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NOME DO CANDIDATO:

__________________________________________

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo
concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 4 (quatro) alternativas identificadas com as letras A, B, C e D sendo apenas 1
(uma) correta.
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você foi
inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja
realizada a substituição.
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao
fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES.
6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta
preta ou azul.
7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova
(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu CADERNO DE QUESTÕES, ao
fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o CADERNO DE QUESTÕES somente faltando 01 (uma) hora para o tempo previsto
do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou
a FOLHA DE RESPOSTAS.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10
O salto da terapia genética
Saudamos o fato de a ciência avançar rapidamente para aplicar técnicas que impeçam a transmissão de doenças hereditárias
Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto
à prática clínica. Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau
prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais para eliminar ou modificar os genes
envolvidos em outras patologias e tipos de câncer, entre eles o de pulmão.
Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia nenhuma
maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais. A morte de vários pacientes retardou a investigação
e as expectativas criadas. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição
genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores. Seu desenvolvimento foi vertiginoso. Depois de demonstrar eficácia em animais,
os primeiros testes em humanos foram autorizados em 2016.
Devemos saudar o fato de a ciência avançar rapidamente para poder aplicar essa técnica de maneira segura em patologias
que hoje não têm tratamento ou para evitar a transmissão de doenças hereditárias. Mas também devemos abrir um debate sobre
como isso deve ser aplicado. O mesmo procedimento útil para curar pode servir para outros propósitos, como a modificação de
determinadas características da pessoa. Ainda estamos longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois
existem muitos genes e muitas interações entre eles. Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir
a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles
que eventualmente puderem pagar por eles.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006_309077.html

QUESTÃO 01
Na frase “[...] exigir a máxima transparência nos resultados
e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para
todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem
pagar por eles. ”, as palavras destacadas obedecem
sucessivamente a quais regras de acentuação?

QUESTÃO 03
A oração “Seu desenvolvimento foi vertiginoso”, manteria
seu sentido preservado e não afetaria a compreensão do texto
caso houvesse substituição da palavra destacada por:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação

dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(B) Acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos
vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(C) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
paroxítonos.
(D) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos
vocábulos paroxítonos.

Perigoso
Atordoante
Apressurado
Tardio

QUESTÃO 04
Depreende-se, a partir da leitura do texto, que:
(A) Com os avanços da terapia genética, o câncer de pulmão

será a doença hereditária que mais terá possibilidades de
cura.
(B) Testes em animais contribuíram para o desenvolvimento
da terapia genética.
(C) A terapia genética é um procedimento que permite
apenas a cura e a não transmissão de doenças
hereditárias.
(D) O ápice do conhecimento científico na área da saúde foi
atingido com o desenvolvimento da terapia genética.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que os termos destacados remetem
a uma possibilidade.
(A) “Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia

QUESTÃO 05
O texto “O salto da terapia genética” trata-se de um texto:

genética está em condições de cumprir suas promessas
e dar o salto à prática clínica.”
(B) “Os primeiros experimentos tiveram de ser
abandonados por causa dos efeitos adversos.”
(C) “Ainda estamos longe de ter os conhecimentos
necessários para tornar isso possível, pois existem
muitos genes e muitas interações entre eles.”
(D) “Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação
desses avanços, exigir a máxima transparência nos
resultados e garantir que esses tratamentos estejam
disponíveis para todos e não apenas para aqueles que
eventualmente puderem pagar por eles.”

(A) Argumentativo, porque explica e defende uma ideia, a

fim de levar o leitor a crer no que está escrito.
(B) Descritivo, pois descreve ao mesmo tempo em que

caracteriza um fato.
(C) Narrativo, uma vez que conta um fato real e situa o leitor

quanto a tempo e espaço.
(D) Não se aplica a nenhuma das alternativas anteriores,

uma vez que se trata de um texto informativo.
1
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QUESTÃO 06
A partir da leitura do trecho: “Em agosto foi aprovado nos
EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de
leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os
resultados das primeiras terapias experimentais [...]”,
considerando os critérios para o emprego da vírgula, pode-se
afirmar que:

QUESTÃO 10
No título do texto, pode-se verificar a utilização de uma
figura de linguagem chamada:
(A)
(B)
(C)
(D)

Metáfora
Apóstrofe
Prosopopeia
Perífrase

(A) O termo “nos EUA” deveria, obrigatoriamente, estar

entre vírgulas por se tratar de um aposto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(B) Deveria ocorrer após o termo “em 2018”, para separar

orações justapostas.
(C) O termo “em 2018” deveria, obrigatoriamente, estar
entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial
breve.
(D) Após o termo “em agosto”, é facultativo, por se tratar de
um adjunto adverbial breve.

QUESTÃO 11
Narciso Freitas, precisa demonstrar para um grupo de pessoas
as ferramentas contidas no Microsoft Word 2010. Para isso,
necessitará utilizar um texto falso em seu idioma. Qual
comando precisará escrever na folha do programa e em
seguida apertar a tecla Enter?

QUESTÃO 07
Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas
promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à
transitividade verbal pode-se dizer que:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) O verbo dar é transitivo indireto, por isso não exige

apenas um complemento com preposição.

QUESTÃO 12
A Funcionária Rita de Souza precisa marcar a opção “ícones
Médios” na tela do Windows Explorer do Windows 7.
Observando a figura abaixo, em qual desses menus ela
encontrará a opção.

(B) O verbo dar é bitransitivo, por isso exige dois

complementos: um direto e outro indireto regido por
preposição.
(C) O verbo dar é transitivo direto, por isso é regido por um
complemento sem preposição.
(D) O verbo dar é transitivo indireto, por isso é regido por
um complemento sem preposição.

QUESTÃO 08
Em: “Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados
por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia
nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e
substituí-los por outros normais.”, a conjunção destacada
indica que entre as orações há uma relação:
(A)
(B)
(C)
(D)

=text()
=rand()
=lorem()
=paragraph()

(A)
(B)
(C)
(D)

Causal
Condicional
Concessiva
Consecutiva

1
2
3
4

QUESTÃO 13
Após descrever os gastos feitos com um lanche, no Microsoft
Excel 2010 conforme a imagem abaixo, o usuário marcou a
célula B7 e pressionou ALT + =. Qual será o resultado?

QUESTÃO 09
“O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta —
em 2013 — de uma nova técnica de edição genética,
chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes
ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores”. Analisando
sintaticamente
os
termos
em
destaque,
estes,
respectivamente, podem ser considerados como:
(A) Adjunto adverbial; aposto; e complemento nominal.
(B) Adjunto adnominal; aposto; e adjunto adnominal.
(C) Ajunto adverbial; adjunto adnominal; e adjunto

adverbial.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D) Complemento nominal; adjunto adverbial; e adjunto

adnominal.
2
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QUESTÃO 14
Joãozinho possui um arquivo feito no Microsoft PowerPoint
2010, contendo 25 slides e precisou alterar o slide 20. Quais
teclas de atalho ele utilizará para visualizar a apresentação de
slides a partir do slide selecionado.

QUESTÃO 18
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu a origem
dos recursos para financiamento do Sistema Único de
Saúde, sendo estes:
(A) recursos do orçamento da seguridade social, da União,

(A)
(B)
(C)
(D)

SHIFT+ F4
SHIFT+ F5
CTRL+F4
SHIFIT+F6

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.
(B) recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
somente.
(C) recursos do orçamento da seguridade social da União e
do Fundo de participações dos Municípios.
(D) recursos do orçamento da União, distribuídos,
igualitariamente, entre os Estados, Distrito Federal e
Municípios.

QUESTÃO 15
O Usuário necessita entrar no seguinte endereço eletrônico:
https://www.uol.com.br, o mesmo abre o navegador Internet
Explorer Versão 11. Na barra de endereço, digita apenas o
nome do site (UOL) e, em seguida, aperta as teclas
CTRL+ENTER. O resultado será?

