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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente,
as entidades de atendimento que desenvolvam programas de
acolhimento familiar ou institucional para crianças e
adolescentes devem adotar os seguintes princípios, dentre
outros:

A) Buscar formas de integração em família substituta,
desde o início do acolhimento, independentemente da
família natural.

B) Evitar, sempre que possível, o contato das crianças e
dos adolescentes acolhidos com a família de origem.

C) Proibir a participação de pessoas da comunidade no
processo educativo das crianças e dos adolescentes
abrigados.

D) Sempre que possível, providenciar o desmembramento
de irmãos e transferi-los para outras entidades de
crianças e adolescentes.

Questão 19
O médico, professor ou responsável por estabelecimento de
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou
creche deixar de comunicar à autoridade competente os
casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente é
uma infração administrativa com pena de multa. (art. 245 do
Estatuto da Criança e do Adolescente)

PORQUE

No âmbito dos direitos à vida e à saúde, “os casos de suspeita
ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou
degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente
serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências
legais." (art. 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente)

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA:

A)

As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.

B)

As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.

C)

A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa.

D)

A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira.

E)

Ambas são asserções falsas.

E) Preservar os vínculos familiares e promover a
reintegração familiar, desenvolver atividades em regime
de coeducação.

Questão 18
Geraldo está hospitalizado há trinta dias por complicações
decorrentes de cirurgia de prótese de quadril. Há perda de
mobilidade e rigidez da articulação, dores na coluna lombar e
joelho e impossibilidade de trabalhar como catador de
materiais recicláveis nas ruas de São Paulo. Não possui
familiares conhecidos, tem 70 anos de idade, sempre
trabalhou como autônomo e nunca recolheu contribuições
previdenciárias. Foi orientado pelo Serviço Social a buscar
seus direitos sociais. Diante do quadro apresentado,

Questão 20
A Constituição Federal de 1988 institui a saúde como direito
de todos e dever do Estado e define a relação do setor
privado dentro do Sistema Único de Saúde – SUS. Considerase que:

A)

As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do SUS, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

B)

Por meio de contrato de prestação de serviços, poderão
ser destinados recursos públicos para auxílios e
subvenções às instituições privadas com finalidade
lucrativa.

C)

Casos devidamente tipificados em lei e submetidos ao
controle social, tais como o processamento e a
transfusão de sangue e seus derivados, poderão ser
comercializados para agilizar a atenção em saúde.

D)

Empresas ou capitais estrangeiros podem executar
ações de vigilância sanitária e epidemiológica no país,
desde que autorizadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.

E)

O SUS assegura que as ações e serviços de saúde são
de relevância pública e exigem a execução direta do
Poder Público, por pessoa jurídica de direito público.

considera-se que Geraldo:

A)

Tem direito a aposentadoria por invalidez, em função da
incapacidade para o trabalho.

B)

Por ter idade avançada, tem direito a aposentadoria por
idade, independente de contribuição.

C)

Tem direito à renda mensal vitalícia, benefício vigente
desde a década de 1970.

D)

Tem direito ao benefício assistencial ou benefício de
prestação continuada, por idade.

E)

Tem direito ao benefício de prestação continuada ou a
aposentadoria por idade.
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Questão 21

Questão 24

Os direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal de
1988, como parte integrante dos direitos fundamentais, foram
ampliados por Emendas à Constituição e estão expressamente
consignados no artigo 6º:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, ____________,
o trabalho, ___________, _____________, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Com base nas referências de Yazbek, em seu artigo "O
significado sócio-histórico da profissão" (2009), o
Serviço Social como profissão insere-se, desde sua
emergência, no interior dos equipamentos socioassistenciais,
desenvolvendo uma atuação caracterizada

I.

pelo atendimento de demandas e necessidades
sociais dos usuários, podendo produzir resultados
concretos nas condições materiais, sociais, políticas e
culturais da vida da população com a qual trabalha,
viabilizando seu acesso às políticas sociais.

