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DE QUESTÕES

Conhecimentos Específicos   26 a 50

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o  emprego corresponde 
àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas.  A Folha de Respostas deve ser preenchida 
da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 
(três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  
desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope 
de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma 
das determinações constantes em Edital, no presente Caderno 
ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de 
certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez 
disso, transformaram-se numa fonte prolífica de 
ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado 
repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma 
vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca 
vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão 
parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz 
consequências para os vínculos que são construídos. 
Estamos em rede, mas isolados dentro de uma 
estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos 
expõe. É isso mesmo? 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu 
livro Medo líquido, diz que estamos fragilizando 
nossas relações e, diante disso, nos contatamos 
inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que 
usamos, acreditando que a quantidade vai superar a 
qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos 
modernos, os homens precisam e desejam que seus 
vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso 
acontece? Seriam as novas redes de relacionamento 
que são formadas em espaços digitais que trazem a 
noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão 
com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de 
isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, 
quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida 
ela está no painel do celular. “Preferimos investir 
nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, 
esperando que em uma rede sempre haja celulares 
disponíveis para enviar e receber mensagens de 
lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas 
pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos 
impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, 
Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade 
de novas mensagens, novas participações, para as 
manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. 
Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros 
somente se conectados a essas redes. Fora delas 
os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um 
cemitério de esperanças destruídas e expectativas 
frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, 
parece que participa de tudo, mas os habitantes 

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos 
problemas em vez de enfrentá-los. Quando as 
manifestações vão para as ruas, elas chamam a 
atenção porque se estranha a formação de redes 
de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise 
de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e 
bem protegidas, lugares onde se esperava retirar 
(enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que 
precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, 
duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos 
se transformam em territórios de fronteira em que é 
preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos 
de reconhecimento.”

(http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados
-em-rede)

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, para o sociólogo 
Zygmunt Bauman, as relações humanas 
modernas

(A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes 
substituíram o contato face a face, gerando, assim, 
maior conforto espiritual.

(B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam 
a qualidade ao invés da quantidade.

(C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas 
cotidianos, eliminando os conflitos de 
reconhecimento.

(D)  são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando 
cada vez mais espaço e sendo concretizadas no 
espaço físico.

(E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam 
pela quantidade em lugar da qualidade, fato que 
se expressa pelas relações em rede. 

QUESTÃO 02
Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os 
homens precisam e desejam que seus vínculos 
sejam mais sólidos e reais porque,

(A) nas redes, o homem encontra um espaço de 
lealdade.

(B) possivelmente, os relacionamentos em rede 
trazem o desejo de aproximação em momentos de 
isolamento. 

(C) quanto menor são as telas dos celulares, mais 
numerosas são suas redes de relacionamentos. 

(D)  em uma rede, sempre há celulares disponíveis para 
enviar e receber mensagens instantaneamente.

(E)  com frequência, a liquidez do mundo moderno 
corrói a vida.



4    Assistente Social

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A)  Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar 
de soar.’ - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão 
é utilizado para introduzir um discurso 
indireto. 

(B)  Em “[...] Fora delas os relacionamentos são 
frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada 
para separar termos de mesma função 
morfossintática.

(C)  Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas 
os habitantes dessa atual modernidade, na 
verdade, fogem dos problemas em vez de 
enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados 
para apresentar um aposto enumerador.

(D)  Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças 
em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas 
da palavra “redes” são utilizadas para criar uma 
ironia pelo autor do texto.

(E)  Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) 
a armadura pesada [...]”, os parênteses são 
utilizados para inserir uma explicação do que foi 
apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04
Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, 
seres que se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes.[...]”, o termo em 
destaque pode ser substituído, sem prejuízo 
gramatical ou alteração de sentido, por

(A)  conquanto.
(B)  porquanto.
(C)  contudo.
(D)  pois.
(E)  todavia.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta. 

(A)     Em “[...] traz consequências para os vínculos 
que são construídos [...]”, o termo em destaque 
tem função de conjunção integrante.

(B)    Em “[...] acreditando que a quantidade vai 
superar a qualidade [...]”, o termo em destaque 
tem função de pronome relativo.

(C)   Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo 
em destaque tem função de partícula expletiva 
ou de realce.

(D)   Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se 
pela vida [...]”, o termo em destaque tem função 
de índice de indeterminação do sujeito.

(E)    Em “[...] se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes. [...]”, o termo em 
destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos 
modernos, os homens precisam e desejam que 
seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, 
os dois termos em destaque introduzem orações 
subordinadas substantivas objetivas diretas.

(B) Em “[...]Quando as manifestações vão para as 
ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em 
destaque classifica-se como oração subordinada 
adverbial causal.

(C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento 
que são formadas em espaços digitais que 
trazem a noção de aproximação [...]”, o termo 
em destaque introduz uma oração subordinada 
substantiva completiva nominal.

(D)  Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro 
de uma estrutura [...]”, a oração em destaque 
classifica-se como oração coordenada sindética 
alternativa.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre 
haja celulares disponíveis para enviar e receber 
mensagens de lealdade [...]”, o termo em 
destaque introduz uma oração subordinada 
adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado 
repouso [...]”, o termo em destaque é um 
substantivo, pois está precedido de artigo.

(B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o 
termo em destaque é resultante da aglutinação 
vocabular da preposição “em” com o artigo 
indefinido “uma”.