QUESTÃO 19
De acordo com o art. 3, §2 da Lei n. 8.142/90, os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura de
ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal, são rateados da
seguinte forma:

(A) Redirecionado para o buscador configurado no
navegador.
(B) Abrirá uma página informando que o Internet Explorer
não pode exibir a página.
(C) O Carregamento da página principal do site digitado.
(D) Nenhuma ação, pois não reconhece como comando
válido.

(A) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios,

afetando-se o restante aos Estados.
(B) pelo menos oitenta por cento aos Estados, afetando-se o

LEGISLAÇÃO

restante aos Municípios.
(C) pelo menos setenta por cento aos Municípios, afetando-

se o restante aos Estados.

QUESTÃO 16
De acordo com o caput do art. 3ª da Lei n. 8.142/90, os
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), alocados com
destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal,
são repassados a estes:

(D) cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por

cento aos Estados.

QUESTÃO 20
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu
responsabilidade para a União quanto a aplicação de recursos
mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em _____.

(A) de forma regular e automática, de acordo com critérios

do art. 35 da Lei n. 8.080/90.

(A) 15% da receita corrente bruta do respectivo exercício

(B) de forma sistêmica e automática, de acordo com

financeiro.

critérios do regimento interno do Fundo Nacional de
Saúde.
(C) de forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do regimento interno do Fundo
Nacional de Saúde.
(D) de forma regular e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90.

(B) 20% da receita corrente bruta do exercício financeiro

anterior.
(C) 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.
(D) 20% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.

QUESTÃO 21
A Constituição Federal, no art. 198, ao dispor sobre as ações
e serviços de saúde, estabelece que elas integram:

QUESTÃO 17
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único
de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas.

(A) uma rede organizada e hierarquizada, com conselhos

reguladores.
(B) uma rede regionalizada e sem hierarquia, constituindo

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
(B) Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho

um sistema único.
(C) uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo

Médico.

um sistema único.

(C) Conferência de Saúde e Conselho Médico
(D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de

(D) uma rede nacional e hierarquizada, constituindo

sistemas múltiplos.

Secretários de Saúde.
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QUESTÃO 22
A Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) estabelece condições das quais as Lavanderias de
estabelecimentos de saúde devem ser dotadas, dentre as
quais:

QUESTÃO 25
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Conselho de
Saúde, órgão de caráter permanente e deliberativo, deve atuar:
(A) no julgamento de incidentes de desvio ético de
profissionais da saúde.
(B) na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente.
(C) no acompanhamento das ações desenvolvidas pelos órgãos
de direção de cada esfera de governo, com poder
deliberativo.
(D) na avaliação da gestão da saúde e na proposição de metas
para a formulação de políticas de saúde em cada nível
correspondente.

(A) a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo

uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na
primeira o recebimento, classificação, pesagem e
lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das
roupas lavadas.
(B) a depender do porte da lavanderia, as máquinas de lavar
devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa
utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por
um operador e, após lavada, retirada na área limpa, por
outro operador.
(C) as máquinas de lavar, centrífugas e secadoras não
necessitam de dispositivos eletromecânicos que
interrompam seu funcionamento quando da abertura de
seus compartimentos.
(D) a calandra deve ter dispositivo de proteção que permita
a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores
junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
Dentro do processo de planificação, pode-se considerar a
menor unidade do processo de planejamento:
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 23
A Lei nº 8.080/90 define atribuições comuns a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito
administrativo, dentre as quais pode-se elencar:

Programa.
Plano.
Projeto.
Ação.

QUESTÃO 27
João tem 2 anos e meio e está internado em um hospital de
alta complexidade para tratar uma cardiopatia congênita. A
avó materna é sua responsável, porém não contém documento
de guarda legal e se nega que a criança realize a cirurgia para
correção da cardiopatia. Nesse caso, o assistente social vai
comunicar, obrigatoriamente:

(A) elaboração, revisão e atualização periódica do plano de

saúde básica.
(B) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de

saúde da população e das condições ambientais, em
relatório plurianuais, com periodicidade de 4 anos.
(C) elaboração, organização e coordenação do sistema de
informação de saúde da família e da pessoa idosa.
(D) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de
padrões de qualidade e parâmetros de custos que
caracterizam a assistência à saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)

O Hospital.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança.
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança.
O Conselho Tutelar da Respectiva Localidade.

