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CARGO/ FUNÇÃO – ASSISTENTE SOCIAL 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018 PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 01/07/2018 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a 

sequência de trinta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

cada uma, sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser 
assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para 
rascunho. Não destaque folhas deste caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome 
impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-o 
imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta 
esferográfica transparente de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único 
documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua 
substituição por erro de preenchimento ou qualquer dano causado por você. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser 
colocados sob a carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha 
de resposta, é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. 
Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, podendo 
o candidato sair a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o 
material e assinar a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esquecer se levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser 
levado pelo candidato. 



PORTUGUÊS ENSINO SUPERIOR 

 

STF autoriza troca de nome em documentos de transgêneros mesmo sem cirurgia 

BRASÍLIA — O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira que transexuais e 

transgêneros têm o direito de alterar o nome social e o gênero no registro civil, mesmo que não tenham sido 

submetidos à cirurgia de mudança de sexo ou tratamento hormonal. Para fazer a mudança, a pessoa precisa 

apenas ir ao cartório e declarar seu novo nome. Ou seja, não será preciso entrar na justiça para pedir a 

alteração. A regra vale para transexuais de todo o país. 
— Esse é um julgamento que marca mais um passo na caminhada pela ativação do princípio da 

igualdade no sentido do não preconceito. Continua havendo intolerância, discriminação, preconceito e todas 

as formas de manifestação, expressa ou velada — comemorou a presidente da corte, ministra Cármen 

Lúcia. 

A decisão foi tomada por dez votos a zero. Apenas o ministro Dias Toffoli não participou do 

julgamento, porque estava impedido. O relator, ministro Marco Aurélio Mello, propôs que fossem fixados 

critérios para a pessoa solicitar a mudança do prenome — entre eles, diagnóstico médico e idade mínima de 

21 anos. 

Mas os demais ministros ponderaram que essa medida não seria necessária, porque a legislação de 

registros públicos já contém regras para a alteração no prenome. A principal delas é o constrangimento que 

o nome pode trazer à pessoa. 

Pela decisão do STF, o cartório não expediria uma nova certidão de nascimento para transexuais, 

mas mudaria os dados no documento já existente. O motivo da mudança ficaria sob sigilo no cartório. 
Ao fim do julgamento, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, anunciou a publicação 

de uma portaria autorizando servidores e funcionários do Ministério Público Federal a usarem o nome 

social na instituição, mesmo que ainda não tenham feito a mudança no cartório. 
Carolina Brígido 

O Globo, 01.03.2018 
Texto adaptado de https://oglobo.globo.com/sociedade/stf-autoriza-troca-de-nome-em-documentos-de-transgeneros-mesmo-sem-

cirurgia-22446813 

01. No segundo parágrafo, a partir da declaração da ministra Cármen Lúcia, NÃO é possível afirmar que 

A. a direção tomada nessa decisão é a do não-preconceito. 

B. a lei não impede o preconceito contra os sujeitos transexuais e transgêneros. 

C. a decisão do STF é mais um passo para a ativação do princípio de igualdade. 

D. há preconceitos expressos e velados. No entanto, a decisão tomada é garantia de um direito. 

E. a lei impede toda e quaisquer formas de preconceitos contra os sujeitos transexuais e transgêneros. 

 

02. A conjunção adversativa que abre o quarto parágrafo refere-se, especificamente, 

A. à decisão por dez votos a zero. 

B. à proposta de fixar critérios para a mudança dos nomes. 

C. ao impedimento do ministro por não participar do julgamento. 

D. ao constrangimento que o nome de registro pode trazer à pessoa. 

E. à legislação existente e as suas regras para a alteração do prenome. 

 

03. No quarto parágrafo, as conjunções adversativa e explicativa podem ser substituídas, respectivamente, 

sem alterar o sentido do texto, apenas por 

A. porém, pois. 

B. todavia, se. 

C. contudo, apesar de. 



D. entretanto, no caso de. 

E. apesar disso, enquanto. 

 

04. Com a decisão do STJ, para a troca dos nomes, basta que os sujeitos interessados 

A. tenham a idade mínima de 21 anos. 

B. apresentem um diagnóstico médico. 

C. se submetam ao tratamento hormonal. 

D. se submetam à cirurgia de mudança de sexo. 

E. se dirijam ao cartório e declarem seu novo nome. 

 

