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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26) Iamamoto (2000,p.79) desenvolve uma discussão sobre 
os rumos ético-políticos da profissão do Assistente 
Social, enfocando aspectos do trabalho desse 
profissional que merecem atenção. Dentre os aspectos 
indicados, está a relação entre o público e o privado. De 
acordo com a argumentação da autora sobre a relação 
entre público e privado, avalie as afirmativas:
I.  De acordo com Iamamoto (2000) é necessário, 

atualmente, um profissional informado, crítico, 
competente e que tenha sua prática assentada no 
teoricismo estéril. 

II.  Para Iamamoto (2000) é basal que o Assistente Social 
transforme os espaços de trabalho estatais em espaços 
de trabalho de fato públicos.

III.  Conforme Iamamoto (2000) é necessário que o 
Assistente Social viabilize a apropriação da coisa 
pública por parte da coletividade.

IV.  Conforme Iamamoto (2000) o Assistente Social deve 
ampliar a ingerência de segmentos da sociedade civil 
em questões que lhes são concernentes.

V.  Para Iamamoto (2000) atuar entre o público e o privado 
requer que o Assistente Social reafirme uma prática 
pragmática  visando a atenção de alvos imediatos.

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

27) Observe a frase: “Dimensionar o novo no trabalho 
profissional, significa captar as inéditas mediações 
históricas que moldam os processos sociais e suas 
expressões nos vários campos em que opera o Serviço 
Social”(IAMAMOTO, 2000, p. 80). Sendo que a autora 
compreende como fundamental para o entendimento 
das mediações históricas, dos processos sociais e de 
suas expressões, que o Assistente Social possua:
a) Domínio das técnicas apenas
b) Condição de fortalecer o endogenismo profissional
c) Uma bagagem teórico-metodológica
d) Domínio da língua culta
e) Pós-Graduação

28) Bravo;Matos (2006) nos dizem que foi no contexto dos 
anos 30 que tivemos a delimitação do formato a ser 
utilizado para a organização da política social de saúde 
brasileira. Segundo esses autores, a política social de 
saúde foi organizada em dois subsetores. Selecione, 
entre as alternativas abaixo, a que cita, corretamente 
quais seriam esses subsetores em torno dos quais a 
política social de saúde foi organizada no contexto dos 
anos 30.
a)  Saúde Privada e Medicina Privada
b)  Saúde Privada e Medicina Previdenciária
c)  Saúde Pública e Medicina Pública
d)  Saúde Pública e Medicina Previdenciária
e)  Saúde Pública e Medicina Privada

29) Os autores Bravo; Matos (2006) analisam o 
desenvolvimento histórico das ações desenvolvidas 
na política social de saúde no Brasil.  Esses autores 
indicam, dentre outros aspectos, as características 
da política social no período de 1945 à 1964. Assim, 
considerando o indicado pelos autores, analise as 
afirmativas abaixo:
I. No período de 1945 à 1964 a política de saúde teve como 

característica geral a racionalização administrativa.
II. Vemos que no período de 1945 à 1964 a política de 

saúde desenvolveu-se com base no privilegiamento do 
setor privado.

III. A atribuição de maior sofisticação às campanhas 
sanitárias também é uma característica presente na 
política de saúde no período de 1945 à 1964.

IV. É característica do período de 1945 à 1964 a tensão 
entre os interesses do setor estatal e empresarial e a 
emergência do movimento sanitário.

V. No período de 1945 à 1964 a assistência médico-
previdenciária era formada basicamente pelos serviços 
próprios dos Institutos.