(C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas 
e expectativas frustradas [...]”, haveria erro 
gramatical ao se inserir a preposição “de” 
imediatamente antes da palavra “expectativas”.

(D)  Em “[...] Os sinais de aflição nunca vão [...]”, 
os termos em destaque formam uma locução 
adverbial.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre 
haja celulares [...]”, o termo em destaque é um 
adjetivo.
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QUESTÃO 08
Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-
se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o 
termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar 
alteração de sentido, por 

(A) fecunda.
(B) lógica. 
(C) coerente.
(D)     alternativa.
(E) infértil.

QUESTÃO 09
Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca 
vão parar de piscar, os toques de alarme 
nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em 
destaque estão flexionados no

(A) pretérito perfeito do indicativo.
(B) futuro do presente do indicativo.
(C) futuro do pretérito do indicativo.
(D)     futuro do pretérito do subjuntivo.
(E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10
Em “[...] apelamos, então, para a quantidade 
de novas mensagens, novas participações, 
para as manifestações efusivas nessas redes 
sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, 
seres que se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes. Fora delas os 
relacionamentos são frágeis, superficiais, 
“um cemitério de esperanças destruídas e 
expectativas frustradas” [...]”, o termo em 
destaque se refere 

(A) às novas mensagens.
(B) às novas participações.
(C) às manifestações efusivas.
(D)     às redes sociais digitais.
(E) às expectativas frustradas.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma 
pesquisa sobre a preferência entre dois 
produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo 
produto X e 80 pessoas optaram pelo produto 
Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram 
por pelo menos um dos produtos, qual foi a 
porcentagem de pessoas que optou apenas 
pelo produto X?

(A) 40%.
(B) 50%.
(C) 60%.
(D)    70%.
(E) 80%.
 

QUESTÃO 12
Uma mulher comprou uma blusa que custava 
R$ 200,00.  Como ela pagou à vista, recebeu 
um desconto de 15% no valor total da blusa. 
Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

(A) R$ 150,00.
(B) R$ 160,00.
(C) R$ 165,00.
(D)      R$ 170,00.
(E)      R$ 185,00.
 

QUESTÃO 13
Considere uma sequência de números pares 
consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é 
a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

(A) 8
(B) 6
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14
Um jarro que estava cheio de suco foi 
esvaziado para 2/7 de sua capacidade, 
restando 300 ml de suco nele. Qual era a 
capacidade total desse jarro?

(A) 1050 ml.
(B) 1000 ml.
(C) 950 ml.
(D) 900 ml.
(E) 850 ml.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 15
A negação de “Todos os alunos vão gabaritar 
a prova de matemática” é

(A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de 
matemática”.

(B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de 
matemática”.

(C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a 
prova de matemática”.

(D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a 
prova de matemática”.

(E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova 
de matemática”.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa correta, conforme a Lei 
n° 12.550/2011.

(A)  As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde de competência da EBSERH 
estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o 
atendimento de consumidores e respectivos 
dependentes de planos privados de assistência 
à saúde.

(B)  Não se admite, em qualquer hipótese, a 
cessão de servidores de outras entidades à 
EBSERH. 

(C)  A EBSERH tem personalidade jurídica de 
direito privado e é vinculada ao Ministério da 
Saúde. 

(D)  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.

(E)  É indispensável a licitação para a contratação 
da EBSERH, pela administração pública, para 
realizar atividades relacionadas ao seu objeto 
social.

QUESTÃO 17
Referente à administração e ao 
funcionamento da EBSERH, assinale a 
alternativa correta. Conforme as disposições 
da Lei n° 12.550/2011,

(A)  o lucro líquido da EBSERH será revertido em 
favor da União. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o celetista.

(C)  não se admite a contratação pela EBSERH de 
pessoal por tempo determinado.

(D)  a EBSERH será administrada por um Diretor 
não remunerado.

(E)  ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto 
da EBSERH. 

 

QUESTÃO 18
Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Fiscal, EXCETO

(A)  fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos 
dos administradores e verificar o cumprimento 
dos seus deveres legais e estatutários. 

(B)  opinar sobre o relatório anual da administração 
e demonstrações financeiras do exercício 
social. 

(C)  opinar sobre a modificação do capital social, 
planos de investimento ou orçamentos de 
capital, transformação, incorporação, fusão ou 
cisão. 

(D)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando 
o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva no cumprimento de suas atribuições.

(E)  denunciar, por qualquer de seus membros, os 
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e 
sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dois anos, contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento de um membro efetivo, o Conselho 
Fiscal é dissolvido.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não possui autorização 
para acesso a registros, pessoal, informações, 
sistemas e propriedades físicas relevantes à 
execução de suas ações de controle, devendo 
requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz 
competente.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, participar 
da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(B) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantidos mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(D) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.

(E) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinado a assegurar 
os direitos relativos à saúde, educação, moradia 
e também à seguridade e assistência social.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da Organização dos Conselhos de 
Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O número de conselheiros dos Conselhos de 
Saúde será definido pelo chefe do executivo de 
cada ente federativo e constituído por meio de 
decreto.

(B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades 
e movimentos representativos de usuários; 25% 
de entidades representativas dos trabalhadores 
da área de saúde; 50% de representação de 
governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos.

(C) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, representação do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, como conselheiros, não é 
permitida nos Conselhos de Saúde.

(D) As funções do membro do Conselho de Saúde 
são de relevância pública e serão remuneradas, 
por meio de subsídio, correspondente a 67% 
do teto remuneratório do Poder Legislativo 
correspondente.

