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VAGA: ASSISTENTE SOCIAL 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
O Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão 
reconhecida na divisão social do trabalho, tendo como 
pano de fundo: 
A) Desenvolvimento capitalista industrial e expansão urbana. 
B) Consolidação do capitalismo e fim da sociedade escravo-

crata.  
C) Consolidação do capitalismo monopolista e revolução 

francesa.  
D) Agudização da questão social e ampliação das instituições 

eclesiais de base. 
 

Questão 12 
O processo de renovação do Serviço Social brasileiro traz uma 
perspectiva de análise nova no âmbito da literatura 
profissional, que permite situar os esforços profissionais em 
busca da valorização do estatuto Intelectual do Serviço Social 
em suas vinculações com o complexo e contraditório 
processo histórico dos anos 1960. A análise sobre o processo 
de renovação do Serviço Social brasileiro aborda a relação 
entre: 
A) O Estado e o mundo do trabalho. 
B) O Serviço Social e as políticas sociais. 
C) O desenvolvimento e o conservadorismo. 
D) A autocracia burguesa e o mundo da cultura. 
 
Questão 13 
“As requisições institucionais e dos usuários apresentadas ao 
Serviço Social são diversas e desafiadoras, assim torna-se 
imprescindível o planejamento de suas atividades, contendo 
claramente as demandas, os objetivos e a justificativa.” Sobre 
esta afirmativa analítica, assinale a alternativa correta. 
A) É procedente, pois, no processo de planejamento, os pro-

fissionais estão se preparando para atender às demandas 
espontâneas e sendo flexíveis às demandas institucionais, 
que frente ao desmonte das políticas sociais torna-se 
imprescindível o papel de conciliar e mediar diferentes 
interesses.  

B) É improcedente, pois a realidade é dinâmica e surpreen-
dente; atividades planejadas podem ser inibidoras da 
espontaneidade e da criatividade, assim como expressar 
uma lógica de patrulhamento e controle institucional por 
um lado, e por outro lado podem configurar uma rejeição 
profissional às requisições institucionais.  

C) É procedente, pois, no processo de planejamento, estão 
contidas as atividades a serem desenvolvidas, o conheci-
mento e preparação do espaço institucional para o exercício 
profissional, a preparação da equipe (profissionais), a defini-
ção metodológica e uma compreensão da demanda apre-
sentada pelos usuários e espaço sócio-ocupacional.  

D) É improcedente, pois, no processo de planejamento, não 
há como assegurar eficiência e eficácia das atividades, já 
que as demandas apresentadas pelos usuários são sempre 
diferenciadas, espontâneas e específicas e o espaço sócio- 
-ocupacional imprevisível, o profissional com isso tem que 
ser criativo e competente para formular respostas rápidas 
e eficazes. 

 
Questão 14 
As políticas sociais no Brasil nascem e se desenvolvem na 
perspectiva de enfrentamento das manifestações da questão 
social, permitindo apenas acesso discriminado a recursos e 
serviços sociais. Podemos afirmar que as políticas sociais 
assumiram as seguintes características, EXCETO: 
A) Equânime. 
B) Casuística.  
C) Inoperante.   
D) Superposta. 
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Questão 15 
A Política Nacional de Estágio é um documento formulado 
pela ABEPSS em consonância com a legislação do Serviço 
Social, que, dentre outras, apresenta as atribuições dos 
sujeitos envolvidos no estágio supervisionado. Sobre as 
atribuições dos sujeitos do estágio supervisionado, é 
correto afirmar que, aos supervisores de campo: 
A) São constitutivas de suas atribuições elaborar e encaminhar 

à coordenação de estágios do Curso de Serviço Social da 
Unidade de Formação Acadêmica (UFA) o Plano de Trabalho 
do Serviço Social com sua proposta de supervisão e o 
respectivo cronograma de realização desta atividade. 

B) Compete o papel de orientar os estagiários e avaliar seu 
aprendizado, em constante diálogo com o supervisor acadê-
mico, visando à qualificação do estudante durante o pro-
cesso de formação e aprendizagem das dimensões teórico-
metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas da pro-
fissão, em conformidade com o plano de estágio.  