Complete a frase escolhendo uma das alternativas abaixo:

A)
B)
C)
D)
E)

A assistência social, a cultura, a dignidade da pessoa
humana.
A alimentação, a moradia, o transporte.
A liberdade, a habitação, a união estável.
O esporte, a igualdade, a cultura.
A vida, o esporte, a proteção social.

Porque
II.

Desenvolve
tanto atividades
que
envolvem
abordagens diretas com os/as usuários como ações
de planejamento e gestão de serviços e políticas
sociais, o que possibilita intervir em seus
comportamentos e valores, em seu modo de viver e de
pensar, em suas formas de luta e organização e em
suas práticas de resistência.

Questão 22
O artigo 6º da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social),
estabelece que a proteção básica é:

A)

B)
C)

D)
E)

A) I e II são proposições verdadeiras e a II complementa a
Um conjunto de ações preventivas e promotoras dirigidas
para os riscos sociais enfrentados por famílias na linha da
vulnerabilidade para o estabelecimento de vínculos
comunitários.
Um rol de serviços e benefícios prestados estritamente pela
rede de relações familiares e comunitárias, visando
superara pobreza e a desigualdade social.
Um programa de assistência social integrado à perspectiva
previdenciária voltada para o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, visando a promoção de riscos
sociais.
Uma proposta de vigilância das relações familiares e
comunitárias para comprovação do grau de vulnerabilidade,
visando a efetivação da assistência social
Um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios
da assistência social que visa a prevenir situações de
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento
de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

Questão 23
Conforme Iamamoto em seu artigo "As dimensões ético-políticas
e teórico-metodológicas no Serviço Social Contemporâneo"
(2006), a análise do Serviço Social no âmbito das relações
sociais capitalistas visa superar os influxos liberais que grassam
as análises sobre a chamada “prática profissional”, vista como
prática do indivíduo isolado, desvinculada da trama social que
cria sua necessidade e condiciona seus efeitos na sociedade.
Com base nessa análise, é correto afirmar que:

A) A prática profissional está vinculada a contextos históricos
B)
C)
D)
E)

distintos dos contextos institucionais a que se vincula.
A prática profissional é uma relação singular entre a/o
assistente social e os/as usuários/as dos serviços.
As condições que peculiarizam o trabalho da/o assistente
social são uma concretização da dinâmica das relações
sociais vigentes na sociedade.
O Serviço Social é uma profissão especial, que tem uma
missão, a de atuar no campo das desigualdades sociais e
sua ação fortalece as políticas sociais.
A profissão é atravessada por relações de poder, dispõe de
um caráter político e decorre das condições e intenções
subjetivas do/a assistente social, determinada pelos
contextos em que se insere e atua.
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I.

B) I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma
justificativa correta da I.

C) I é uma proposição verdadeira e II é uma proposição
falsa.

D) I é uma proposição falsa e II é uma proposição
verdadeira.

E) I e II são proposições falsas.
Questão 25
A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, dispõe sobre o
ingresso nas universidades federais e nas instituições
federais de ensino técnico de nível médio. Consta na
respectiva legislação,

I.

Em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de
graduação, por curso e turno, no mínimo 50%
(cinquenta por cento) de suas vagas serão para
estudantes que tenham cursado ensino médio seja em
escolas públicas, seja em escolas privadas.

II.

Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas
serão preenchidas, por curso e turno, por
autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por
pessoas com deficiência, nos termos da legislação.

III. O Ministério da Educação, a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o
Ministério
do
Desenvolvimento
Social
serão
responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do
Programa de que trata esta Lei, ouvida a Fundação
Nacional do Índio (Funai).