 Referem-se a especificidades da política social de 
saúde no Brasil no período de 1945 à 1964 o disposto 
nas alternativas:
a) I, II e III
b) II, IV e V
c) I, IV e V
d) II, III e IV
e) I, III e V

30) Adotando como referência o trabalho de Bravo; Matos 
(2006) sobre o desenvolvimento histórico da profissão 
do Assistente Social na Política de Saúde, analise as 
afirmativas abaixo, atribuindo os valores verdadeiro (V) 
ou falso (F).
(  ) Nos anos de 1950 os Assistentes Sociais atuaram na 

Política Social de Saúde nos hospitais e nos ambulatórios 
(  ) Nos anos de 1930 temos a vinculação dos Assistentes 

Sociais aos Centros de Saúde 
(  ) Na atuação do Assistente Social junto à Política de 

Saúde observamos grande alteração nos período de 
1974-1979 

(  ) Os assistentes sociais só foram absorvidos nos Centros 
de Saúde em meados de 1975 

(  ) No Serviço Social Médico a atuação era desenvolvida, 
prioritariamente, através do Serviço Social de Casos

 Assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
correta aos valores atribuídos de cima para baixo para 
as afirmativas supra indicadas.
a) V, F, F, F, F
b) V, F, V, V, V
c)  V, F, F, V, V
d)  F, F, F, V, V
e) V, F, F, V, F
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31) A interdisciplinaridade integra o cotidiano do Assistente 
Social. Considerando os conceitos de Teixeira;Nunes 
(2006), analise as afirmativas abaixo.
I. A interdisciplinaridade por si só, portanto, é crítica ao 

modelo de saberes específicos, do saber do “perito”.
II. A interdisciplinaridade traz implícita a concepção de 

totalidade.
III. Na interdisciplinaridade cada especialista deve estar 

aberto para ultrapassar seus próprios limites.
IV. A interdisciplinaridade pressupõe que sejam 

desconsiderados as contribuições/conteúdos de outras 
disciplinas visando a totalidade.

V. A ação interdisciplinar não demanda a realização de 
uma reavaliação do significado da ciência, do saber e 
das relações de poder.

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

32) Assinale a alternativa correta.
 Duarte (2006) ao desenvolver uma discussão sobre 

a intervenção em saúde mental no Brasil, coloca-nos 
que temos uma crítica ao modelo hospitalocêntrico. 
O modelo hospitalocêntrico na intervenção em saúde 
mental corresponde à:
a) Uma forma de entender o doente mental visando sua 

inserção social e familiar 
b) Uma prática em que o lugar dos loucos é nos asilos 

distanciados do convívio social e familiar
c) Uma prática de ação na qual a família estabeleça 

contato com o paciente visando sua reinserção familiar
d) Uma forma de ação em que o doente mental seja 

inserido laboralmente visando sua alocação no espaço 
de trabalho

e) Uma prática em que o doente mental seja estimulado a 
participar de grupos de convivência e oficinas, alheios 
ao espaço do hospital

33) Mota; Amaral (1998) realizam uma profunda análise 
sobre o processo de reorganização produtiva do 
capital que se operacionaliza pela reestruturação dos 
capitais. Esse processo de reestruturação dos capitais 
é expresso por meio de determinados aspectos 
presentes na economia, dentre os quais podemos citar:  
I. Fim das fusões visando os monopólios e extração do 

lucro.
II. Ausência do chamado trabalhador coletivo e dos círculos 

de qualidade total dentro das empresas privadas. 
III. Fusões patrimoniais e íntima relação entre capital 

industrial e financeiro.
IV. Formação de oligopólios globais via processo de 

concentração e descentralização do capital.
V. Transformações no processo de trabalho.

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

34) A reestruturação produtiva do capital conduz, como nos 
dizem Mota;Amaral (1998), a uma série de alterações no 
trabalho. Considerando a argumentação das autoras, 
selecione, dentre as afirmativas abaixo, as que citam 
corretamente, os resultados que as mudanças no 
formato de produção trazem para a classe trabalhadora 
a partir da reestruturação produtiva.
I. Desemprego e precarização do trabalho. 
II. Precarização dos salários e dos sistemas de proteção 

social. 
III. Fortalecimento dos movimentos de reivindicação da 

classe trabalhadora.
IV. Ampliação dos empregos estáveis e com garantia de 

direitos trabalhistas.
V. Construção de outras formas de sociabilidade marcadas 

por iniciativas pragmáticas de enfrentamento da crise.
 Estão corretas:

a) I, II e III
b) II, III e IV
c) III, IV e V
d) I, IV e V
e) I, II e V

35) Freire (1998) realizou uma discussão sobre o conceito 
de saúde do trabalhador. Assinale a alternativa que 
apresenta como pode ser compreendida a saúde do 
trabalhador de acordo com tal autora.
a) A saúde do trabalhador é expressão do processo de 

exploração do trabalho 
b)  A saúde do trabalhador relaciona-se ao conceito de 

Medicina do Trabalho
c)  O conceito de saúde do trabalhador é construído sob as 

referências do disposto pela Saúde Ocupacional
d)  A saúde do trabalhador se refere ao controle e a 

prevenção da doença presente no espaço de trabalho
e)  A saúde do trabalhador relaciona-se ao estado biológico 

e psíquico que afeta ao trabalhador 

36) Cesar (1998) nos diz que as mudanças no processo de 
reestruturação produtiva provocam também alterações 
na demanda apresentada ao Assistente Social atuante 
nas empresas, gerando novas demandas de intervenção 
e reatualizando outras já existentes. Selecione, dentre 
as afirmativas abaixo, a que cita, corretamente, qual é a 
atual configuração das demandas postas ao Assistente 
Social atuante em empresas, adotando como referência 
a argumentação de Cesar (1998).
I. O Assistente Social é chamado para assessorar as 

chefias no trato de questões que extrapolam o âmbito 
fabril.

II. O Assistente Social deixa de atuar no âmbito da 
prestação de serviços sociais. 

III. O Assistente Social desenvolve ações vinculadas a 
prestação de serviços sociais.

IV. O Assistente Social desenvolve ações de cunho 
assistencial e educativo junto ao empregado e sua 
família.

V. O Assistente Social desenvolve ações de cunho 
assistencial e educativo somente junto aos trabalhadores 
vinculados ao chão da fábrica. 

 Estão corretas:
a) As afirmativas I, II e III
b) As afirmativas I, III e IV
c) As afirmativas II, IV e V
d) As afirmativas III, IV e V
e) As afirmativas II, III e IV
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37) Cesar (1998) analisa a prática do Assistente Social 
atuante em empresas e de sua análise provém o 
delineamento de um perfil comportamental desse 
profissional. De acordo com essa autora, o perfil 
comportamental do Assistente Social atuante em 
empresas apresenta cinco requisitos básicos. Analise, 
dentre as afirmativas abaixo, quais citam esses 
requisitos, conforme a análise de Cesar (1998).
I. Bagagem teórica.
II. Conhecimento. 
III. Referência crítica.
IV. Competência.
V. Cooperação. 

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

38) Aglair Setubal é uma estudiosa de renome no Serviço 
Social e seus estudos têm colaborado ainda mais 
para aprofundar os estudos do Serviço Social junto 
a questão da Pesquisa. Conforme o disposto por 
essa autora no texto “Desafios à pesquisa no Serviço 
Social: da formação acadêmica à prática profissional”, 
publicado em 2007, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. O conhecimento produzido por meio da pesquisa social 

não possibilitará a criação de conexões necessárias 
entre o projeto ético-político e o mercado de trabalho. 

II. A produção do conhecimento pela via da pesquisa é o 
caminho que possibilita o rompimento do Serviço Social 
com a pseudoconcreticidade. 

III. Ao se atribuir importância à ação investigativa negamos 
a importância da dimensão interventiva do Serviço 
Social.

IV. Pensar o Serviço Social do ponto de vista da pesquisa, 
requer que exista na profissão a clareza da amplitude 
do projeto ético-político construído.

V. A pesquisa social demonstra a contraposição existente 
entre teoria e prática e a condição de centralidade que 
esses processos devem ocupar na formação e na vida 
profissional.