C) Cabem inserção, acompanhamento, orientação e avaliação 
do estudante no campo de estágio, em conformidade com 
o plano de estágio, elaborado em consonância com o 
projeto pedagógico e com os programas institucionais 
vinculados aos campos de estágio; garantindo diálogo 
permanente com o supervisor acadêmico, no processo de 
supervisão. 

D) É atribuído supervisionar as atividades desenvolvidas pelos 
estagiários na Unidades de Formação Acadêmicas (UFAs) 
por meio de encontros sistemáticos, com horários previa-
mente estabelecidos, e no local de desenvolvimento do 
estágio, quando da realização das visitas sistemáticas aos 
campos de estágio, contribuindo na efetivação da supervi-
são direta e de qualidade, juntamente com o supervisor de 
acadêmico.  

 
Questão 16 
Constituem competências do assistente social, EXCETO: 
A) Encaminhar providências e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e população. 
B) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contri-

buir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais. 

C) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da 
gestão financeira em órgãos e entidades representativas 
da categoria profissional. 

D) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais 
junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares. 

 
Questão 17 
Para Boschetti (2001), a política de assistência social tardou a 
ser considerada como direito social no Brasil pelos seguintes 
motivos particulares, EXCETO: 
A) Clientelismo.  
B) Prática sistemática e continuada.  
C) Concepção de assistência enquanto filantropia. 
D) Conflitos constantes com as formas de organização social 

do trabalho. 

Questão 18 
Sobre o trabalho profissional do assistente social na política 
de saúde, é INCORRETO afirmar que:  
A) Quando atuam com a política de saúde desenvolvem 

procedimentos interventivos exclusivos à sua prática 
profissional.  

B) Quando lidam com a política de saúde não desenvolvem 
conhecimentos ou procedimentos interventivos exclusivos 
à sua prática profissional.  

C) Quando trabalham com política de saúde desenvolvem co-
nhecimentos ou procedimentos interventivos particulares 
à sua prática profissional. 

D) Quando lidam com a política de saúde desenvolvem co-
nhecimentos ou procedimentos interventivos particulares 
à sua prática profissional, sendo sua competência e com-
prometimento capazes de diferenciá-lo. 

 
Questão 19 
Em relação aos instrumentais técnico-operativos do traba-
lho profissional do assistente social, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) No meio Judiciário, o estudo social é utilizado com a 

finalidade de oferecer elementos para a decisão judicial 
e pode ser denominado perícia social. 

B) A entrevista é comumente usada em várias instâncias de 
trabalho profissional, como mais uma possibilidade de 
dialogar e conhecer a realidade sociocultural e familiar 
dos sujeitos, a partir de seu espaço de vivência. 

C) O laudo social é o registro que documenta as informações 
significativas, recolhidas por meio do estudo social, permeado 
ou finalizado com interpretação e análise. Em sua parte final, 
via de regra, registra-se o parecer conclusivo, do ponto de vista 
do Serviço Social. 

D) O estudo e/ou perícia social pode ser realizado por assistente 
social servidor da instituição, por servidor de outro órgão da 
Administração Pública estadual ou municipal, eventual-
mente solicitado para prestar serviços, e por perito ou 
assistente técnico com formação em outra área de 
conhecimento. 

 
Questão 20 
Sobre a questão social, é correto afirmar que: 
A) A expressão “questão social” surge no século XX, para dar 

conta do fenômeno do pauperismo na Europa Ocidental. 
B) Segundo a perspectiva histórico-crítica, com o processo 

de reestruturação produtiva ocorrido após a década de 
1970, e a crise da sociedade salarial, surge uma nova 
“questão social”. 

C) No capitalismo monopolista, a intervenção estatal toma 
a “questão social” como problemática configuradora de 
uma totalidade processual específica, remetendo-a à 
relação capital-trabalho. 

D) Para os pensadores laicos, as manifestações imediatas da 
“questão social” são vistas como o desdobramento, na 
sociedade moderna, de características inelimináves de 
toda e qualquer ordem social. 
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Questão 21 
São considerados direitos e responsabilidades gerais da 
assistente social previsto no de Código de Ética Profissional 
do Assistente Social de 1993, EXCETO: 
A) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos 

e documentação, garantindo o sigilo profissional; desa-
gravo público por ofensa que atinja a sua honra profissio-
nal e aprimoramento profissional de forma contínua. 

B) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, 
estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão; livre 
exercício das atividades inerentes à profissão; participação 
na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na 
formulação e implementação de programas sociais. 

C) Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo 
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com 
as suas atribuições, cargos ou funções e liberdade na reali-
zação de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos 
de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus 
trabalhos. 

D) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que carac-
terizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policia-
mento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência 
aos órgãos competentes; participar de programas de so-
corro à população em situação de calamidade pública, no 
atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

 
Questão 22 
Conforme a Lei Orgânica de Assistência Social, “as ações das 
três esferas de governo na área de assistência social 
realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e 
as normas gerais à esfera federal e a coordenação e 
execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios”. No processo 
de implementação da Política de Assistência Social compete 
aos municípios, EXCETO: 
A) Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. 
B) Realizar o monitoramento e a avaliação da política de 

assistência social em seu âmbito. 
C) Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, inclu-

indo a parceria com as organizações da sociedade civil. 
D) Responder pela concessão e manutenção dos benefícios 

de prestação continuada definidos pelo Art. 203 da 
Constituição Federal. 

 
Questão 23 
Sobre as políticas sociais no contexto neoliberal, é correto 
afirmar que: 
A) Há um esforço de garantia dos direitos sociais por meio 

de uma política redistributiva. 
B) Há uma refuncionalização da política social no sentido da 

ampliação dos direitos de cidadania. 
C) Ocorre uma ampliação das políticas sociais e aumento na 

extensão de sua cobertura devido à parceria entre iniciativa 
privada e Estado no trato com o social. 

D) Há aumento da arrecadação tributária sem reversão de re-
cursos para as políticas sociais, em geral, e especificamente 
uma redução de investimentos na seguridade social.  

Questão 24 
A Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a 
profissão de assistente social e dá outras providências, 
define as competências e as atribuições do profissional de 
serviço social. Constituem competências e atribuições 
privativas do assistente social: 
A) Competências: elaborar, implementar, executar e avaliar 

políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações po-
pulares. Atribuições privativas: orientar indivíduos e grupos 
de diferentes segmentos sociais no sentido de e fazer uso de 
recursos no atendimento e na defesa de seus direitos.  

B) Competências: elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares. Atribuições privativas: elaborar provas, presidir e 
compor bancas de exames e comissões julgadoras de 
concursos ou outras formas de seleção para assistentes 
sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao 
serviço social. 

C) Competências: elaborar provas, presidir e compor bancas 
de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras 
formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam 
aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. Atribui-
ções privativas: elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares. 

D) Competências: elaborar provas, presidir e compor bancas 
de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras 
formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam 
aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. 
Atribuições privativas: assumir, no magistério de serviço 
social tanto a nível de graduação quanto pós-graduação, 
disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e 
adquiridos em curso de formação regular. 

 
Questão 25 
Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defici-
ência, é INCORRETO afirmar que: 
A) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem im-

pedimento de longo prazo de natureza física, mental, inte-
lectual ou sensorial que pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade. 

B) A avaliação da deficiência, obrigatória, será biomédica, 
realizada por equipe médica que considerará: os impedi-
mentos nas funções e nas estruturas do corpo e a limitação 
no desempenho de atividades.  

C) O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da 
pessoa com deficiência e tem por objetivo o desenvolvi-
mento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões 
que contribuam para a conquista da autonomia. 

D) A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, para desen-
volver as habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 
sociais.  
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Questão 26 
É correto afirmar que, no Brasil, o Serviço Social afirma-se 
como profissão:  
A) Inteiramente integrada ao setor público, diante da progres-

siva ampliação do controle da sociedade civil. A profissão 
vincula-se, também, com as comunidades eclesiais, de cará-
ter papal, dedicadas às atividades de serviços sociais à 
população.  

B) Estreitamente integrada ao setor público, em especial, 
diante da progressiva ampliação do controle e do âmbito da 
ação do Estado junto à sociedade civil. Vincula-se, também, 
a organizações patronais privadas, de caráter empresarial, 
dedicadas às atividades produtivas propriamente ditas e à 
prestação de serviços sociais à população.   

