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• Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada
um deles esteja vinculado, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item
CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos
os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único
documento válido para a correção da sua prova objetiva.

• Em sua prova, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação Hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados
como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser
utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA

Julgue os itens a seguir, relativos à legislação e à política de saúde.

1 É vedada a participação direta de empresas ou de capital
estrangeiro na assistência à saúde realizada em hospital geral
e hospital especializado. 

2 No processo de planejamento e orçamento do SUS, devem-se
compatibilizar as necessidades da política de saúde com a
disponibilidade de recursos destinados aos planos de saúde dos
entes federados.

3 Apesar de os recursos financeiros do SUS serem depositados
em conta especial, o estabelecimento de valores a serem
transferidos para os estados, o Distrito Federal e os municípios
deverá seguir critérios como, por exemplo, o perfil
demográfico da região, o perfil epidemiológico da população
a ser coberta e as características quantitativas e qualitativas da
rede de saúde na área a ser beneficiada.

4 A concepção ampliada de saúde e o paradigma da
determinação social como estruturantes do processo
saúde-doença fundamentam o modelo de atenção à saúde
preconizado pelo movimento sanitário. 

5 Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) consiste
na identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde, em conformidade com o dever do
Estado de estabelecer condições que assegurem acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.

Com base na legislação e na política de assistência social, julgue os
itens subsequentes.

6 A igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo equivalência
às populações urbanas e rurais, constitui um dos princípios da
Política Nacional de Assistência Social.

7 Os objetivos da proteção social especial são prevenir situações
de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições, e fortalecer vínculos familiares e comunitários.

8 Uma das referências para a organização dos serviços
socioassistenciais é a vigilância social, que consiste em
acompanhamento permanente às entidades de assistência, com
vista à fiscalização da qualidade dos serviços prestados.

9 O benefício mensal, no valor de meio salário mínimo, à pessoa
com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover a sua própria manutenção ou tê-la provida por sua
família é assegurado por legislações específicas no âmbito dos
estados e municípios.

10 A organização e a gestão da política de assistência social são
coordenadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
que tem caráter permanente e composição paritária entre o
governo e a sociedade civil.

11 Benefícios eventuais são aqueles que visam ao pagamento de
auxílio por natalidade ou por morte às famílias que possuam
renda mensal per capita inferior a um quarto do salário
mínimo.

A respeito da legislação e da Política de Previdência Social, julgue
os itens subsecutivos.

12 O seguro da previdência é concedido aos trabalhadores
contribuintes, formalmente inseridos no mercado de trabalho,
excluindo-se aqueles que não exerçam atividade remunerada.

13 A aposentadoria no regime geral de previdência social sofreu
alterações recentes, que passaram a considerar o número
de pontos alcançados somando-se a idade e o tempo de
contribuição do segurado — a chamada Regra 85/95
Progressiva.

14 Caso uma segurada adote uma criança e tenha de parar de
trabalhar para cuidar desta, ela fará jus ao salário-maternidade
da previdência social, com duração de cento e cinquenta dias.

15 O auxílio-doença, um benefício por incapacidade, é devido ao
segurado do INSS acometido por uma doença ou acidente
que o torne temporariamente incapaz para o trabalho, desde
que tenha contribuído para a previdência social, por, pelo
menos, seis meses.

16 A pensão por morte é um benefício concedido aos filhos com
idade de até dezoito anos, dependentes do segurado do INSS
que vier a falecer ou, em caso de desaparecimento, tiver sua
morte presumida declarada judicialmente.

17 A previdência social está organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, de modo
a assegurar cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte
e idade avançada, entre outros.

Julgue os itens a seguir, referentes a fundamentos éticos, ética
profissional e legislação específica do assistente social.

18 O sigilo profissional pode ser revelado excepcionalmente,
quando a atuação ocorrer em equipe multiprofissional e
interdisciplinar, dentro dos limites do estritamente necessário,
em que as regras são pactuadas por todos os profissionais.

19 A ética profissional se objetiva como ação moral, por meio da
prática profissional, cujos deveres e valores são normatizados
pelo código de ética profissional.

20 A responsabilidade do sujeito em relação à sua ação
profissional deve ser considerada apenas um valor apreendido
no processo de socialização primária, e não uma categoria
ética.

21 Dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades
públicas é atribuição privativa do assistente social.

22 De acordo com a resolução do Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS), o assistente social caracteriza-se como um
profissional de saúde que pode se inserir em outras áreas,
dependendo do local onde atue e da natureza de suas funções. 
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Julgue os próximos itens, relativos a dimensão investigativa,
processos de planejamento e intervenção profissional.

23 Os resultados das estatísticas públicas correspondem ao dado
social na sua forma bruta e constituem a matéria-prima para a
construção de indicadores sociais.

24 Indicadores objetivos distinguem-se dos subjetivos por
corresponderem a medidas construídas a partir da avaliação de
especialistas com relação a diferentes aspectos da realidade,
sendo tais medidas levantadas em pesquisas de opinião pública
ou em grupos de discussão.

25 O projeto de trabalho do assistente social deve ser formulado
com base em elementos, entre os quais se incluem a definição
de prioridades, clareza e exequibilidade dos objetivos e a
explicitação dos indicadores, que serão os medidores da
efetividade do trabalho.

26 Metodologias de pesquisa qualitativa integram a corrente de
pensamento que propõe um modelo único de instrumental
de trabalho de campo padronizado.