(E) A representação nos segmentos é autônoma 
e independente em relação aos demais 
segmentos que compõem o Conselho, por isso 
um profissional com cargo de direção ou de 
confiança na gestão do SUS, ou como prestador 
de serviços de saúde, pode ser representante 
dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que estabelece o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
a pactuação das diretrizes gerais para a 
composição da RENASES (Relação Nacional 
de Ações e Serviços de Saúde) será de 
competência

(A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS.

(B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 
CONASEMS.

(C) exclusiva do Presidente da República.
(D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – 

CIT.
(E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB.

QUESTÃO 20
A respeito do órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é a 
Comissão de Controle Interno. 

(B)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será indeterminado, sendo 
esses membros demitidos a qualquer tempo 
pelo Presidente.

(C)  O Presidente da EBSERH não poderá exercer 
a Presidência do Conselho de Administração, 
ainda que interinamente.

(D)  Compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais 
de cada Diretoria da EBSERH.

(E)  As deliberações do Conselho de Administração 
somente serão tomadas por maioria qualificada.



8    Assistente Social

QUESTÃO 24
Conforme estabelece o Decreto Presidencial 
nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo 
de colaboração entre os entes federativos 
para a organização da rede interfederativa de 
atenção à saúde será firmado por meio de

(A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
(B) resolução do Ministério da Saúde, após ser 

aprovado por meio de Decreto Estadual dos 
entes federativos envolvidos. 

(C) decreto do Ministério da Saúde, após 
ser aprovado por meio de resolução dos 
governadores dos entes federativos envolvidos.  

(D) Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde.

(E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante 
licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a 
alternativa correta.

(A) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente.

(B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto 
de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos.

(C) Entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(D) A execução de ações de saúde do trabalhador, 
especialmente no que se refere à assistência 
ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, 
por tratar-se de matéria de competência da 
seguridade social, não está no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

(E) Os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam, de modo que 
não se aplica aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
O caráter essencialmente qualitativo das 
ciências sociais e a metodologia apropriada 
para reconstruir teoricamente seu objeto de 
estudo organizam e fundamentam um projeto 
de pesquisa. Nesse sentido, a respeito do 
projeto de pesquisa e da pesquisa social, 
assinale a alternativa correta.

(A) O objeto das ciências sociais é histórico, as 
sociedades humanas existem em um único 
espaço cuja formação social e configurações 
são comuns e têm padrões de repetição.

(B) O objeto de estudo das ciências sociais possui 
consciência histórica. Não é o investigador que 
dá sentido a seu trabalho intelectual, mas os 
seres humanos, os grupos e as sociedades que 
dão significado e intencionalidade a suas ações.

(C) Nas ciências sociais, escrever um projeto, 
significa mapear de forma sistemática um 
conjunto de recortes. Trata-se de uma etapa de 
construção da realidade. Essa construção no 
processo de pesquisa tem o nome de metas e 
resultados. 

(D) A entrevista, sendo um instrumento de 
abordagem técnica pouco utilizada na pesquisa 
social e no trabalho de campo, representa uma 
conversa despretensiosa e neutra e só pode ser 
realizada individualmente, para resguardar seu 
sigilo.

(E) A dimensão ideológica se relaciona às escolhas 
do pesquisador e é dotada de total neutralidade 
no processo de investigação cientifica ou social. 
Não existe identidade entre sujeito e objeto. 
Sendo o pesquisador da mesma natureza que 
o objeto de estudo, passa o pesquisador a fazer 
parte de sua observação e estudo. 

QUESTÃO 27
Alguns elementos são fundamentais para 
explicar o surgimento e desenvolvimento 
de determinado tipo de política social em 
um contexto sócio-histórico definido. Sendo 
eles, inclusive,

(A) a natureza do capitalismo, seu grau de 
desenvolvimento e as estratégias de acumulação 
prevalecentes.

(B) o papel do ordenamento político e partidário na 
regulamentação e implementação das políticas 
sociais.
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(C) a correlação de forças públicas no âmbito da 
sociedade civil e sua subordinação às estruturas 
estatais. 

(D) a gênese e desenvolvimento das políticas 
sociais, que podem ser explicadas sem sua 
articulação com a política econômica. 

(E) o papel fundamental de defesa que as classes 
sociais burguesas exercem na implementação 
das políticas sociais. 

QUESTÃO 28
Partindo do princípio de que as Políticas 
de Seguridade Social são concebidas na 
ordem capitalista como o resultado de 
disputas políticas, e as políticas sociais 
são resultantes das lutas e conquistas 
das classes trabalhadoras apoiadas pelos 
movimentos da categoria profissional do 
serviço social, assinale a alternativa correta.

(A) As políticas sociais podem incorporar as 
demandas do trabalho e impor limites à 
economia política do capital, contribuindo para 
melhoria da condição de vida e de trabalho, 
alterando estruturalmente o capitalismo.

(B) A principal proposta da Reforma Sanitária, 
conquista da categoria profissional, é a defesa 
da universalização das políticas sociais e a 
garantia dos direitos sociais.

(C) A política pública de saúde tem encontrado 
dificuldades para sua efetivação, visto que a 
universalidade do direito – um dos fundamentos 
centrais do SUS e contido no projeto de Reforma 
sanitária – é um dos aspectos que tem total 
apoio dos formuladores do projeto privatista de 
saúde.