A) A alternativa I está correta.
B) A alternativa II está correta.
C) A alternativa III está correta.
D) As alternativas I, II e III estão corretas
E) As alternativas I, II e III estão incorretas.
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Questão 26

Questão 27

Eva Maria teve uma gestação de alto risco e está no hospital

Segundo Yazbek (2009), condições históricas concretas que
possibilitam o exercício profissional da/o assistente social no
Brasil, no contexto da divisão social e técnica do trabalho, é
que vão demarcar as possibilidades do projeto profissional,
apontando seus limites e suas especificidades no interior do
processo de reprodução social da vida dos segmentos mais
empobrecidos da sociedade. (Maria Carmelita Yazbek. O
significado sócio-histórico da profissão. In: Serviço Social:
Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília (DF),
CFESS; ABEPSS, 2009: 125-142).

para o parto. A gravidez foi indesejada e diversos motivos
justificam sua manifestação de interesse em entregar
espontaneamente seu filho recém-nascido para adoção. Sua
posição gerou uma série de críticas e julgamentos entre
médicos, assistentes sociais, enfermeiras e psicólogos que
trabalham no hospital. Nessa situação, considera-se que:

Considerando essa análise é correto afirmar que:

I.

Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a

A)

No conjunto da ação profissional institucionalizada, a/o
assistente social é reconhecida/o como o profissional da
ajuda, do auxílio, da assistência, da gestão de serviços
sociais, atestando carências, realizando triagens e
conferindo méritos. Esse papel é importante, visto a
escassez de recursos e a diminuição do financiamento
das políticas sociais.

B)

Orientação social, encaminhamentos à rede de serviços
e esclarecimentos à população quanto aos benefícios
disponíveis são ações da/o assistente social em seu
cotidiano. Este é seu papel institucional em dar
respostas imediatas e responsabilizar-se pela gestão
dos recursos institucionais disponíveis.

C)

As políticas socioassistenciais são espaços de direitos e
no campo da ação profissional está o enquadramento
dos usuários dos serviços no acesso aos bens
socialmente produzidos que são oportunizados pelos
programas e serviços disponibilizados nos espaços
socioocupacionais.

D)

O Serviço Social participa tanto da criação de condições
para a sobrevivência material dos usuários dos serviços
como de uma ação socioeducativa tensionada pela
dinâmica contraditória dos interesses em confronto no
espaço em que se movimenta.

E)

No decurso de sua trajetória, o Serviço Social construiu
referências que expressam sua identidade profissional,
derivada do modo de inserção subjetiva nas relações
sociais dadas, e de seu modo de pensar e efetivar o
exercício profissional, com ênfase para a tolerância com
as camadas subalternas, visto sua inserção desigual na
sociedade.

possibilidade de a mãe fazer a entrega do filho para
adoção, prática similar à Roda dos Expostos, extinta
entre nós.

II.

Se a mãe decide entregar o bebê para fins de adoção, o
ato é legal, independentemente da posição da equipe de
saúde, desde que aconteça conforme preconiza o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

III.

A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar
seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento,
será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.

IV.

Toda mãe ama seu filho e é inadmissível e ilegal
imaginar que ela possa, espontaneamente, entregá-lo à
Justiça para adoção.

V.

A entrega voluntária de filhos para adoção é um direito
garantido

a

gestantes

e

mães,

recentemente

incorporado ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
Questão 28

É correto apenas o que se afirma em:

Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais. Assim, a
assistência:

A) Possibilita o acesso a patamares civilizatórios de vida,
independentemente das contingências sociais.

A)

III e V.

B)

II, III e V.

C)

I e IV.

D)

II e V.

E)

I, III e IV.

B) Atende a todas as necessidades humanas apresentadas
pelos que a acessam.

C) Garante mínimos sociais e provimento de condições
para atender contingências sociais.

D) Encaminha

para
o
mercado
de
trabalho,
complementando, caso a renda familiar não alcance o
mínimo.