05. Cabe ao cartório, segundo o texto acima, 

A. expedir uma nova certidão de nascimento. 

B. mudar os dados no documento já existente. 

C. averiguar se os sujeitos têm diagnósticos médicos. 

D. solicitar uma comprovação de redesignação sexual. 

E. conferir se os interessados entraram na justiça para pedir a alteração. 

 

 

MATEMÁTICA SUPERIOR 
 

 

06. Determinado hospital possui 200 leitos dos quais 5% são destinados à Unidade de Tratamento Intensivo. 

Assim, é CORRETO afirmar que a quantidade de leitos destinados à Unidade de Tratamento Intensivo é de 

A. 10. 

B. 15. 

C. 20. 

D. 25. 

E. 30. 

 

07. Seja 𝑆𝑛 = 3 ⋅ 4𝑛−1, 𝑛 = 1,2,3,…. Se 𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 𝑆5, então 𝑆 é igual a   

A. 44 − 1. 

B. 44. 

C. 3 ⋅ 44. 

D. 45 − 1. 

E. 3 ⋅ 45. 

 

08. A equação 𝑦 = 0,9𝑡 fornece a quantidade, 𝑦 (em ml), de determinado medicamento que será ministrada 

em um paciente após 𝑡 doses. Sabendo-se que deverão ser ministradas oito (8) doses, então é CORRETO 

afirmar que após as oito (8) doses, a quantidade, em ml, de medicamento ministrada neste paciente será de  

A. 0,64. 

B. 0,72. 



C. 6,4. 

D. 7,2. 

E. 8,1. 

 

 

09. Considere a função dada por 𝑓(𝑥) = 24𝑥+2. O valor de 𝑥 tal que 𝑓(𝑥) = 16 é   

A. 0. 

B. 1

2
. 

C. 1. 

D. 3

2
. 

E. 2. 

 

10. O quadro abaixo apresenta o tempo que cada aluno de determinada turma levou para concluir um curso 

profissionalizante. Com base nas informações do quadro, é CORRETO afirmar que o tempo médio, em 

meses, que os alunos desta turma levaram para concluir o curso, foi 

 

Alunos Tempo (em meses) 

Aline 20 

Paulo 22 

Carlos 23 

Clarice 23 

Maria 22 

 

 

A. 20. 

B. 21. 

C. 22. 

D. 23. 

E. 24. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS NÍVEL SUPERIOR 

 

11. Sobre a História e a Geografia do município de Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que 

A. a partir das últimas mudanças em seu desenho territorial, Foz do Iguaçu ficou localizada ao Norte: 

pelo lago de Itaipu, pela Ilha do Bananal e pelo município de Itaipulândia; ao Sul: pelo Rio Iguaçu, 

que faz fronteira com a cidade de Puerto Iguazu, na Argentina; a Oeste: com os municípios de Santa 

Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, e a Leste: faz limite com o Rio Paraná, que demarca a 

fronteira com Ciudad Del Este, no Paraguai. 

B. o acordo que define as fronteiras entre o Brasil e a Argentina ocorreu em 06 de outubro de 1905, 

coroado pela inauguração, na região do Porto Meira, do Marco das Três Fronteiras. 

C. o então presidente do Brasil, General Castelo Branco, e o presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner, 

inauguram a Ponte Internacional da Amizade. O evento ocorreu no dia 27 de março de 1965.  



D. em 1972, foram encerradas as atividades da construção da Usina de Itaipu e, em 1976, o Parque do 

Iguaçu recebeu a distinção de Patrimônio Natural Mundial, concedida pela UNESCO, órgão vinculado 

à ONU.  

E. em 1859, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de todas as colônias lusas, sessando a atuação de 

autoridades espanholas no Sul do Brasil, tendo como limite o Rio Paraná. 

 

12. Dentre os enunciados abaixo que tratam de temas da atualidade no mundo, assinale a 

alterativa INCORRETA. 

A. Nos últimos anos, tensões entre EUA e Coreia do Norte cresceram a ponto de os dois países se 

acusarem mutuamente. Os estadunidenses fizeram diversas manobras militares e os norte-coreanos 

realizaram diversos testes de mísseis. 