C) Inteiramente integrada ao setor privado, em especial, 
diante da progressiva ampliação do controle e do âmbito da 
ação da igreja católica junto à sociedade civil. Vincula-se, 
também, a organizações patronais privadas, de caráter 
empresarial, dedicadas às atividades produtivas propria-
mente ditas e à prestação de serviços sociais à população.  

D) Estreitamente integrada à igreja católica e suas escolas, 
diante da progressiva ampliação dos espaços ocupacionais 
no âmbito da ação da sociedade civil. A profissão vincula- 
-se, também, com as organizações patronais privadas, de 
caráter empresarial, dedicadas às atividades produtivas 
propriamente ditas e à prestação de serviços sociais à 
população. 

 
Questão 27 
A organização da assistência social tem as seguintes 
diretrizes, baseadas na Constituição Federal de 1988 e na 
LOAS, EXCETO: 
A) Centralidade na família para concepção e implementação 

dos benefícios, serviços, programas e projetos. 
B) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da 

Política de Assistência Social em cada esfera de governo. 
C) Participação da população, por meio de organizações re-

presentativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 

D) Centralização político-administrativa, cabendo à esfera 
federal a coordenação e execução dos programas assisten-
ciais, garantindo o comando único das ações. 

 
Questão 28 
Para o Serviço Social, o projeto e o planejamento devem 
ser considerados por que: 
A) São instrumentos que devem ser utilizados para garantir 

ações coerentes, contínuas e passíveis de avaliação. 
B) São fundamentais para a elaboração de uma teoria social 

própria à profissão, pois amplia a relação com o concreto 
vivido. 

C) São elementos da práxis social, pois articula o saber e a 
ação interventiva, levando à produção de conhecimento 
específico da profissão. 

D) Não devem ser considerados, pois são imprevisíveis os 
limites institucionais de escassez de recursos e a instabili-
dade do vínculo trabalhista de alguns profissionais.   

Questão 29 
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências. Considerando o seu 
conteúdo, é INCORRETO afirmar que: 
A) São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): a identifica-

ção e divulgação dos fatores condicionantes e determinan-
tes da saúde; a formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social a assistência às 
pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 
saúde/doença no que tange, principalmente, aos assuntos 
de saúde, sendo de responsabilidade da família o custeio do 
tratamento e ações terapêuticas. 

B) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se 
pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Sendo que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e 
na prestação de serviços privados de assistência à saúde 
serão observados os princípios éticos e as normas expedidas 
pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
quanto às condições para o seu funcionamento. 

C) Nas disposições gerais, a saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado, não excluindo as pessoas, a 
família, as empresas e a sociedade, prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. Sendo que o dever do 
Estado é garantir a saúde; consiste na formulação e execu-
ção de políticas econômicas e sociais que visem à redução 
de riscos de doenças e de outros agravos e no estabeleci-
mento de condições que assegurem acesso universal e igua-
litário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação. 

D) Nas disposições preliminares, o conjunto de ações e servi-
ços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo incluídas 
as instituições públicas federais, estaduais e municipais de 
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para saúde, e a iniciativa privada poderá 
participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 

 
Questão 30 
O Serviço Social contribui de forma específica para a 
reprodução das relações sociais, e Barroco (2005) assinala as 
mediações ético-morais constitutivas deste processo. Na 
origem da profissão, estas mediações vinculam-se a, 
EXCETO: 
A) Função ideológica da moral.  
B) Moralização da questão social.  
C) Projetos sociais da igreja católica. 
D) Movimentos sociais e protestos populares.  
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Questão 31 
A partir de 1940, vários modelos de políticas de saúde e 
assistência médica foram adotados nos países capitalistas 
centrais. Dentre estes modelos encontram-se:  
A) A assistência médica geral extensiva à parte população, 

através de um serviço de Organização Nacional de Ação 
Social de Saúde; e a assistência médica compulsória, 
geral, através de um seguro-saúde. 

B) A assistência médica geral extensiva à toda população, 
através de um Serviço Nacional de Saúde, financiado total-
mente pelo Estado; e a assistência médica compulsória, 
geral, garantida por um seguro-saúde. 