E) Ampara homens e mulheres que não acessaram
trabalho.
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Questão 29

Questão 31

Sob o argumento da crise fiscal do Estado, a tendência geral
da política social brasileira tem sido a de restrição e redução
de direitos (Behring e Boschetti, 2007). Nessa perspectiva,
considera-se que:

O Benefício de Prestação Continuada – BPC é a garantia de
um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao
idoso com sessenta e cinco anos ou mais que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção nem a têla provida por sua família, com provimento inferior a ¼ do
salário mínimo. Esse benefício pode ser acumulado pelo
beneficiário somente nas seguintes situações:

I.

Os direitos mantidos pela seguridade social se orientam
pela seletividade e privatização, em detrimento da
universalidade e estatização.

II.

No capitalismo, a política social tem a função estrutural
de solucionar a desigualdade, fazer a regulação dos
conflitos e buscar consensos.

III.

IV.

V.

indenizatória.

C) Aposentadoria por doença.

No âmbito da contrarreforma dos anos 1990, coexistem
de forma tensa e com hegemonia conservadora
princípios contraditórios inscritos na CF de 1988 e os
novos formatos das políticas sociais no neoliberalismo.

E) Auxílio doença.

A privatização gera a igualdade de condições entre os
que podem e os que não podem pagar pelos serviços,
por meio do debate e luta pela ampliação dos direitos de
acordo com a necessidades das classes sociais.

A)

I, III e IV.

B)

II e IV.

C)

III e V.

D)

I, II e III.

E)

I, III, IV e V.

Questão 30
O acesso a informações públicas, estabelecido pela Lei Nº
12.527 de 18/11/2011, em seu Artigo 9º, determina que deve
ser assegurado com:

A)

A criação de serviço de informações ao cidadão, nos
órgãos e entidades do poder público, e, através da
realização de audiências ou consultas públicas,
incentivo à participação popular ou a outras formas de
divulgação.

B)

O estabelecimento de um calendário de reuniões com
gestores dos órgãos públicos e a criação de um
periódico para publicitação das informações produzidas
institucionalmente.

C)

A criação de um comitê encarregado da divulgação dos
dados relacionados às informações primárias e
secundárias produzidas, bem como sobre os repasses e
transferências de recursos financeiros.

E)

B) Assistência médica e pensão especial de natureza

Para as políticas sociais prevalece o trinômio articulado
do ideário neoliberal: a privatização, a focalização e a
descentralização.

É correto apenas o que se afirma em:

D)

A) Pensão por morte de cônjuge, companheiro ou filhos.

A contratação de meios eletrônicos e midiáticos para
divulgar a estrutura organizacional e os dados
produzidos institucionalmente, durante todo o período de
desenvolvimento do trabalho.
A atribuição a pessoal específico e especializado para
proceder à análise e à escolha dos dados que estarão
disponíveis para conhecimento público.
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D) Aposentadoria por tempo de serviço.

Questão 32
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),
instituído pela Lei 12.435 de 6/7/2011, em seu Art. 24, de
caráter intersetorial e integrante da Política Nacional de
Assistência Social, que no âmbito do SUAS compreende
transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta
de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes
que se encontrem em situação de trabalho, determina que a
idade mínima para a situação de trabalho, ressalvada a
situação de aprendiz, é de:

A)

12 anos.

B)

14 anos.

C)

15 anos.

D)

16 anos.

E)

18 anos.

Questão 33
Segundo a LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), os
CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e os
CREAS (Centros de Referência Especializada de Assistência
Social), são unidades públicas estatais instituídas no âmbito
do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), que
possuem interface com as demais políticas públicas. Têm, por
definição legal, as funções de:

A) Ofertar apenas os serviços e benefícios da assistência
social.

B) Coordenar as ações das políticas envolvidas.
C) Estabelecer os programas e projetos para as demais
políticas públicas.

D) Articular, coordenar e ofertar serviços, programas,
projetos e benefícios da assistência social.