B. Os recentes diálogos com a Coreia do Sul resultam de uma grande pressão internacional. O país ainda 

é alvo de inúmeras sanções econômicas feitas pelos países pertencentes à Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

C. Completa trinta anos em 2018, a Constituição de 1988 que foi definida por Ulysses Guimarães como 

“Constituição Cidadã”. A referida Carta Magna ampliava os direitos e garantias individuais em várias 

áreas. 

D. É divulgado em dezembro de 2017 que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transferiu a 

embaixada do seu país de Tel-Aviv para Jerusalém, reconhecendo a cidade como capital de Israel. 

E. As maiores economias do mundo estão estimulando políticas para combater a desigualdade de gênero. 

A Islândia se tornou, em 2018, o primeiro país do mundo a impor igualdade salarial entre homens e 

mulheres. 

 

13. Analise o texto a seguir: 

“A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo no qual se evidenciam as inter-relações e a 

interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da vida. À medida que a 

humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza para satisfação de necessidades e desejos 

crescentes, surgem tensões e conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos. (...) A exploração dos 

recursos naturais se intensificou muito e adquiriu outras características, a partir das revoluções industriais 

e do desenvolvimento de novas tecnologias, associadas a um processo de formação de um mercado mundial 

que transforma desde a matéria-prima até os mais sofisticados produtos em demandas mundiais”. In: 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Meio Ambiente. 

 

Tomando por base a citação acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada de 

Rio-92, foi realizada no Rio de Janeiro. Foi o primeiro encontro mundial desse gênero depois do fim 

da guerra fria. Seu principal objetivo era analisar estratégias e políticas de desenvolvimento pautadas 

em torno da ideia de sustentabilidade, prioritariamente para os países subdesenvolvidos. 

B. Divulgado no ano de 2017 pelo relatório “Defensores da Terra” (organização não governamental 

Global Witness), o Brasil foi o país do mundo em que mais morreram ambientalistas em 2016.  

C. O rompimento da barragem do Fundão, pertencente à mineradora Samarco em novembro de 2015, é 

considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil, deixando 19 mortos e gigantescos danos 

à natureza. 

D. A COP 23 – Conferência do Clima das Nações Unidas – ocorreu na Alemanha em 2017 tendo como 

grande objetivo viabilizar a implementação efetiva do Acordo de Paris que trata das mudanças 

climáticas no mundo. 

E. Donald Trump referendou a adesão estadunidense ao acordo climático firmado por Barack Obama em 

Paris na COP 21 de 2015. 



14. Acerca das recentes mudanças legislativas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, assinale a 

alternativa CORRETA. 

A. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 28 (vinte e oito) meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 

superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.  

B. Acerca do programa de apadrinhamento, poderão participar pessoas maiores de 21 (vinte e um) anos 

desde que inscritas nos cadastros de adoção e cumpram os requisitos exigidos pelo programa de 

apadrinhamento de que fazem parte. 

C. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. 

D. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo 

ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de 

acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. 

E. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 28 (vinte e oito) meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 

superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

 

15. No que se refere às normas contidas na Lei 10.741 de 01º de outubro de 2003, no que tange ao Direito 

à Saúde, o Estatuto do Idoso dispõe  

A. ao idoso internado ou em observação que é facultado o direito à acompanhante, podendo o órgão de 

saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo 

critério médico. 

B. que, em todo atendimento de saúde, os maiores de setenta anos terão preferência especial sobre os 

demais idosos, exceto em caso de emergência.  

C.  que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – 

SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

D. ao idoso que não esteja no domínio de suas faculdades mentais o direito assegurado de optar pelo 

tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

E. que os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem 

conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra idoso ou ensejar a 

propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Conselho Tutelar, para 

as providências cabíveis. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE: ASSISTENTE SOCIAL 
 

16. Escolha a alternativa INCORRETA.   

Em relação às mudanças no mercado profissional de trabalho do Serviço Social, a partir de meados do 

século XX, segundo Iamamoto (2001), é possível afirmar que 

A. a retração do Estado em suas responsabilidades e ações no campo social manifesta-se na compreensão 

das verbas orçamentárias e no detrimento da prestação de serviços públicos. Implica uma 

transferência, para a sociedade civil, de parcela das iniciativas para o atendimento das sequelas da 

questão social, o que gera significativas alterações no mercado profissional de trabalho.  

