivistas e neopositivistas comuns a 
profissão desde suas protoformas iniciais.

IV. A perspectiva de intenção de ruptura, no momento 
de sua emersão, aproxima-se da tradição marxista 
especialmente pelo viés posto pela militância política.

V. A basal peculiaridade da perspectiva modernizadora é o 
estímulo à militância política dos Assistentes Sociais.

Correspondem ao pensamento de Paulo Netto (2009):
a) As afirmativas III, IV e V.
b) As afirmativas II, III e IV.
c) As afirmativas I,II e IV.
d) As afirmativas I, II e V.
e) As afirmativas II, III e V.

42) A análise de Pereira (2010) traz importantes 
considerações sobre a intervenção em Saúde Mental, 
demonstrando as diversas formas de ação existentes 
junto a esse público alvo assim como o conceito de 
família característico em cada uma delas. Dentre essas 
considerações destaca-se a compreensão de família 
nas práticas denominadas Comunidades Terapêuticas. 
Assim, conforme Pereira (2010) as Comunidades 
Terapêuticas entendem a família como sendo:
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. O grupo no qual, quando algo não vai bem, um dos 

membros concentra e externaliza os sintomas do grupo.
II. Um aspecto que conforma o doente mental,mas, que 

não carece de intervenção.
III. Objeto único de intervenção do Assistente Social.
IV. Um ente que não interfere nos processos de adoecimento 

mental.
V. O elo entre o doente e a sociedade assim como 

responsável pelo tratamento do doente mental.
Estão corretas:
a) As afirmativas I e II.
b) As afirmativas I e V.
c) As afirmativas II e III.
d) As afirmativas III e IV.
e) As afirmativas IV e V.

43) Assinale a alternativa correta.
Conforme Behring;Boschetti (2010) nos colocam, o ano 
de 1923 foi especialmente importante para a política 
social posto que, nele tivemos a aprovação da Lei Elói 
Chaves. Tal legislação apresentou uma especificidade, 
sendo essa:
a) A definição do Sistema Único de Saúde.
b) A organização dos Institutos de Aposentadoria e Pensão 

(lAPs).
c) A constituição do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI).
d) A criação do Banco Nacional de Habitação ou BNH 

como ficou popularmente conhecido.
e) A instituição da obrigatoriedade de criação das Caixas 

de Aposentadoria e Pensão (CAPs).
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44) Assinale a alternativa correta.
Um dos dispositivos que tivemos que visava disciplinar 
a intervenção junto à crianças e adolescentes no Brasil 
foi o Código de Menores. De acordo com Behring; 
Boschetti (2010) essa legislação se particularizava por:
a) Proibir ações de natureza coercitiva junto à crianças e 

adolescentes.
b) Compreender a importância dos direitos da criança e do 

adolescente.
c) Possuir um conteúdo puramente punitivo orientado à 

delinquência juvenil.
d) Possuir um conteúdo assentado na proteção integral da 

infância e da adolescência.
e) Direcionar a intervenção da proteção social apenas 

para crianças.

45) lamamoto;Carvalho (2001) realizam uma análise do 
desenvolvimento histórico do Serviço Social no Brasil, 
e,nesse estudo abordam ainda o surgimento das 
primeiras instituições assistenciais, dentre as quais,a 
Legião Brasileira de Assistência ou LBA. De acordo 
com os estudos dos autores, avalie as afirmativas 
abaixo acerca dessa instituição assistencial.
I. A partir de um acontecimento de grande impacto 

emocional, a LBA procurará granjear e canalizar apoio 
político contrário ao governo, movimentando assim sua 
ação assistencialista.

II. A Legião Brasileira de Assistência foi organizada sobre 
uma estrutura nacional composta apenas por órgãos 
centrais estaduais e sem equipamentos localizados nos 
municípios.

III. O objetivo da Legião Brasileira de Assistência era o 
de prover as necessidades das famílias cujos chefes 
haviam sido mobilizados,e, ainda, prestar decidido 
concurso ao governo.

IV. A Legião Brasileira de Assistência surgiu a partir da 
iniciativa de particulares logo encampada e financiada 
pelo governo, contando também com o patrocínio 
de grandes corporações patronais e o concurso das 
senhoras da sociedade.

V. O surgimento da LBA terá, de imediato, um amplo 
papel de mobilização da opinião pública para apoio 
ao “esforço de guerra” promovido pelo governo, e 
consequentemente ao próprio governo ditatorial.

Estão corretas:
a) As afirmativas III,IV e V.
b) As afirmativas I, IV e V.
c) As afirmativas l,ll e III.
d) As afirmativas 1,11 e V
e) As afirmativas II, III e IV.