E) As alternativas B e C estão corretas.
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Questão 34
Selecione as afirmações que complementam coerentemente
a afirmação:
“No Brasil, as propostas de trabalho com famílias devem
priorizar metodologias que lhes permitam sair do lugar
solitário que hoje ocupam, para ..... :

1- .... um espaço que gere solidariedade.
2- .... um espaço que seja facilitador de formas de
enfrentamento das condições econômicas, sociais e
políticas.

Questão 36

O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES,
executado no âmbito do Ministério da Educação por meio do
Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, tem como finalidade
ampliar as condições de permanência dos jovens na
educação superior pública federal.

I.

Dentre os objetivos do PNAES constam a
democratização das condições de permanência dos
jovens na educação superior pública federal; a
minimização dos efeitos das desigualdades sociais
e regionais na permanência e conclusão da
educação superior; a redução das taxas de retenção
e evasão; e a contribuição para a promoção da
inclusão social pela educação.

II.

O PNAES deverá ser implementado de forma
articulada com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, visando o atendimento de estudantes
regularmente matriculados em cursos de graduação
presencial e a distância nas instituições de ensino
superior.

III.

As ações de assistência estudantil do PNAES
deverão ser desenvolvidas nas áreas de moradia
estudantil; alimentação; transporte; atenção à
saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche;
apoio pedagógico; articulando as ações na rede
socioassistencial dos municípios e inclusão do/a
respectivo
estudante
em
Programas
de
Transferência de Renda.

3- .... um espaço que recrie o cotidiano de cada família,
mantendo e respeitando as relações familiares e seu
status.

4- .... um espaço político no qual a ética seja um valor
fundante.

5- .... um espaço de construção de conhecimento que
prescinda das interações propostas nas políticas
públicas.

A) 1, 2 e 4 estão coerentes.
B) 2, 3 e 5 estão coerentes.
C) 1, 3 e 4 estão coerentes.
D) 2, 4 e 5 estão coerentes.
E)

Todos os itens estão coerentes.

Questão 35
Dentre os princípios da Lei nº 8.742 de 7/12/1993, encontramse:

A) A alternativa I está correta.
B) A asserção II está correta.

I.

Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica;
universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas;

II.

Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, em
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se
qualquer comprovação vexatória de necessidade;

III. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais;

IV. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas
e projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua
concessão.
A afirmação acima está correta quanto aos itens:

A) II e III.
B) II e III.
C) Todos os itens estão corretos.
D) Apenas os itens II e IV estão corretos.
E)

Nenhum dos itens acima está correto.
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C) A asserção III está correta.
D) As asserções I e III estão corretas.
E) As asserções II e III estão corretas.
Questão 37
Constata-se a importância fundamental da unidade familiar,
seja qual for o entendimento que dela se tenha, em qualquer
processo de mudança social, considerando-se que:

A) Por ela passam as decisões e a maioria dos processos
culturais básicos que podem contribuir para as
mudanças ou enraizar os procedimentos.

B) Como base estrutural dos indivíduos, se constitui no
espaço formal, assim como a escola, que permite a
evolução criativa.

C) Através dela os indivíduos articulam suas demandas
potenciais
históricas.

independentemente

das

circunstâncias

D) Em suas relações, constroem um espaço natural para os
debates das situações de sobrevivência nas condições
ideais, impostas pela sociedade.

E) Incorpora em seu processo de vulnerabilidade as
ambiguidades de suas oportunidades de amplo acesso
aos serviços benefícios.
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Questão 38

Questão 40

Segundo Ana Maria de Vasconcelos:

Segundo a Lei n.º 8.662, de 07 de junho de 1993, que dispõe
sobre a profissão de Assistente Social, são competências
da/o assistente social:

“A necessidade de uma resolução do Conselho Nacional de
Saúde (1997) aprovando um conjunto de profissionais de
nível superior como profissionais de saúde, incluindo o
Assistente Social, passados 9 anos da Constituição Federal
de 1988, revela a dificuldade de reconhecer a
imprescindibilidade das ações realizadas pelos diferentes
profissionais de nível superior, mas principalmente de efetivar
uma ação interdisciplinar no âmbito da saúde, a partir da
compreensão...”