B. nas últimas décadas, constata-se uma tendência à refilantropização social, em que grandes corporações 

econômicas passam a se preocupar e a intervir nas expressões da questão social dentro de uma 

perspectiva de filantropia empresarial.  

 



C. o padrão de acumulação capitalista tem gerado a desregulamentação das relações de trabalho e dos 

direitos sociais, derivada da preocupação com a necessidade de redução dos custos sociais do trabalho. 

Com a argumentação de que o empresariado tem um gasto adicional maior com encargos sociais do 

que é gasto com a remuneração direta do trabalhador, causando um dissenso entre Estado e 

empresariado. 

D. o Serviço Social, na contemporaneidade, sintetiza o desafio de decifrar os novos tempos para que 

deles se possa ser contemporâneo. Exige-se um profissional qualificado, que reforce e amplie a sua 

competência crítica, e não seja somente executivo, mas que pense, analise, pesquise e decifre a 

realidade. 

E. o novo perfil que se busca construir é de um profissional, assistente social, afinado com a análise dos 

processos sociais, tanto em suas dimensões macroscópicas quanto em suas manifestações cotidianas. 

Um profissional criativo e inventivo, capaz de entender, na sua atuação, o tempo presente, os homens 

presentes e a vida presente.  

 

 

17. Evaldo Vieira no livro Os Direitos e a Política Social, em sua análise, destaca que é imprescindível fazer 

a crítica da política social. O autor faz considerações das quais é CORRETO afirmar que: 

 

I. A política econômica e a política social relacionam-se intimamente com a evolução do capitalismo e 

vinculam-se à acumulação do capital. 

II. A política social aparece no capitalismo, construída a partir das mobilizações operárias sucedidas ao 

longo das primeiras revoluções industriais. 

III. Tem-se assistido na evolução do capitalismo ao predomínio da política econômica sobre a política 

social. A prioridade ficará toda com a política social. 

IV. Não se pode analisar a política social sem se remeter à questão do desenvolvimento econômico, ou seja, 

à transformação quantitativa e qualitativa das relações econômicas. 

V. Não se definindo a si, nem resultando apenas do desabrochar do espírito humano, a política social é uma 

maneira de expressar as relações sociais, cujas raízes se localizam no mundo da produção. 

 

A. As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras. 

B. As assertivas II, III, IV e V são verdadeiras. 

C. As assertivas I, II, IV, e V são verdadeiras. 

D. As assertivas III, IV e V são verdadeiras. 

E. As assertivas II, III e V são verdadeiras. 

 

18. Considere as afirmações abaixo, segundo Iamamoto (2001) e assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A competividade intercapitalista nos mercados mundiais e nacionais modifica as relações entre o 

Estado e a Sociedade Civil, conforme os parâmetros estabelecidos pelos organismos internacionais, a 

partir do “Consenso de Washington”, em 1989, que recomendam uma ampla Reforma do Estado, 

segundo as diretrizes políticas de raiz neoliberal. 

B. A crise do Estado, que se estabelece a partir de meados do século XX e se adentra no século XXI, 

segundo a interpretação governamental, expressa-se na deterioração dos serviços públicos, aumento do 

desemprego, no agravamento da crise fiscal e alta inflação. 

C. Entendendo que a Reforma do Estado diz respeito às relações entre o Estado e a Sociedade Civil, o 

governo considera que o Estado deve deixar de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social para se tornar promotor e regulador desse desenvolvimento. 

D. O governo considera ser uma crise do mercado e não do Estado, tal como ocorrera nos anos 1920/30, 

o que exige uma reformulação do Estado no trato da reorganização dos serviços e ampliação de suas 

funções básicas.  



E. As raízes do crescimento do desemprego estão associadas a um processo de globalização financeira, 

fazendo com que a lógica da valorização financeira predomine nas decisões do empresariado, que 

passam a ser guiadas não pelo lucro operacional, mas pela variação do câmbio e dos juros. 

 

19. A Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993, dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências, versa no artigo 4º da competência do(a) assistente social e no artigo 5º, os quais constituem as 

atribuições privativas do(a) Assistente Social. Analise na sequência as afirmações e demarque a alternativa 

CORRETA que corresponde apenas à competência do Assistente Social. 

A. Fiscalizar o exercício profissional a partir dos Conselhos Federal e Regionais. 

B. Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades 

representativas da categoria profissional. 

C. Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras 

formas de seleção para assistentes sociais ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço 

Social.  

D. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas, entidades e organizações populares. 

E. Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de serviço Social, de graduação e pós-graduação. 

 

20. O Título III do Código de Ética Profissional da(o) Assistente Social de 1993 trata das Relações 

Profissionais enquanto o Capítulo II trata das Relações com as Instituições Empregadoras e outras, 

contemplando a constituição dos direitos, deveres e o que é vedado à/ao Assistente Social. No trato do que 

constituem direitos da(o) Assistente Social, é CORRETO afirmar: 

I. Dispor de condições de trabalho condignas seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir a 

qualidade do exercício profissional; 

II. Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais, e sejam 

necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais; 

III. Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários a partir de programas e políticas sociais; 

IV. Empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo com os interesses e 

necessidades coletivas dos usuários; 

V. Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho da(o) profissional, tanto no que se 

refere à avaliação da conduta profissional como em relação às decisões quanto às políticas institucionais.  

A. As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras. 

B. As assertivas II, III, IV e V são verdadeiras. 

C. As assertivas I, II, IV, e V são verdadeiras. 

D. As assertivas III, IV e V são verdadeiras. 

E. As assertivas I, II, e V são verdadeiras. 

 

21. Escolha a alternativa CORRETA. Considerando os valores e princípios expressos no Código de Ética 

das(os) Assistentes Sociais, aprovado em 15 de março de 1993, é possível afirmar com Barroco (2001) que 

A. a natureza humana é considerada a partir de uma ordem universal imutável, donde as funções 

inerentes a cada ser apresentam-se como necessárias à harmonia do conjunto social.  

B. a ação profissional é tida como uma vocação a ser exercida por indivíduos dotados de um perfil ético-

moral dado por qualidades inatas. 

C. a moral se apresenta como um elemento funcional à implementação de programas educativo-

assistenciais formulados pelo empresariado e pelo Estado e viabilizados por vários profissionais, entre 

eles a/o assistente social. 

 



D. a ação profissional tem por objetivo eliminar os desajustes sociais a partir de uma intervenção 

moralizadora de caráter individualizado e psicologizante.  

E. a competência ético-política profissional não depende somente de uma vontade política e da adesão a 

valores, mas da capacidade de torná-los concretos, permeados pela unidade entre as dimensões ética, 

política, intelectual e prática.  

 

 

22. Explicitar os pressupostos para a análise da profissão hoje leva a concepção com Iamamoto (2001) de 

que para garantir uma sintonia do Serviço Social com os tempos atuais, é necessário romper com uma visão 

endógena, focalista, uma visão de dentro do Serviço Social prisioneira em seus muros internos. A partir das 

considerações da autora, assinale V para a afirmativa VERDADEIRA e F para a FALSA. 

I. (   ) Um dos maiores desafios que a/o Assistente Social vive no presente é desenvolver sua capacidade de 

decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a 

partir de demandas emergentes no cotidiano. Ser um profissional propositivo e não apenas executivo.  

II. (   ) Os tempos atuais exige uma ruptura com a atividade burocrática e rotineira, que reduz o trabalho 

da(o) Assistente Social a mero emprego, como se esse se limitasse ao cumprimento burocrático de horário, 

à realização de um leque de tarefas as mais diversas, ao cumprimento de atividades preestabelecidas. 

III. (   ) Sintonizar o Serviço Social com os novos tempos requer ir além das rotinas institucionais e buscar 

apreender o movimento da realidade para detectar tendências e possibilidades nela presentes passíveis de 

serem impulsionadas pelo profissional. 

A. (F), (V) e (V) 

B. (F), (F) e (V) 

C. (V), (F) e (V) 

D. (V), (V) e (V) 

E. (V), (V) e (F) 

 

23. – Com relação à intervenção crítica do Serviço Social na área da saúde, considere os parâmetros para a 

atuação de Assistentes Sociais nesta Política, analise na sequência as afirmações e demarque a alternativa 

CORRETA. 

I- A/O profissional de Serviço Social deve atuar de forma setorial, já que a articulação entre as políticas, em 

especial as de seguridade social, nem sempre é uma tarefa fácil e consensual.  