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

39) A relação entre o Serviço Social e a  pesquisa apresentou 
um determinado desenvolvimento histórico. No sentido 
posto, Setubal (2007) nos coloca que a pesquisa 
passou a integrar o currículo mínimo do Serviço 
Social, conforme legislação específica. Essa primeira 
menção em que a pesquisa aparece como uma matéria 
integrante do currículo mínimo aconteceu na lei: 
a) Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006
b) Lei n. 8.069, de 13 de junho de 1990
c) Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993
d) Lei n. 1.889, de 13 de junho de 1953
e) Lei n. 8.662, de 07 de junho de 1993

40) O planejamento integra e conforma o trabalho cotidiano 
do Assistente Social. O planejamento permite que o 
Assistente Social sistematize as intervenções que 
pretende  desenvolver, direcionando suas ações. 
De acordo com Baptista (2002), os documentos que 
podem sistematizar o planejamento são citados nas 
afirmativas:
I. Prestação de Contas.
II. Plano.
III. Programa.
IV. Projeto.
V.  Relatório de Atividades.

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

41) Cury (2001) nos oferece importantes referências 
acerca da elaboração de planos, programas e projetos. 
De acordo com o disposto pela autora, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O plano fornece um referencial teórico e político, 

as grandes estratégias e diretrizes que permitirão a 
elaboração de programas e projetos. 

II. O programa é o aprofundamento do plano,o 
detalhamento por setor das políticas e diretrizes do 
plano.

III. O programa é a unidade  mais operativa da ação, o 
instrumental mais próximo da execução. 

IV. O projeto é composto por um conjunto de projetos que 
buscam os mesmos objetivos.

V. O projeto é a unidade mais específica e delimitada 
dentro da lógica do planejamento.

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

42) Carvalho (2001) nos oferece parâmetros para a 
avaliação de programas sociais, indicando a existência 
dos conceitos ex-ante e post-facto. Considerando o 
pensamento da autora, selecione, dentre as alternativas 
abaixo, a que cita, corretamente o que pode ser 
compreendido como avaliação ex-ante.
a) A avaliação ex-ante é uma avaliação que acontece 

posterior ao desenvolvimento da ação
b) A avaliação ex-ante é aquela que se baseia nos 

resultados imediatos alcançados
c) A avaliação ex-ante é uma avaliação do diagnóstico e 

da proposta de ação
d) A avaliação ex-ante centra-se nas metas e produtos 

obtidos
e) A avaliação ex-ante é usada para aferir a efetividade e 

os impactos da ação



7IBFC_55

43) Analise as afirmativas abaixo com base no disposto por 
Carvalho (2001) acerca da avaliação de projetos sociais 
e assinale a alternativa correta.
I. A avaliação de eficiência de um projeto permite verificar 

a obtenção de um custo mínimo para o maior número e 
qualidade de benefícios.

II. A eficiência é medida se os objetivos mensurados foram 
alcançados

III. A eficácia de um projeto deve ser medida na relação 
estabelecida entre meios e fins, isto é, quanto o projeto 
foi capaz de alcançar os objetivos e as metas propostas. 

IV. A eficácia de um projeto indica a relevância de uma ação, 
à sua capacidade de alterar as situações encontradas. 

V. A efetividade de um projeto está relacionada ao 
atendimento das reais demandas sociais.

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

44) Fonseca (2010) realizou uma análise a respeito da 
literatura produzida pelo Serviço Social sobre assessoria 
e sobre consultoria. De posse dessa análise a autora 
indica algumas características que estão presentes 
no perfil desse profissional atuante com assessoria e 
consultoria. Selecione, dentre as afirmativas abaixo, a 
que cita corretamente tais características, de acordo 
com a análise da autora e assinale a alternativa correta.
I. A atuação do Assistente Social como assessor ou 

como consultor deve ser compreendida como uma 
prestação de serviços e por conseguinte, a assessoria 
e a consultoria não constituem possíveis campos de 
trabalho. 

II. O Assistente Social que atua como assessor não pode 
assumir a responsabilidade de verificar a amplitude do 
trabalho e dar um diagnóstico a respeito desse posto 
que isso fere as atribuições privativas desse profissional. 

III. O profissional que presta assessoria deve ter o domínio 
do conhecimento pelo qual foi chamado, além da 
aquisição de um leque de conhecimentos para muito 
além do oferecido pela formação profissional. 