A)

Planejar, organizar e administrar programas e projetos
em Unidade de Serviço Social.

B)

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

C)

Assessoria e consultoria em órgãos de administração
pública direita e indireta, empresas privadas e outras
entidades, em matéria de Serviço Social.

D)

Treinamento, avaliação e supervisão
estagiários de Serviço Social.

Identifique os itens que complementam a afirmação e se
articulam com os princípios e diretrizes do SUS (Sistema
Único de Saúde):

1- Dos conceitos demográficos, epidemiológicos e
sociais.

2- Do direito ao acesso a todos serviços de promoção,
proteção e recuperação da saúde.

direta

de

3- Da integralidade da atenção à Saúde.
4- Da liberdade operacional característica da Política
de Saúde no contexto brasileiro.

E) Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos
Federal e Regionais.

5- Da participação social, como princípio fundamental.
6- Dos critérios de elegibilidade a serem adotados para

Questão 41

o atendimento.
Segundo Maria Lúcia Rodrigues, a interdisciplinaridade pode

7- Da relação saúde/doença como decorrência das
condições de vida e trabalho.

se caracterizar por uma “postura profissional que permite se
pôr a transitar o ‘espaço da diferença’ com sentido de busca,
de desvelamento da pluralidade de ângulos que um

A) 2, 3, 5 e 7 estão corretos.

determinado objeto investigado é capaz de proporcionar, que

B) 1, 2, 4 e 7 estão corretos.

uma determinada realidade é capaz de gerar, que diferentes

C) 2, 3, 6 e 7 estão corretos.

formas de abordar o real podem trazer.”

D) 1, 2, 3 e 6 estão corretos.
E) Todos os itens estão corretos.
Portanto, podemos inferir que:
Questão 39
Segundo a Lei n.º 8.662, de 07 de junho de 1993, que dispõe
sobre a profissão de Assistente Social, são atribuições do
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS):

A) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de
assistente social na respectiva região.

B) Organizar e manter o registro profissional dos
assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras
sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos.

C) Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais.
D) Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional.
E) Aplicar as sanções previstas no Código de Ética
Profissional.

A) A perspectiva interdisciplinar não fere a especificidade
das profissões
especialidade.

e

tampouco

seus

campos

de

B) A postura profissional individual não interfere na questão
da interdisciplinaridade e sim nas diferentes relações
profissionais.

C) Interdisciplinaridade se reproduz apesar dos processos
rotineiros e obrigatórios condicionada pelo cotidiano.

D) As

profissões são absolutas,
conhecimento que geram.

assim

como

o

E) A interdisciplinaridade pode ser exercida como método,
técnica didática e instrumento utilitário.
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Questão 42

Questão 44

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, de
20/12/1996, define em seu artigo 1°:

O Assistente Social, precisa ter clareza de suas atribuições e
competências para estabelecer prioridades de ações e
estratégias, a partir de demandas apresentadas pelos
usuários, no caso da saúde pública, de dados
epidemiológicos e da disponibilidade da equipe de saúde
para ações conjuntas. Portanto:

A)

B)

C)

D)

E)

A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais.
A educação abrange os processos evolutivos que se
desenvolvem na disciplina comunitária, na convivência
da instituição escolar, no trabalho das instituições de
pesquisa, nas organizações da sociedade civil e no
respeito às diferentes manifestações regionais.
A educação abrange a formação para a vida social e
profissional e se realiza no contexto escolar, formando
desenvolvendo práticas que se reproduzem na vida
familiar, nas relações interpessoais, na atividade
profissional,
nas
instituições
de
ensino
preferencialmente governamentais e organizações da
sociedade de cunho cultural.
A educação abrange os processos instrutivos que se
desenvolvem na vida escolar, nas relações pessoais e
profissionais, na articulação teoria e prática, nas
instituições públicas e privadas de ensino, nos diferentes
contextos da sociedade civil.
A educação abrange a vida humana em sua totalidade,
em seus aspectos diversos, contemplando os processos
formativos biopsicossociais, na articulação social, no
desenvolvimento profissional, nas escolas públicas e
nos movimentos de organizações da sociedade civil.