II- A/O Assistente Social deve atuar integrado aos demais profissionais da equipe, a fim de evitar uma 

atitude de exclusividade e visualizar a totalidade da questão. 

III- A/O profissional de Serviço Social deve investir na qualificação permanente, buscar assessoria técnica 

com o objetivo de superar o teoricismo, o automatismo e o tecnicismo. 

IV- A/O Assistente Social deve estar ciente da complexidade da realidade para compreender os fatores 

sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que contribuem para a 

ocorrência de problemas de saúde e situações de risco à população assistida. 

V- A/O Assistente Social deve evitar prestar assessoria aos conselhos gestores, com o objetivo de estimular 

que conselheiros planejem e definam, de forma autônoma, as ações a serem desenvolvidas prioritariamente 

no âmbito das políticas sociais. 

 

A. As assertivas I, II e V são verdadeiras. 

B. As assertivas I, III e V são verdadeiras. 

C. As assertivas I, II, III, IV são verdadeiras. 

D. As assertivas I, III e IV são verdadeiras. 

E. As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras. 

 



24. Sobre a atuação da(o) Assistente Social, na política de saúde, analise na sequência as afirmações e 

marque a alternativa CORRETA. 

I-A construção do perfil socioeconômico dos usuários e familiares, além de evidenciar os determinantes e 

os condicionantes de saúde do paciente, revela os problemas de saúde mais comuns no território e 

possibilita intervenções adequadas à realidade social. 

II-A montagem de processo e o preenchimento de formulários para a viabilização de Tratamento Fora do 

Domicílio e de medicação de alto custo são atribuições privativas da(o) Assistente Social nos serviços de 

saúde. 

III- A alta a pedido do usuário é atribuição da(o) Assistente Social, já que esse procedimento, na maioria das 

vezes, é motivado por determinantes sociais. 

IV- Nos casos em que o usuário tenha recebido alta médica, mas não tenha condições de alta social, caberá 

à/ao Assistente Social notificar a equipe e registrar sua intervenção no prontuário, de forma a fortalecer o 

atendimento em equipe. 

V- Nos serviços de saúde, é atribuição privativa da(o) Assistente Social a notificação às autoridades 

competentes dos casos de violência a crianças e adolescentes. 

A. As assertivas I, II e V são verdadeiras 

B. As assertivas I, III e V são verdadeiras 

C. As assertivas I, II, III, IV são verdadeiras 

D. As assertivas I e IV são verdadeiras 

E. As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras 

 

 

25. Bravo e Menezes (2011), na obra “Saúde, Serviço Social, Movimentos Sociais e Conselhos”, fazem 

uma reflexão sobre a participação e controle social na saúde e afirmam que: 

I- O controle social é um direito conquistado pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente do 

princípio “participação popular”. 

II- Os conselhos foram propostos em uma conjuntura de mobilização da sociedade civil e foram  

implementados, a partir dos anos 1990, em um cenário de regressão dos direitos sociais e de destruição das 

conquistas históricas dos trabalhadores em nome da defesa do mercado e do capital. 

III- Os Conselhos de Saúde são uma inovação na gestão e apontam para a democratização da relação 

Estado-Sociedade. 

IV- Concebe-se o controle social não somente como uma luta legal por um direito adquirido, mas como 

potencialidade do Estado para a cooptação dos movimentos sociais. 

V- O objetivo principal do conselho não é discutir, elaborar e fiscalizar a política de saúde em cada esfera 

de governo. 

A. As assertivas I e V são verdadeiras 

B. As assertivas III e IV são verdadeiras 

C. As assertivas IV e V são verdadeiras 

D. As assertivas I, II e III são verdadeiras 

E. As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras 

 

26. De acordo com o Documento “Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde”, pensar e 

realizar uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde consiste entre outras coisas 

em:  

 

I- Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes sociais que 

interferem no processo saúde-doença; 

 

 



II- Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição e da rede de serviços e 

direitos sociais, bem como de forma compromissada e criativa não submeter à operacionalização de seu 

trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a proposta original do SUS de direito, 

ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária; 

III- Estimular a setorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a articulação entre as políticas de 

seguridade social, superando a fragmentação dos serviços e do atendimento às necessidades sociais; 

IV- Construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que 

garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas; 

V- Elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica e sistematizar o 

trabalho desenvolvido, bem como realizar investigações sobre temáticas relacionadas à saúde. 