C) A assistência médica geral extensiva à toda a população, 
através de um Serviço Nacional de Saúde, financiado em 
grande parte pelo Estado; e a assistência médica compul-
sória, através de um seguro-saúde com a participação em 
fundos gerenciados pelo Estado. 

D) A assistência médica geral extensiva à toda a população, 
através de um Serviço Nacional de Saúde, financiado em 
grande parte pelo Estado; e a assistência médica compulsó-
ria, geral, através de um seguro-saúde com a participação 
em fundos gerenciados pelo mercado.  

  
Questão 32 
É correto afirmar que Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, 
institui: 
A) O Estatuto do Idoso. 
B) O Estatuto da Igualdade Racial. 
C) A Política Nacional de Assistência. 
D) O Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão 33 
Para a perspectiva histórico-crítica existem equívocos nas 
análises sobre a pobreza.  Segundo esta perspectiva, sobre 
a pobreza, é correto afirmar que:   
A) As categorias miséria e anomia são assumidas como 

fundamentais na análise da dinâmica da violência e da 
criminalização da pobreza na sociedade capitalista. 

B) A categoria contradição é assumida como fundamental para 
a análise na tentativa de romper com uma perspectiva 
unilateral de leitura da dinâmica da sociedade capitalista.  

C) A categoria desenvolvimentismo é assumida como funda-
mental na análise de ruptura com uma perspectiva de 
subdesenvolvimento da dinâmica da sociedade capitalista.  

D) A categoria família é assumida como fundamental na 
tentativa de romper com uma perspectiva unilateral da 
leitura de Estado como o único responsável pelo desenvol-
vimento da sociedade capitalista.  

 
Questão 34 
Segundo a perspectiva crítica, para problematizar e compre-
ender a relação teoria e prática no exercício profissional do 
assistente social, a imediaticidade precisa ser analisada como: 
A) Um conceito complexo e oculto da vida cotidiana.  
B) Um conceito histórico e definidor da vida cotidiana.  
C) Uma categoria espontânea e superficial da vida cotidiana. 
D) Uma categoria reflexiva e um elemento da vida cotidiana. 

Questão 35 
No que tange ao trabalho profissional do assistente social 
na Política de Saúde, há alguns desafios a serem superados, 
dentre os quais, a necessidade de identificar e se posicionar 
frente aos projetos de saúde em disputa na sociedade 
brasileira na contemporaneidade; assinale-os. 
A) Projeto Privatista e Projeto Ético-Político. 
B) Projeto Conservador e Projeto Ético-Político. 
C) Projeto Privatista e Projeto da Reforma Sanitária. 
D) Projeto Ético-Político e Projeto da Contrarreforma do 

Estado. 
  
Questão 36 
São deveres do assistente social nas suas relações com os 
usuários, EXCETO: 
A) Programar, administrar, executar e repassar os serviços 

sociais assegurados institucionalmente. 
B) Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os 

objetivos e a amplitude de sua atuação profissional. 
C) Democratizar as informações e o acesso aos programas 

disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanis-
mos indispensáveis à participação dos usuários. 

D) Fornecer à população usuária, quando solicitado, infor-
mações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo ser-
viço social e as suas conclusões, resguardando o sigilo 
profissional. 

 
Questão 37 
As análises de processos e relações sociais diferenciam-se 
conforme, a concepção de mundo e as disputas de projetos 
societários. As matrizes do pensamento social incidem sobre 
as orientações teórico-metodológicas das políticas sociais, 
conforme estão argumentadas a seguir, EXCETO:  
A) Na perspectiva idealista, o sujeito se sobrepõe ao objeto; 

entende-se que os processos sociais podem ser compreen-
didos a partir da aproximação das experiências humanas. 
Assim, as políticas sociais seriam um mecanismo instituci-
onal típico da racionalidade legal. 

B) Na perspectiva idealista, há uma dimensão historicista, 
cujas proposições metodológicas incorporam as dimen-
sões de que fenômenos culturais e sociais são históricos, 
diferenciando-os dos fenômenos naturais. As políticas so-
ciais constituem a autoridade e a legitimidade do Estado. 