O projeto ético-político da profissão, construído nos últimos
trinta anos, pauta-se na perspectiva da totalidade social e tem
na questão social a base de sua fundamentação. Alguns
conceitos são fundamentais para a ação dos assistentes
sociais na saúde, como:

A)

Concepção de saúde, Integralidade, Intersetorialidade,
Participação Social, Interdisciplinaridade.

B)

Integralidade,
Complexo
Social,
Transparência, Promoção, Prevenção.
Conceito
de
Intersetorialidade,
Interprofissional.

As
demandas emergenciais, se não
forem
reencaminhadas para os setores competentes por meio
do planejamento coletivo elaborado na unidade, vão
impossibilitar ao assistente social o enfoque em suas
ações profissionais.

B)

Os Assistentes Sociais não devem fixar-se na
elaboração de protocolos que definam o fluxo de
encaminhamentos para os diversos serviços na
instituição e sim verificar caso a caso.

C)

A avaliação socioeconômica dos usuários deve ser um
instrumento que estabeleça os limites de acesso aos
serviços, funcionando como critério de elegibilidade e/ou
seletividade estrutural, considerando as possibilidades
institucionais.

D)

O trabalho do Assistente Social funciona como meio de
verificação de dados fornecidos pelo usuário, na
perspectiva de fiscalização dos modos de vida da
população, que também envolvem sua cultura e suas
rotinas.

E)

As ações que predominam no atendimento direto são as
ações emergenciais, de cunho e articulação assistencial.
Essas ações ocorrem de forma isolada, mas integram o
processo coletivo do trabalho em saúde.

Questão 45
No documento “Parâmetros para atuação do Assistente
Social na Saúde”, elaborado pelo Grupo de Trabalho Serviço
Social na Saúde, do Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS-2010), encontra-se a afirmação:
“O projeto da reforma sanitária vem apresentando como
demandas que o assistente social trabalhe as seguintes
questões: ........”
Identifique os itens que complementam a afirmação:

Questão 43

C)

A)

Mobilidade,

Saúde,
Corresponsabilidade,
Rede
Pública,
Comunicação

1

democratização do acesso às unidades e aos serviços
de saúde;

2
3

orientações sobre o quadro clínico;

4
5

trabalho interdisciplinar;

6
7

ênfase nas abordagens grupais;

8

coordenação e controle dos dados sanitários e
epidemiológicos.

estratégias de aproximação das unidades de saúde
com a realidade;

obtenção de recursos para projetos de educação em
saúde pelas leis de incentivo fiscal;

acesso democrático às informações e estímulo à
participação popular;

A)

Os itens 1, 3, 4, 6 e 7 estão corretos.

D)

Acessibilidade, Contexto Social, Intersetorialidade,
Participação, Desigualdade, Cultura, Planejamento.

B)

Os itens 1, 2, 3, 7 e 8 estão corretos.

C)

Os itens 1, 4, 5, 6 e 7 estão corretos.

E)

Democracia, Epidemiologia, Conjuntura, Resolutividade,
Interdisciplinaridade.

D)

Os itens 2, 4, 5, 7 e 8 estão corretos.

E)

Todos os itens complementam a afirmação.
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Questão 46

Questão 49

Assinale a alternativa que pode ser um exemplo de como se
materializa, no cotidiano profissional, o seguinte princípio
ético inscrito no Código de Ética Profissional de 1993: “Defesa
do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da
participação política e da riqueza socialmente produzida”:

No art. 7º da Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010, as
diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra são:

A)

Exercendo o papel de defesa dos interesses
institucionais e resguardando informações necessárias
para o acesso ao direito do usuário.