(D) Com a ampliação dos postos de trabalho, os 
profissionais de serviço social são chamados 
para amenizar a situação de pobreza absoluta a 
que a classe trabalhadora foi submetida.

(E) A concepção ampliada de saúde como 
política pública tem sua base nos princípios 
da integralidade, da intersetorialidade, 
da centralização, na definição dos papéis 
institucionais das unidades políticas (União, 
Estados, municípios, territórios) e na participação 
social.

QUESTÃO 29
Em relação ao Código de Ética profissional 
do assistente social, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Teve sua atualização mais recente instituída 
pela Resolução CFESS nº 273/93.

(B) Define, entre seus princípios fundamentais, 
a defesa do aprofundamento da democracia, 
enquanto socialização da participação política e 
da riqueza socialmente produzida.

(C) Garante ao/à assistente social, entre seus 
direitos, o pronunciamento em matéria de sua 
especialidade, sobretudo quando se tratar de 
assuntos de interesse do empregador.

(D) Veda ao/à assistente social adulterar resultados 
e fazer declarações falaciosas sobre situações 
ou estudos de que tome conhecimento.

(E) Determina, entre seus deveres, que o/a 
assistente social empregue com transparência 
as verbas sob sua responsabilidade, de acordo 
com os interesses e necessidades coletivas dos/
as usuários/as.

QUESTÃO 30
Uma assistente social, que trabalha em uma 
empresa da construção civil, tem várias 
atribuições na área de gestão que estão 
pautadas no acesso e garantia de direitos e 
qualidade de vida do trabalhador no ambiente 
de trabalho. Considerando o enunciado, e a 
legislação profissional pertinente, sobre essa 
funcionária, assinale a alternativa correta. 

(A) Deve ser a responsável direta pela avaliação 
e gestão de riscos em saúde e segurança na 
execução da atividade laboral pelo trabalhador.

(B) Pode realizar a gestão dos benefícios 
incorporados à folha de pagamento do 
trabalhador e contribuir na avaliação e gestão 
de riscos em saúde e segurança do trabalhador.

(C) É a única responsável por reduzir o número 
de lesões, de doenças crônicas, de acidentes 
de trabalho e os respectivos custos adicionais, 
por meio da promoção na mudança de 
comportamento dos trabalhadores.

(D) Executa as demissões relativas ao absenteísmo 
e à violação de acordos contratuais.

(E) Deve acompanhar diariamente o trabalho dos 
colaboradores nas obras, para averiguar as 
condições de trabalho e segurança que possam 
afetar a saúde desse trabalhador.
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QUESTÃO 31
A assistente social de um CRAS precisa 
encaminhar um usuário do serviço para 
solicitar o BPC, usando como base os direitos 
assegurados na Lei nº 8742/93, a LOAS. 
Quanto a essa legislação que o profissional 
irá utilizar para encaminhar a solicitação do 
benefício, é correto afirmar, que ela dispõe 
sobre

(A) o exercício profissional do assistente social, 
define suas competências e atribuições 
privativas, e também a duração do seu trabalho.  

(B) os deveres fundamentais do assistente social 
no exercício profissional, do profissional 
com o beneficiário, com os colegas  e com a 
organização onde trabalha. 

(C) a organização e gestão, define seus objetivos, 
princípios e diretrizes da assistência social.

(D) as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 

(E) a finalidade, princípios e diretrizes da política 
nacional do idoso. 

QUESTÃO 32
O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 
10.741/2003, é instrumento de trabalho do 
assistente social na garantia dos direitos dos 
idosos. Assinale a alternativa correta quanto 
ao objetivo do Estatuto do Idoso.

(A) As diferenças econômicas, sociais, regionais 
e, particularmente, as contradições entre o 
meio rural e o urbano do Brasil deverão ser 
observadas pelos poderes públicos e pela 
sociedade em geral, na aplicação dessa lei.  

(B) Constitui-se como uma das diretrizes da política 
nacional do idoso a capacitação e reciclagem 
dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia e na prestação de serviços. 

(C) Promover a capacitação de recursos para 
atendimento ao idoso na área da educação, 
promoção e assistência social, esporte e lazer.  

(D) Regular os direitos assegurados às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. 

(E) Assegurar os direitos sociais da pessoa com mais 
de 65 anos, criando condições para promover 
sua autonomia, integração e participação efetiva 
na sociedade. 

QUESTÃO 33
No que se refere aos transtornos mentais, 
houve progresso no atendimento, 
encaminhamento e tratamento, pautado na 
proposta de Reforma psiquiatrica iniciada na 
década de 1990, no Brasil. Nesse sentido, é 
correto afirmar que 

(A) a reforma psiquiátrica promoveu inovações 
terapêuticas sucessivas, tornou menos 
complexo o tratamento de transtornos mentais 
hereditários, mas se deparou com os desafios 
dos prejuízos mentais ocasionados pelo uso e 
abuso de substâncias psicoativas. 

(B) as dimensões sociocultural e econômica são 
muito importantes e existe a obrigatoriedade da 
família de custear o tratamento em transtornos 
mentais e a necessidade de transformar a 
relação da sociedade com as pessoas em 
sofrimento mental, sejam os doentes ou as 
pessoas de seu convívio familiar e social.

(C) lidar com pessoas que fazem uso e abuso de 
drogas, exige dos profissionais ir além dos planos 
terapêuticos e buscar detectar possibilidades 
para novas propostas de reinserção no mercado 
de trabalho, independente do ciclo de vida do 
paciente.