46) Baptista (1999) nos coloca que temos abordagens 
qualitativas e quantitativas para a realização de 
pesquisas e para a produção de conhecimento. 
Considerando as colocações da autora, julgue os itens 
abaixo:
I. A abordagem calcada em técnicas quantitativas de 

pesquisa se caracteriza pela adoção de uma estratégia 
de pesquisa modelada nas ciências naturais e baseada 
em observações empíricas.

II. As pesquisas quantitativas são desenvolvidas por meio 
de metodologias como história de vida, história oral e 
observação participante.

III. Os dados em uma pesquisa quantitativa se dão 
em um contexto fluente de relações e são colhidos 
interativamente em um processo de ida e vinda e de 
interação com os sujeitos.

IV. As pesquisas quantitativas utilizam experimentação, 
que é uma criação artificial cuja operacionalização faz 
uso de uma lógica hipotética-dedutiva.

V. Nas pesquisas quantitativas os dados são vistos como 
coisas isoladas, acontecimentos físicos captados em 
um instante de observação.

Podemos concluir que estão corretas:
a) I,IV e V.
b) l.ll e IV.
c) I, II e III.
d) III, IV e V.
e) II, III e V.

47) Observe o trecho:
“A proposta da ________________  implica uma
radicalização do nível anterior, com a criação de um 
campo teórico,operacional ou disciplinar de tipo novo 
e mais amplo” (VASCONCELOS, 2010, p. 48)
E,selecione, dentre as afirmativas abaixo,aquela que 
contém a palavra que preenche corretamente a lacuna:
a) Justaposição.
b) Pluridisciplinaridade.
c) Multidisciplinaridade.
d) Interdisciplinaridade.
e) Transdiciplinaridade.

48) A interdisciplinaridade integra o fazer profissional 
do Assistente Social nas mais variadas áreas de 
intervenção. A conceituação de interdisciplinaridade 
é abordada por Vasconcelos (2010) e segundo a qual 
podemos afirmar que:
I. A multidisciplinaridade possui um sistema de dois 

níveis,esses com coordenação e objetivos hegemônicos.
II. A multidisciplinaridade faz menção a uma gama de 

disciplinas que propomos simultaneamente,mas sem 
fazer aparecer as relações existentes entre elas.

III. Na multidisciplinaridade temos um sistema de um só 
nível e de objetivos únicos sem nenhuma cooperação.

IV. Na pluridisciplinaridade temos um sistema de um só 
nível e de objetivos múltiplos e temos a cooperação,mas 
sem coordenação.

V. Na pluridisciplinaridade temos a utilização de 
contribuições de uma ou mais disciplinas para o domínio 
de uma disciplina específica já existente.

Analisando as afirmativas supra podemos inferir que:
a) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
b) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
c) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
d) Estão corretas as afirmativas II,III e IV.
e) Estão corretas as afirmativas III,IV e V.
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49) Dentre as colocações de lamamoto (2001) sobre o Serviço 
Social na Contemporaneidade temos a menção quanto 
a necessidade de rompimento com a visão endógena 
da profissão. Conforme a autora o rompimento da visão 
endógena demanda ao profissional:
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. Alargar os horizontes,olhar para mais longe, para o 

movimento das classes sociais e do Estado em suas 
relações com a sociedade.

II. Desconsiderar as novas mediações e desqualificar o 
fazer profissional, identificando suas particularidades e 
descobrir alternativas de ação.

III. Extrapolar o Serviço Social para melhor apreendê-lo na 
história da sociedade da qual ele é parte e expressão.

IV. Firmar o perfil de um profissional executivo e não apenas 
propositivo.

V. Sair da redoma de vidro que aprisiona os Assistentes 
Sociais numa visão de dentro e para dentro do Serviço 
Social.

Estão corretas:
a) As afirmativas II, III e IV.
b) As afirmativas I, III e V.
c) As afirmativas I, IV e V.
d) As afirmativas II, III e V.
e) As afirmativas III,IV e V.

50) Provém de lamamoto (2001) a definição do Serviço
Social como integrante em um processo de trabalho.
Com base nas colocações dessa teoria, analise as
assertivas abaixo:
I. A questão social conforma a matéria-prima do trabalho 

profissional do Assistente Social.
II. Um dos meios ou instrumentos de trabalho do Assistente 

Social é o conhecimento.
III. Os instrumentos de trabalho do Assistente Social estão 

restritos ao arsenal de técnicas.
IV. A instituição não é um instrumento de trabalho do 

Assistente Social posto que não condiciona o trabalho 
desse profissional.

V. O objeto de trabalho do Assistente Social é gerado em 
decorrência de incapacidades individuais.

Estão corretas as afirmativas:
a) I e III.
b) II e III.
c) I e II.
d) III e IV.
e) IV eV.
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