IV. Ao realizar assessoria, o assistente social precisa pensar 
a prática, o que significa entender as contradições da 
realidade dos espaços profissionais ocupados pelo 
Serviço Social.

V. O Assistente Social assessor, em seu exercício 
profissional cabem também as preocupações éticas do 
fazer profissional através da preservação de espaços 
de exercício democráticos.

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

45) Com base nos estudos de Fonseca (2006) a assessoria 
pode ser entendida como:
a) A assessoria não integra as competências de trabalho 

do Assistente Social
b) A assessoria rompe com a capacidade profissional de 

agregar teoria e prática
c) A atuação em assessoria abdica da necessidade de 

atualização permanente
d) A assessoria é uma prerrogativa do trabalho do 

Assistente Social 
e) A assessoria é uma atribuição privativa do Assistente 

Social 

46) A partir do artigo 10º. da Resolução CFESS 273/93 
temos indicações acerca dos direitos e do que é vedado 
ao Assistente Social em suas relações com Assistentes 
Sociais e outros/as profissionais. Com base nesse 
documento, analise as afirmativas abaixo, selecionando 
apenas as que citam deveres do Assistente Social em 
suas relações com Assistentes Sociais e outros/as 
profissionais e assinale a alternativa correta..
I. prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de 

outro/a profissional.
II. Prevalecer-se de cargo de chefia para atos 

discriminatórios e de abuso de autoridade.
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 as afirmativas:

a) III, IV e V
b) II, III e IV
c) II, III e V
d) I, II e III
e) I, IV e V

47) A Resolução CFESS N°273/93 institui o Código de 
Profissional do/a Assistente Social. No artigo 3º., item 
b, disciplina o que segue:

 “b- utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da Profissão”

 O disposto no artigo 3º., item b, citado supra é:
a) Direito do Assistente Social
b) Dever do Assistente Social
c) Competência do Assistente Social
d) Atribuição do Assistente Social
e) Proibição do Assistente Social

48) Com base na Lei n° 8662/93, mais especificamente no 
artigo 4º., selecione, dentre as afirmativas abaixo, a que 
cita, corretamente, quais seriam as competências do 
Assistente Social.
I. Assumir, no magistério de Serviço Social tanto ao 

nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e 
funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos 
em curso de formação regular. 

II. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 
do Serviço Social com participação da sociedade civil.

III. Encaminhar providências, e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e à população.

IV. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares. 

V. Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de 
Serviço Social, de graduação e pós-graduação.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV
b) I, II e V
c) II, III e IV
d) I, II e III
e) III, IV e V
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49) O texto abaixo destacado proveio do artigo 3º. da Lei n° 
8662/93. Analise-o: 

 “Art. 3º A designação profissional de Assistente Social 
é privativa dos ____________ na forma da legislação 
vigente” 

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Habilitados
b) Inscritos
c) Desabilitados
d) Graduados
e) Autorizados

50) De acordo com a Lei n° 8662 de 07 de junho de 1993, 
no artigo 2º. há aspectos a serem observados para o 
exercício da profissão em todo território nacional. 
Considerando o disposto em tal legislação no artigo 
citado, julgue as afirmativas abaixo: 
I. Os possuidores de diploma em curso de graduação em 

Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por 
estabelecimento de ensino superior existente no País, 
devidamente registrado no órgão competente.

II. Os possuidores de diploma em curso de graduação em 
Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por 
estabelecimento de ensino superior existente no País, 
não sendo necessário registro no órgão competente.

III. Os possuidores de diploma de curso superior em 
Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, 
expedido por estabelecimento de ensino sediado 
em países estrangeiros, conveniado ou não com o 
governo brasileiro, desde que devidamente revalidado 
e registrado em órgão competente no Brasil.

IV. Os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação 
com funções nos vários órgãos públicos, segundo 
o disposto no art. 14 e seu parágrafo único da Lei nº 
1.889, de 13 de junho de 1953.

V. O exercício da profissão de Assistente Social não requer 
prévio registro nos Conselhos Regionais que tenham 
jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos 
termos desta lei.

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