(D) a partir da Reforma psiquiátrica desenvolvem-se 
diretrizes para auxiliar o profissional e o paciente 
na tomada de decisões mais adequadas ao 
tratamento de transtornos mentais. A colaboração 
do indivíduo e da instituição são imprescindíveis 
para romper resultados positivos.

(E) os direitos e a proteção das pessoas acometidas 
de transtorno mental são assegurados em lei. É 
direito da pessoa portadora de transtorno mental 
ter acesso a tratamento em instituições asilares, 
independente de disponibilidade de serviços 
médicos, entre outros. 

QUESTÃO 34
A respeito do trabalho e da prática profissional 
do assistente social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. O desenvolvimento do pensamento 
social e a postulação de que a profissão 
se insere na divisão sociotécnica 
permitiram o avanço no debate 
relacionado à condição do assistente 
social como trabalhador assalariado.

II. O trabalho desenvolvido pelos 
profissionais nas esferas de 
formulação, gestão e execução da 
política social é peça importante para 
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o processo de institucionalização 
das políticas públicas, tanto para 
a afirmação da lógica da garantia 
dos direitos sociais, como para a 
consolidação do projeto ético-político 
da profissão. 

III. A autonomia profissional pode ser 
dilatada ou comprimida, dependendo 
das bases sociais que sustentam a 
direção projetada pelo profissional nas 
suas ações. 

IV. A postulação da interdisciplinaridade 
como diretriz dos processos de 
trabalho nas políticas sociais, 
particularmente nos serviços sociais, 
tem exigido – em tempos de acirramento 
de corporativismos e de busca pela 
expansão dos campos disciplinares –, 
cada vez mais, uma definição objetiva 
acerca do que compete aos diferentes 
profissionais. 

(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 35
Marcelo tem 08 anos de idade, é um menino 
alegre e feliz que gosta muito de ir à escola 
e de brincar com os amigos na vizinhança. 
Porém ele tem faltado bastante às aulas por 
motivo de saúde e, nas poucas vezes que 
tem ido, está sempre abatido em um canto. 
Não brincou mais com seus amigos e, há 
alguns meses, tem ido com muita frequência 
para o hospital com hematomas, arranhões 
profundos e marcas de queimadura, até já 
quebrou um braço nesse período. A família 
relata que ele é muito ativo e cai com muita 
frequência. De acordo com a Lei 8069/90, 
qual é o procedimento que a equipe de 
acolhimento do hospital, diante do histórico 
de atendimento da criança e de algumas 
suspeitas da equipe médica sobre a origem 
dos traumas, deve adotar?

(A) Realizar uma denúncia telefônica apenas à 
polícia civil e militar, sobre a confirmação dos 
maus tratos contra a criança.

(B) Notificar formalmente o Conselho Tutelar local 
ou a polícia civil sobre a confirmação dos maus 
tratos contra a criança.

(C) Notificar formalmente o Conselho Tutelar local 
ou autoridade judiciária (caso não haja Conselho 
Tutelar na cidade) sobre as suspeitas de maus 
tratos contra a criança.

(D) Denunciar ao Ministério Público os maus tratos, 
instaurando procedimento policial competente.

(E) Denunciar à Delegacia Especializada de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e ao 
Ministério Público a confirmação dos maus 
tratos contra a criança.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que apresenta direitos 
assegurados no texto da Lei 8069/1990- 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

(A) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) 
acompanhante de sua preferência durante o 
período pré-natal, do trabalho de parto e do pós-
parto imediato. 

(B) A colocação em família substituta far-se-á 
mediante guarda, tutela, interdição ou adoção, 
mediante situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei.

(C) A criança e o adolescente têm direito à proteção 
à vida e à saúde, mediante a efetivação 
de políticas sociais públicas que proíbam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência.

(D) Será garantida a convivência da criança e do 
adolescente com a mãe ou o pai privado de 
liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas 
pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento 
institucional, pela entidade responsável, somente 
mediante autorização judicial. 

(E) O programa social que tenha por base o trabalho 
socioeducativo, sob responsabilidade de 
entidade governamental ou não governamental 
sem fins lucrativos, deverá assegurar ao 
adolescente atividade regular remunerada. 



12    Assistente Social

QUESTÃO 37
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas. Um assistente social 
foi contratado para desenvolver o programa 
de responsabilidade social de uma empresa 
junto com outros profissionais de áreas 
diversas. Embora ele seja um profissional 
muito capacitado e com conhecimento 
amplo na sua atuação profissional, ele está 
um pouco inseguro quanto aos temas que 
deverá ter dominio para a construção dos 
indicadores de responsabilidade social, 
tarefa que foi atribuída a ele. São temas da 
responsabilidade social que dizem respeito à 
area de atuação desse profissional:

I. Valores, transparência e governança: 
autorregulação da conduta e relações 
transparentes com a sociedade.

II. Meio ambiente: responsabilidade com 
as gerações futuras; gerenciamento 
do impacto ambiental.

III. Fornecedores: seleção, avaliação e 
parceria com fornecedores.

IV. Comunidade: relações com a 
comunidade local; ação social.

V. Governo e sociedade: transparência 
política; liderança social. 

(A) I, II, III, IV e V. 
(B) Apenas II, IV e V. 
(C) Apenas I, III e V. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 

QUESTÃO 38
Uma usuária dos serviços de assistência 
social e saúde, no município onde reside, 
conhece seus direitos e sabe de quem 
cobrar atitudes. Tem seu cadastro sempre 
atualizado, participa de reuniões, encontros e 
atividades propostas pelos serviços sempre 
que tem disponibilidade. Ela foi convidada 
a fazer parte do Conselho Municipal de 
Saúde como representante dos usuários. 
Frequenta, mesmo com dificuldades, quase 
todas as reuniões do conselho e se interessa 
por compreender e opinar nas decisões. 
A Lei Orgânica de Saúde define como a 
participação dessa usuária nesse conselho 
pode contribuir no processo de gestão do 

Sistema Único de Saúde e seus programas. 
Com base nisso, assinale a alternativa 
correta.