QUESTÃO 28
Em que ano foi regulamentada a duração da jornada de
trabalho dos assistentes sociais em 30 horas semanais?

QUESTÃO 24
A Lei nº8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles
devem ser:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) depositados em conta comum do Tesouro, em cada

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização
dos respectivos Conselhos de Saúde.
(B) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde.
(C) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva
Secretaria de Saúde.
(D) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde.

1997.
1998.
1999.
2010.

QUESTÃO 29
A seguridade social brasileira se caracterizou como um
sistema híbrido, pois conjuga:
(A)
(B)
(C)
(D)

4

Direitos contributivos e direitos de caráter universal.
Direitos seletivos ou direitos contributivos.
Direitos de caráter universal e direitos seletivos.
Direitos contributivos, de caráter universal e direitos
seletivos.
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QUESTÃO 30
Clara que tem 11 meses e foi internada em um hospital de alta
complexidade. Sua genitora tem 17 anos e foi criada pela avó
paterna, que não possui documento de guarda legal. A
Assistente Social acionará qual órgão e que documento esse
órgão fornecerá a avó paterna da genitora de Clara?

QUESTÃO 35
Sobre a tese explicativa endogenista do Serviço Social,
assinale a alternativa incorreta:
(A) O Serviço Social é compreendido a partir dos processos
sociais.
(B) A origem da profissão está nas múltiplas formas de
caridade.
(C) Dicotomia entre Serviço Social e realidade/processos
sociais
(D) O Serviço Social surge a partir da evolução/tecnificação
da caridade e ajuda ao próximo.

(A) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Certidão
de Nascimento da Criança.
(B) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Certidão
de Nascimento da Genitora da Criança.
(C) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
Documento de Guarda da Criança.
(D) Conselho tutelar da respectiva localidade e Termo de
Responsabilidade.

QUESTÃO 36
Dentre os instrumentos que são de domínio especifico e
exclusivo do assistente social, ele é utilizado no meio
judiciário como mais um elemento de “prova” e sua
finalidade é dar suporte à decisão judicial. Assinale a
assertiva correta que corresponde a esse instrumento
conceituado acima:

QUESTÃO 31
Das modalidades de colocação em família substituta, qual
modalidade poderá ser revogada a qualquer momento por
meio de ato judicial fundamentado?
(A)
(B)
(C)
(D)

Adoção.
Tutela.
Curatela.
Guarda.

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 32
A Lei nº 11765 de 05 de Agosto de 2008 acrescenta um inciso
ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.741, de 1o de
outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, que garante ao idoso:

QUESTÃO 37
Seu José saiu de seu município de referência sendo
transferido para outra localidade para tratar um infarto do
miocárdio. Para que possa ter direito ao Tratamento Fora de
Domicilio, ele foi transferido de transporte aéreo. Para isso,
seu deslocamento por transporte aéreo terá que ser superior
a:

(A) Acesso à rede de serviço de saúde e de assistência social

locais.
(B) Prioridade no recebimento da restituição do imposto de

renda pelo idoso.

(A)
(B)
(C)
(D)

(C) Priorização de atendimento por sua própria família em

detrimento do atendimento asilar.
(D) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas

áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de
serviços ao idoso.

(A) Ascendente, do nível local até o federal.
(B) Participação dos órgãos deliberativos.
(C) Planos de saúde não são a base das atividades e
programação de cada nível de direção do SUS.
(D) Financiamento será previsto na respectiva proposta
orçamentária.

Uniformidade.
Seletividade.
Equidade.
Universalidade.

QUESTÃO 39
Das penalidades previstas no Código de Ética de 1993, qual
delas não é efetivada por meio de publicação em Diário
Oficial?

QUESTÃO 34
Em que contexto ocorre a refilantropização da questão social
no Brasil?
(A)
(B)
(C)
(D)

50 km.
100 milhas.
60 Km.
200 milhas.