B)

Abdicando das estratégias de lutas coletivas nos
espaços das políticas sociais e do trabalho profissional.

C)

Oportunizando espaço no cotidiano do trabalho para
fortalecer e ampliar os direitos sociais na perspectiva da
participação política das/os usuárias/os na dimensão do
controle social.

D)

Reforçando a lógica punitiva que desestimula a
população a recorrer a seus direitos.

E)

Estabelecendo vínculos estritamente técnicos na
relação com usuários, sem conexão com a dimensão
política da profissão.

I

ampliação e fortalecimento da participação de lideranças
dos movimentos sociais em defesa da saúde da
população Negra nas instâncias de participação e
controle social do SUS;

II

promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da
população negra ao ensino gratuito e às atividades
esportivas de lazer;

III

produção de conhecimento científico e tecnológico em
saúde da população negra;

IV

fundação e manutenção, por iniciativa privada, de
instituições beneficentes ligadas às respectivas
convicções religiosas;

V

implementação de políticas públicas
fortalecimento da juventude negra brasileira;

VI

desenvolvimento de processos de informação,
comunicação e educação para contribuir com a redução
das vulnerabilidades da população negra.

Questão 47
"A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de
situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato
delituoso, trazer prejuízo aos interesses do/a usuário/a, de
terceiros/as e da coletividade.” (Art. 18 do Código de Ética
do/a Assistente Social, 1993) Com base nesse artigo, é
correto afirmar que:

A)

I, II e IV.

B)

II, IV e VI.

A revelação do segredo profissional é obrigatória quando
se refere a fato criminoso.

C)

I, III e V.

B)

A quebra do sigilo é excepcional, considerando o
interesse coletivo ou individual e na defesa da dignidade,
liberdade integralidade física, social, psíquica do ser
humano.

D)

I, III e VI.

E)

II, IV e V.

C)

A revelação do segredo profissional deve ser feita total
e irrestritamente.

Questão 50

D)

A/o assistente social deve revelar toda a história da vida
da/o usuária/o, quando solicitado por autoridade judicial,
mesmo que não seja objeto de gravidade que cause
prejuízo a terceiros ou à coletividade.
Em trabalho multidisciplinar não há restrições sobre
sigilo profissional.

o

Assinale a alternativa da qual constam as corretas diretrizes
da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra:

A)

E)

para

BARROCO (2001, p. 26) afirma que “(...) o trabalho é o
fundamento ontológico-social do ser social; é ele que permite
o

desenvolvimento

de

mediações

que

instituem

a

diferencialidade do ser social em face de outros seres da
natureza. As mediações, capacidades essenciais postas em
movimento através de sua atividade vital, não são dadas a

Questão 48

ele; são conquistadas no processo histórico de sua

No trabalho profissional cotidiano muitas são as questões
éticas vivenciadas. Algumas provocam conflitos de valores
nas/nos próprias/os profissionais; por exemplo, questões
sobre religiosidade, aborto, violência doméstica, entre outras.
Nesse sentido, em situações de conflito entre valores éticomorais da/o profissional e da/o usuário/o, em atendimento
individual, o que deve prevalecer?

autoconstrução pelo trabalho.”

A)

O encaminhamento técnico-operativo.

B)

A autonomia da/o usuária/o.

C)

O respeito aos valores da/o profissional.

D)

A solução do problema por outra/o profissional.

E)

O diálogo na perspectiva de convencer a/o usuária/o a
mudar de opinião.
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Nesse sentido, as capacidades
desenvolvem pelo trabalho são:

essenciais

que

A)

Sociabilidade; ética; democracia; consciência.

B)

Sociabilidade; consciência; universalidade; liberdade.

C)

Liberdade; ética; moral; democracia.

D)

Liberdade; universalidade; equidade; justiça.

E)

Sociabilidade; moral; criatividade; justiça.

se
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