(A) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços 
em cada jurisdição. 

(B) A política de recursos humanos na área da saúde 
será formalizada e executada, articuladamente, 
pelas diferentes esferas de governo.

(C) Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 
ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato. 

(D) O processo de planejamento e orçamento 
do SUS será ascendente, do nível local até o 
federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política 
de saúde com a disponibilidade de recursos em 
planos de saúde dos Municípios, dos Estados, 
do Distrito Federal e da União (art. 36, lei 
8080/90).

(E) Compete à direção municipal do SUS participar 
do planejamento, programação e organização da 
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em articulação com sua 
direção estadual.

QUESTÃO 39
Homem com câncer apresenta-se angustiado 
com as situações que a doença provoca nele, 
pois, além de incapacitá-lo para o trabalho, 
a doença gera desgaste em seus familiares. 
O câncer é uma doença que debilita a vida 
física, emocional e social do doente, debilita 
também os familiares, que modificam suas 
rotinas em função dos cuidados com ele. 
Isso tem ocorrido principalmente porque 
esse homem não possui mais condições 
terapêuticas, e o tratamento paliativo é o 
único indicado. Ele está mais fragilizado 
e tem apresentado uma grande confusão 
de sentimentos, misto de esperanças, com 
sentimentos de incertezas com relação ao 
futuro, pois percebe a proximidade da morte 
e teme os últimos dias. Com base no caso 
exposto, assinale a alternativa correta.

(A) Garantir a plena informação e discussão sobre 
as possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, respeitando democraticamente 
as decisões do doente, mesmo que sejam 
contrárias aos valores e às crenças individuais 
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dos profissionais é atribuição exclusiva da 
equipe médica. 

(B) No âmbito dos Cuidados Paliativos, a intervenção 
dos assistentes sociais desenvolve-se integrada 
numa equipe multidisciplinar e pretende atender 
às necessidades psicossociais que surgem no 
processo de morrer, visando promover o conforto 
e a qualidade de vida a todos os envolvidos. 

(C) Casos dessa natureza não devem ser de 
competência do assistente social, devem ser 
encaminhados apenas a tratamento médico, por 
se tratar de um atendimento de saúde.

(D) Nos hospitais, os assistentes sociais e psicólogos 
são requisitados para o desenvolvimento de 
diversas atividades. Nesse caso, são apenas 
esses profissionais que devem realizar o 
atendimento.

(E) Oferecer resposta positiva ao problema de saúde 
apresentado pelo usuário é a tradução da ideia 
básica do acolhimento que, nesse caso, pode 
ser realizado exclusivamente pelo assistente 
social.

QUESTÃO 40
A Responsabilidade  social nas empresas 
teve por base, no  Brasil, a primeira   norma 
concluída pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, em 2004. Um assistente 
social foi selecionado, entre muitos 
candidatos, para assumir a função em uma 
grande empresa que está buscando fazer 
as adequações  para atender   uma norma 
brasileira de gestão da responsabilidade 
social, a NBR/ABNT 16001:2012 e, 
posteriormente, obter a certificação 
da empresa. Nesse sentido, assinale a 
alternativa correta.

(A) A intenção da empresa em se adequar a essa 
norma proporciona que o assistente social tenha, 
na execução de suas tarefas, a possibilidade de 
formulação de políticas internas de promoção da 
cidadania e do desenvolvimento sustentável.

(B) A empresa poderá levar em conta as exigências 
legais, compromissos políticos e se preocupar 
com a transparência de suas atividades, e a 
presença de um assistente social será de grande 
importância nesse processo.

(C) O profissional, por ser um trabalhador de 
defesa de direitos dos trabalhadores, deverá 
atender às demandas coletivas e promover 
benefícios sociais para a empresa em suas 
ações e propostas, para a certificação de 
responsabilidade social.

(D) Ele precisa saber que a responsabilidade social 
é a habilidade de uma organização em gerar 

impactos positivos ou negativos, com base em 
suas decisões e atividades na sociedade e no 
meio ambiente.

(E) Essa norma é aplicável a todos os portes de 
organizações (pequenas, médias e grandes) 
dos setores privados com fins lucrativos, 
inviabilizando a inserção do assistente social, 
pois são diretrizes incoerentes à proposta de 
defesa dos direitos da categoria.  

QUESTÃO 41
O planejamento social pode ser entendido 
sob diferentes enfoques, EXCETO

(A) como ferramenta de trabalho que propicia 
uma prática metodologicamente conduzida e 
eticamente comprometida com a cidadania.

(B) como condição da inserção criadora dos 
sujeitos no mundo, numa perspectiva de práxis, 
superando a perspectiva de consumo.

(C) como processo lógico, político e administrativo 
que, por meio de seu movimento, adensa formas 
de participação popular nos níveis decisórios e 
operativos.