QUESTÃO 38
De acordo com a Lei 8080/90, dentro do processo de
planejamento e orçamento do SUS, está incorreto o que se
afirmar em:

QUESTÃO 33
A seguridade social no Brasil até a Constituição de 1988
seguiu uma lógica predominantemente Bismarckiana, logo
não se pode falar em um princípio da proteção social antes da
Constituição, dentre os relacionados abaixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Relatório Social.
Perícia Social.
Laudo Social.
Estudo Social.

Estado Novo Varguista.
Antes dos Anos 30.
Estado Neoliberal.
Estado Autocrático Burguês.

(A)
(B)
(C)
(D)
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QUESTÃO 40
O congresso que é o marco no rompimento com o
conservadorismo profissional e no qual os assistentes sociais
afirmam seu compromisso com as classes trabalhadoras foi:

QUESTÃO 46
Como documento específico elaborado por Assistente Social,
se traduz na apresentação descritiva e interpretativa de uma
situação ou expressão da questão social, enquanto objeto da
intervenção desse profissional, no seu cotidiano laborativo.
Esse documento é:

(A) II Congresso Brasileiro de Serviço Social, no Rio de
Janeiro.
(B) II Congresso Brasileiro de Serviço Social, em São
Paulo.
(C) III Congresso Brasileiro de Serviço Social, no Rio de
Janeiro.
(D) III Congresso Brasileiro de Serviço Social, em São
Paulo.

(A)
(B)
(C)
(D)

Laudo Social.
Estudo Social.
Relatório Social.
Perícia Social.

QUESTÃO 41
Dentre os princípios fundamentais do Código de Ética de
1993, qual representa o valor ético central?

QUESTÃO 47
Dos instrumentos e técnicas utilizados pelo Assistente Social,
está implícita em todas as demais técnicas pois ela permite
que o profissional conheça a realidade vivenciada pelos
sujeitos. Esse instrumento é:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Justiça Social.
Equidade.
Cidadania.
Liberdade.

QUESTÃO 42
De acordo com o artigo 4º da Lei 8662/93, que fala sobre as
competências do Assistente Social, qual das alternativas
abaixo NÃO representa?

QUESTÃO 48
O artigo 23 do Estatuto do Idoso garante:
(A) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades

mentais optar pelo tratamento de saúde.

(A) Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços
Sociais.
(B) Encaminhar providências, e prestar orientação social
aos indivíduos, grupos e à população.
(C) Planejar, organizar e administrar programas e projetos
em Unidade de Serviço Social.
(D) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir para a análise da realidade social e para
subsidiar ações profissionais.

(B) Ao idoso internado ou em observação o direito ao

acompanhante.
(C) “A meia-entrada” para idosos nos eventos artísticos,

culturais, esportivos e de lazer.
(D) Ao idoso, o direito ao exercício de atividade

profissional, respeitadas
intelectuais e psíquicas.

(A)
(B)
(C)
(D)

Resolução 395/1999.
Resolução 489/2006.
Resolução 383/1999.
Resolução 443/2003.

condições

físicas,

Histórico Crítica.
Fatalismo.
Positivista.
Fenomenológica.

QUESTÃO 50
A vertente modernizadora do Serviço Social se fundamenta
teoricamente em que perspectiva?

QUESTÃO 44
No processo de planejamento, o elemento que representa o
seu foco central é:
(A)
(B)
(C)
(D)

suas

QUESTÃO 49
A questão social, pensada como fenômeno autônomo e de
responsabilidade individual ou coletiva de setores por ela
atingidos, é dentro da perspectiva:

QUESTÃO 43
Das Resoluções abaixo, qual caracteriza o assistente social
como um profissional da saúde?
(A)
(B)
(C)
(D)

Visita Domiciliar.
Visita Institucional.
Entrevista.
Estudo Social.

(A)
(B)
(C)
(D)

Decisão.
Reflexão
Retomada de reflexão.
Ação.

Funcionalista.
Positivista.
Histórica Crítica.
Fenomenológica.

QUESTÃO 45
A questão social é considerada como um “caso de polícia’’
em que contexto?
(A)
(B)
(C)
(D)

No Estado Novo Varguista.
No Estado Autocrático Burguês.
No Estado Neoliberal.
Antes dos anos 30.
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