C) Na perspectiva funcionalista, a proposta metodológica é 
tratar os processos sociais como fatos sociais, como 
coisas que não se equiparam à natureza, mas devem ser 
analisadas a partir de procedimentos semelhantes. 
Assim, as políticas sociais devem seguir o postulado da 
neutralidade axiológica: neutras, objetivas e universais. 

D) Na perspectiva histórico-crítica, a proposta metodológica 
é tratar os processos sociais como fatos sociais, como 
coisas que não se equiparam à natureza, mas devem ser 
analisadas a partir de procedimentos semelhantes. As 
políticas sociais seriam atenuar as mazelas sociais, visto 
que as desigualdades são estruturais, naturais do sistema 
e imutáveis. 
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Questão 38 
Segundo a literatura há duas vertentes opostas de crítica 
ao Movimento de Reconceituação: a crítica superadora e a 
crítica conservadora, pois:  
A) A crítica conservadora nega a contribuição do movimento 

de reconceituação, abordando que este, teoricamente, 
apresentou características ecléticas e neopositivista; a 
crítica superadora defende a hipótese de construir um 
Serviço Social menos elitista com debates mais profundos 
superando o modismo que ocorreu no movimento de 
reconceituação. 

B) A crítica superadora pressupõe superação, reconhecendo a 
contribuição desse movimento da categoria, mas apresenta 
a necessidade de superar o alternativismo metodológico e 
criar uma metodologia própria do Serviço Social; já a crítica 
conservadora nega completamente esse movimento abor-
dando sua característica de negação do passado profissional. 

C) A crítica conservadora aponta os equívocos do movimento 
de reconceituação, dentre eles: o alternativismo metodoló-
gico e a ausência de crítica à metodologia da época, o que 
originou uma separação entre as instituições de ensino e as 
agências de estágio. Contudo, a crítica superadora apresenta 
uma discussão fundamentalista pautada no pensamento 
Marxista. 

D) A crítica conservadora aponta que este movimento da 
categoria não passou de um modismo no Serviço Social, 
cujos resultados foram revertidos em angústia e negação do 
passado profissional; a crítica superadora, dentre muitos 
pontos, nega a existência de uma teoria própria do Serviço 
Social, abordando a necessidade de reconhecer a relevância 
do movimento de reconceituação e a superação dos equí-
vocos existentes. 

 
Questão 39 
A partir da última década do século XX, consolidou-se, no 
meio profissional brasileiro, o projeto ético-político do 
serviço social, comprometido com a defesa dos direitos de 
cidadania, da esfera pública no horizonte da ampliação 
progressiva da democratização da política e da economia 
na sociedade. Sua explicitação sistemática, jurídico-política 
e profissional é encontrada nos seguintes documentos:  
A) Código de Ética Profissional; Anais dos Congressos 

Brasileiros de Assistentes Sociais; e, deliberações dos 
Conselhos Regionais de Serviço Social. 

B) Relatório do Conselho Federal de Serviço Social; Lei de 
Regulamentação Profissional; e, Anais dos Congressos 
Brasileiros de Assistentes Sociais. 

C) Código de Ética Profissional; Lei de Regulamentação da 
Profissão; e, “Diretrizes Curriculares” elaboradas pela Asso-
ciação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. 

D) “Diretrizes Curriculares” elaboradas pela Associação Brasi-
leira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social; publicações, 
palestras e discussões em diferentes congressos; e, a orga-
nização de um sindicato próprio. 

 
 
 

Questão 40 
Sobre a emergência da profissão de Serviço Social na 
sociedade brasileira, é correto afirmar que: 
A) É ingênuo e simplista entender a gênese do Serviço Social 

como prática da ajuda e profissionalização da filantropia. 
B) É correto e potencialmente crítico dizer que o Serviço 

Social não teve nenhuma influência da igreja católica no 
seu processo de legitimação e institucionalização.  

C) É correto argumentar a emergência do Serviço Social 
enquanto profissão mediante a necessidade da igreja 
católica em socorrer mais sistematicamente os pobres. 

D) É ingênuo pensar que a demanda do Serviço Social adveio 
das transformações do mundo do trabalho, da busca de 
legitimidade do Estado e da evolução das práticas da 
ajuda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 