27 História, economia e política são dimensões que se superpõem
quando utilizadas sob a perspectiva do método dialético para
a análise de políticas.

28 Indicador social é uma medida, empiricamente referida, em
geral quantitativa, dotada de significado social substantivo; é
um recurso metodológico que informa algo sobre um aspecto
da realidade social.

Em relação à dimensão técnico-operativa do serviço social, julgue
os itens seguintes.

29 A realização de estudos sociais implica conhecer as formas
assumidas pelas famílias, averiguando-se como a família
exerce a proteção social de seus membros e qual o nível de
solidariedade entre esses membros, independentemente de se
fazerem análises da atuação do Estado e da sociedade.

30 A interdisciplinaridade permite a troca de saberes, amplia a
parceria e a mediação dos conhecimentos ao possibilitar à
prática profissional a construção de um diálogo entre as
ciências, de forma dialética, buscando-se uma mudança social
de paradigmas preestabelecidos culturalmente. 

31 Em análise de situações sociais, a visita domiciliar constitui o
principal instrumento técnico-operativo para que se vá ao
encontro da realidade in loco do sujeito. 

32 A perícia social na área do serviço social é um processo que
envolve o estudo social, o laudo social e o parecer
social — atividades que se restringem ao campo sociojurídico.

33 A observação é entendida como um instrumento importante no
levantamento de dados qualitativos, pois possibilita a
participação conjunta dos usuários e do assistente social.

34 No complexo conjunto de relações entre instrumentos e
técnicas utilizados nas ações dos assistentes sociais, os
instrumentos se caracterizam pelas maneiras segundo as quais
as ações são conduzidas, ao passo que as técnicas são
potencializadoras das intencionalidades teórico-políticas do
profissional para a efetivação da ação.

Acerca da questão social e dos direitos de cidadania, julgue os itens

a seguir.

35 A globalização do capital globaliza também a questão social

expressa na debilitação das redes de sociabilidade e sua

subordinação às leis mercantis, estimulando atitudes e condutas

centradas no indivíduo isolado.

36 No Brasil, as estratégias para o enfrentamento da questão

social têm sido conduzidas por processos sociais hegemônicos

que presidem a estruturação e implantação das políticas sociais

públicas, em conformidade com a concepção focalista da

seguridade social presente na Constituição Federal de 1988.

37 A discussão a respeito da questão social e do serviço social

ocorre desde a origem da profissão, quando a questão social foi

colocada como eixo articulador dos conteúdos da formação

profissional.

38 Em termos histórico-conceituais, a expressão questão social foi

utilizada para designar o processo de politização da

desigualdade social inerente à constituição da sociedade

burguesa.

39 A questão social diz respeito a um conjunto de questões

reveladoras das desigualdades sociais, econômicas e culturais

em que vivem as classes trabalhadoras na sociedade capitalista.

No que se refere ao projeto eticopolítico do serviço social, julgue

os itens seguintes.

40 O projeto eticopolítico do serviço social preconiza a formação

acadêmica qualificada de assistentes sociais, fundada em

concepções teórico-metodológicas críticas e sólidas, capazes

de viabilizar uma análise concreta da realidade social. 

41 A consolidação do projeto eticopolítico do serviço social na

segunda metade da década de 90 do século XX resultou em

ruptura com o monopólio do conservadorismo profissional, o

que não somente facilitou a supressão das tendências

conservadoras ou neoconservadoras, mas também estabeleceu

a prevalência de um único projeto profissional frequentemente

utilizado nos dias atuais.
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Julgue os itens que se seguem, com relação a políticas e programas

sociais dirigidos aos seguintes segmentos: idosos, população em

situação de rua, mulheres, crianças e adolescentes.

42 A falta ou a carência de recursos materiais é reconhecida na

legislação como motivo para a perda ou a suspensão do poder

familiar.

43 Negar, sem justa causa, assistência ao idoso em situação de

iminente perigo, quando for possível fazê-lo sem risco pessoal,

ou não pedir o socorro de autoridade pública é considerado

crime passível de aplicação de pena.

44 O direito da pessoa idosa ao respeito e à dignidade consiste em

assegurar a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica

e moral, o que abrange a preservação de sua imagem,

identidade, autonomia, seus espaços e objetos pessoais.

45 População em situação de rua é entendida como um grupo

heterogêneo em que as pessoas têm em comum as seguintes

características: vínculos familiares interrompidos ou

fragilizados, estão na pobreza extrema e não têm moradia

convencional regular.

46 Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,

as penas de até seis meses podem ser substituídas por penas de

cesta básica ou pagamento isolado de multa.

Considerando as reflexões, concepções e propostas de intervenção

em rede e com família, julgue os itens subsequentes.

47 A articulação dos grupos feministas contribuiu para que a

Constituição Federal de 1988 assegurasse a igualdade de

direitos e deveres entre homens e mulheres na sociedade

conjugal, superando a afirmação do homem como chefe da

família.

48 Na definição de família, deve-se priorizar o chamado indicador

parentesco, mundialmente reconhecido por definir a relação de

parentesco com base em aspectos biológicos que vinculam os

integrantes de uma família.

49 O trabalho em rede requer de facilitadores ou mediadores a

habilidade na formalização e no controle da relação entre os

participantes, que devem reunir-se independentemente da

definição de seu objetivo de atuação. 

50 No trabalho com famílias, é necessário que se recorra à

categoria da totalidade, como possibilidade de compreensão do

objeto de trabalho, e à categoria da integralidade como

princípio de atenção.

Espaço livre