(D) como instrumento que busca racionalizar 
e dar direção para redefinições futuras de 
organizações, políticas sociais, setores ou 
atividades, influenciando o nível técnico e 
político.

(E) como mediação entre a burocracia e as 
condições objetivas para efetivação de direitos. 

QUESTÃO 42
Na avaliação de programas sociais, devem 
ser utilizados os indicadores sociais. 
A respeito dos indicadores, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Recomenda que seus procedimentos de 
construção sejam claros, transparentes, e que 
as decisões metodológicas sejam justificadas 
e as escolhas subjetivas sejam explicitadas de 
forma objetiva.

(B) São concebidos como materialização das lutas 
e reivindicações da classe trabalhadora e dos 
segmentos socialmente vulnerabilizados. 

(C) É importante dispor de medidas sensíveis e 
específicas às ações previstas nos programas, 
que possibilitem avaliar rapidamente os efeitos 
(ou não efeitos) de determinada intervenção.

(D) Permitem a operacionalização de um conceito 
abstrato ou de uma demanda de interesse 
programático.

(E) Eles apontam, indicam, aproximam, traduzem 
em termos operacionais as dimensões sociais de 
interesse definidas a partir de escolhas teóricas 
ou políticas realizadas anteriormente. 
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QUESTÃO 43
Existe uma crise estrutural do capital, 
que teve início nos anos 70 e perdura até 
nossos dias. Assim, o capital, em busca de 
respostas à sua crise, deflagra um processo 
de reestruturação produtiva e empresarial, 
trazendo profundas mudanças no mundo do 
trabalho. Com base no cenário apresentado, 
assinale a alternativa correta.

(A) Historicamente, o Serviço Social sempre foi 
chamado pelas empresas para eliminar focos 
de tensões sociais, criar um comportamento 
produtivo da força de trabalho, contribuindo para 
ampliar o absenteísmo, viabilizar benefícios 
sociais, atuar em relações humanas na esfera 
do trabalho. 

(B) Com a reestruturação produtiva, o Serviço Social 
passa a atuar na área de recursos humanos, 
na esfera da assessoria gerencial e no apoio à 
criação dos comportamentos improdutivos, ou 
seja, construindo o clima social organizacional.

(C) Visando solucionar os conflitos entre capital e 
trabalho e envolver os trabalhadores com as 
metas das empresas, os assistentes sociais 
buscam realizar políticas externas e práticas de 
gestão pública, integrando-as aos programas 
organizacionais para garantia de direitos do 
trabalhador.

(D) No âmbito da  produção e  no processo 
de trabalho, as mudanças tecnológicas e 
organizacionais, traçam novas estratégias de 
gestão e controle da força de trabalho. O que 
se verifica é uma nova forma do exercício 
profissional do Serviço Social nas empresas.

(E) A reestruturação produtiva, nas organizações 
públicas e privadas, impôs a todos os 
trabalhadores, incluindo a categoria de 
assistentes sociais, alterações que promoveram 
a precarização das relações de trabalho, 
a certeza de novos postos de trabalho, o 
desenvolvimento de novas capacidades, da 
polivalência e da multifuncionalidade.

QUESTÃO 44
A família é um sujeito privilegiado de 
intervenção do Serviço Social desde os 
primórdios da profissão. No Brasil, ele nasce 
vinculado aos movimentos de ação social 
numa proposta de dinamização da missão 
política de apostolado social junto às classes 
subalternas, particularmente junto à família 
operária. Para o serviço social, no trabalho 
com famílias, é importante 

(A) identificar o significado técnico e ético-político 
da prática do planejamento e/ou a falta de 

domínio desse instrumento de gestão por parte 
de significativa parcela dos sujeitos envolvidos 
na condução da política de assistência 
social. 

(B) ter compromisso social, conhecimentos críticos 
e saberes sobre a realidade, supondo superação 
da cultura privatista, corporativa, paternalista, 
clientelista, patrimonialista.

(C) buscar a determinação econômica, social, 
política e culturalmente de forma a levar a marca 
das relações contraditórias do capital e trabalho, 
sustentada por diversos projetos societários em 
disputa pela hegemonia.

(D) superar a visão do Estado como conjunto de 
órgãos governamentais, de organizações não 
governamentais e de reunião de segmentos 
sociais movidos por interesses solidários gerais, 
desprovidos de interesses particulares de 
classe.

(E) reconhecer quais são as tendências 
predominantes na incorporação da família no 
campo da política social enquanto seu sujeito 
destinatário, tendo como foco de interesse 
central a relação família e proteção social.

QUESTÃO 45
Essa Norma é um padrão global de 
responsabilidade social em prol das boas 
condições de trabalho, desenvolvida e 
supervisionada pela Social Accountability 
Internacional (SAI). Baseia-se nos princípios 
internacionais dos direitos humanos e nas 
convenções da Organização Internacional 
do Trabalho, que incentivam a gerência 
a implementar mudanças sistemáticas 
e sustentáveis dos colaboradores nas 
empresas. A qual Norma de Gestão de 
Responsabilidade Social se refere o 
enunciado?

(A) Norma AS 9000.
(B) Norma ISO 9005.
(C) Norma AA 8008.
(D) Norma SA 8000.
(E) Norma ISO 25000.

QUESTÃO 46
A respeito de planejamento de planos, 
programas e projetos sociais, assinale a 
alternativa correta.