 

A. As assertivas I e II são verdadeiras. 

B. As assertivas II e III são verdadeiras. 

C. As assertivas III e IV são verdadeiras. 

D. As assertivas I, II, IV e V são verdadeiras. 

E. As assertivas I,II, III, IV e V são verdadeiras. 

 

 

27. Como pode ser entendida a Reforma Sanitária? 

 

A. Como um movimento composto por profissionais de setores ortodoxos da saúde, que colocou em 

debate a relação entre a prática da saúde e a estrutura de classes da sociedade.  

B. Como um movimento organizado por sanitaristas, que propôs um conjunto de denúncias contra a 

precariedade dos serviços básicos de saúde. 

C. Como um movimento sanitário organizado por sanitaristas, que consistiu na organização dos setores 

progressistas de profissionais de saúde pública e que colocou em debate a relação da prática em saúde 

com a estrutura de classes da sociedade. 

D. Como um movimento que propunha a redefinição da atenção à saúde mental prestada no Brasil. 

E. Como um movimento da elite sanitarista brasileira que marcou a consolidação da assistência à saúde 

de caráter privado. 

 

 

28. Para a Organização Mundial da Saúde (1978), a saúde está presente em todos os momentos da vida, nos 

quais somos capazes de pensar, sentir e assumir nossos atos e decisões. É um estado de bem-estar físico, 

social e mental e não simplesmente a ausência de enfermidades. Este conceito de saúde requer, no entanto, 

A. ações exclusivamente individuais no campo da saúde e cultura.  

B. reflexões sobre o processo da saúde e da doença nos aspectos curativos. 

C. proposições de políticas públicas eficientes, baseadas em pesquisas fincadas na realidade, para 

combater as desigualdades sociais e econômicas. 

D. ações exclusivamente coletivas que requeiram tempo para sua efetividade. 

E. qualificações de profissionais em nível médio e superior, para atuarem criticamente na área da saúde. 

 

 

 

 

 



29. Depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Movimento Sanitário brasileiro, após 

grandes embates com o governo vigente à época, legitimou a regulamentação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) mediante a criação da Lei Orgânica da Saúde (LOS), a qual é composta pelas Leis n° 8.080/90 e n° 

8.142/90. Sobre essas leis, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

A. A adoção pelo Ministério da Saúde de estadualização e municipalização das ações e serviços de saúde 

como mecanismo regulador foi efetivada após a Lei nº 8.142/90. 

B. Antes da promulgação da Lei nº 8.080/90, o Ministério da Saúde já vinha implementando medidas 

para os repasses financeiros da esfera federal para os âmbitos estaduais e municipais que já 

contemplavam as disposições do artigo 35 da LOS. 

C. A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e a Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços. 

D. A criação dos fundos de saúde a partir da Lei nº 8.142/90 desfavorece a transparência contábil e a 

visibilidade no acompanhamento dos gastos governamentais 

E. A Lei nº 8.142/90 substitui textos da Lei nº 8080/90 no que se refere à organização da organização dos 

serviços no SUS. 

 

 

30. A realização de um conjunto de atribuições e competências pela(o) profissional de Serviço Social na 

saúde na busca de contribuir para a defesa das políticas públicas de saúde, e a viabilização do SUS, de 

forma a garantir os direitos sociais, para o fortalecimento da participação social e das lutas dos sujeitos 

sociais bem como para o fortalecimento do projeto ético-político profissional pressupõe, EXCETO: 

A. lutar pela garantia da capacitação permanente como um instrumento que possibilite ao profissional 

romper com a prática rotineira, acrítica e burocrática. 

B. a aproximação com os usuários dos serviços de saúde, no sentido de reconhecer e atender as suas reais 

necessidades.  

C. promover a difusão dos valores conformistas que encobrem a apreensão da dimensão coletiva das 

situações sociais presentes na vida dos indivíduos e grupos. 

D. a reorganização da atuação, tendo em vista impulsionar ações inovadoras a partir da investigação da 

realidade das condições de vida dos usuários. 

E. estar atento para que não ocorra a pulverização nem a fragmentação da questão social, atribuindo aos 

indivíduos a responsabilidade por suas dificuldades e pela sua condição de pobreza. 

 

 

 

 