(A) O Plano Plurianual – PPA é o planejamento 
estratégico do governo, com vigência de 3 anos.

(B) O projeto é um empreendimento planejado 
que consiste num conjunto de atividades inter-
relacionadas e coordenadas para alcançar 
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objetivos específicos dentro dos limites de um 
orçamento e de um período de tempo dados. 

(C) Um projeto social é um planejamento para 
solucionar um problema, ou responder a uma 
carência social, e só é eficaz se parte de uma 
percepção superficial da realidade, de forma 
que se possa distinguir entre potencialidades e 
riscos de nossos possíveis cursos alternativos 
de ação.

(D) Programa é o processo de formular e revisar 
as metas e objetivos do projeto, e delinear os 
planos que serão usados para cumprir seus 
propósitos. 

(E) Programa social é uma pequena parte de 
um processo de execução para atender as 
necessidades de um projeto social específico.

QUESTÃO 47
A Norma reguladora do sistema de gestão 
da responsabilidade social, que tem como 
objetivo melhorar as condições de trabalho 
nas organizações ao redor do mundo ao 
melhorar as condições dos colaboradores 
nas empresas, abrange, em sua maioria, 
aspectos que estão no código de ética do 
assistente social. São aspectos abrangidos 
por essa Norma que podem também estar 
entre as atribuições, princípios e diretrizes 
da atuação profissional do assistente social:

(A) trabalho infantil e trabalho escravo; sistemas de 
qualidade; e práticas disciplinares.

(B) horas de trabalho; remuneração; sistemas 
de gestão; ferramentas de qualidade; e 
discriminação.

(C) trabalho infantil e trabalho escravo; sistemas 
de gestão da saúde e segurança ocupacional; 
liberdade de associação e direito de negociação 
coletiva; e discriminação.

(D) remuneração; sistemas de gestão de qualidade; 
liberdade de associação e direito de negociação 
coletiva; horas de trabalho.

(E) qualidade total; sistemas de qualidade; 
ferramentas de qualidade; gestão da qualidade 
e práticas disciplinares. 

QUESTÃO 48
A defesa intransigente dos direitos humanos 
é um dos principios fundamentais do Código 
de Etica profissional do assistente social. 
Nesse sentido, é correto afirmar que

(A) o tratamento em regime de internação aos 
pacientes acometidos de transtornos mentais 
será estruturado de forma a oferecer assistência 
integral à pessoa portadora de transtornos 

mentais, exceto serviços médicos, de assistência 
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e 
outros. 

(B) é obrigação do assistente social e do Poder 
Público garantir a todos os idosos, independente 
de condições econômicas ou familiares, o 
direito à vida, à saúde, ao benefício mensal, 
à alimentação, à educação, ao respeito, ao 
trabalho e à vaga gratuita em entidades de longa 
permanência. 

(C) auxiliar a empregada no acesso à garantia da 
licença-maternidade e ao salário-maternidade 
à mãe adotiva ou àquela que obtiver guarda 
judicial, que é assegurada quando a adoção for 
de crianças até 10 anos, 11 meses e 29 dias, é 
atribuição exclusiva do assistente social.

(D) a internação permanente da pessoa com 
transtornos mentais, em qualquer de suas 
modalidades, será indicada sempre que os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes.

(E) a legislação que garante a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais 
prevê o auxílio-reabilitação psicossocial, 
benefício garantido para pacientes acometidos 
de transtornos mentais egressos de internações, 
e é destinado para assistência, acompanhamento 
e integração social, fora da unidade hospitalar. 

QUESTÃO 49
De acordo com a Lei 8662/93, a respeito 
da assessoria e consultoria em matéria 
do serviço social, é correto afirmar que 
constitui-se

(A) apenas competência do assistente social.
(B) apenas atribuição privativa do assistente 

social. 
(C) competência e atribuição privativa do assistente 

social.
(D) vedação do assistente social.
(E) como competência exclusiva do Conselho.
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QUESTÃO 50
Considera-se que o Código de Ética 
da profissão apresenta ferramentas 
imprescindíveis para o trabalho do 
assistente social na saúde, em todas as suas 
dimensões: na prestação de serviços diretos 
à população, no planejamento, na assessoria, 
na gestão e na mobilização e participação 
social. Para que um assistente social da rede 
privada realize uma atuação competente e 
crítica na área da saúde, é necessário, além 
de outras ações,

(A) acatar determinação institucional à necessária 
atuação em equipe, utilizando recursos 
institucionais para fins assistencialistas, tendo 
em vista a interdisciplinaridade da atenção em 
saúde.

(B) participação na elaboração e gerenciamento 
das políticas públicas e na formulação e 
implementação de programas assistenciais.

(C) elaborar e participar de projetos de educação 
permanente, buscar assessoria técnica e 
sistematizar o trabalho desenvolvido, intervindo 
na prestação de serviços que esteja sob a 
responsabilidade de outros profissionais, desde 
que trate de temáticas relacionadas à saúde.

(D) formular estratégias de intervenção profissional 
e subsidiar a equipe de saúde quanto às 
informações sociais dos usuários por meio do 
registro no prontuário único, resguardadas as 
informações sigilosas que devem ser registradas 
em material de uso exclusivo do Serviço Social.

(E) realizar a montagem de processo e preenchimento 
de formulários para viabilização de Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD)32, medicação de alto 
custo e fornecimento de equipamentos (órteses, 
próteses e meios auxiliares de locomoção), bem 
como a dispensação destes.
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