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QUADRO OFICIAIS DE APOIO À SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (QOASPM) – ASSISTENTE SOCIAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater 

 

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, 
que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se 
sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, 
a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional 
do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade 
civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro. 

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira 
edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu 
algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de 
violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder 
público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia. 

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres, a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs 
ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica. 

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 
milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram 
por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras 
questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da 
pandemia também perderam o emprego. 

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-
mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html. Adaptado.)  

 

Questão 01 
Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu 
enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido: 
A) Certeza. 
B) Garantia. 
C) Exigência. 
D) Necessidade. 
E) Comprovação. 
 

Questão 02 
De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à 
violência: 
A) Doméstica e familiar.  
B) Física e outros tipos de violência. 
C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.  
D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. 
E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus. 
 

Questão 03 

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão 
dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada: 
A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal. 
B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial. 
C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo. 
D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão. 
E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas. 
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Questão 04 

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta. 
A) O adjetivo “calamitosa” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “a pandemia do novo coronavírus”. 
B) Em “[...] apontam dados da terceira edição [...]” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “apontam” seja 

substituída por “aponta-se”. 
C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] cerca de 13 milhões de brasileiras relataram 

[...]” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral. 
D) Se em “O mesmo estudo indica [...]” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “estudo”, seguida de “a mesma informação, a 

mesma análise”; a forma verbal “indica” permaneceria na terceira pessoa do singular. 
E) A forma verbal “sofreu” pode ser substituída por “sofreram” em “[...] uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos 

sofreu [...]” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “quatro brasileiras”. 
 

Questão 05 

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. 
Indique o trecho que apresenta tal elemento. 
A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§) 
B) “[...] se levarmos em conta que outras questões [...]” (4º§) 
C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§) 
D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§) 
E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§) 
 

Questão 06 

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo: 
A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado. 
B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras. 
C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se 

destina.  
D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande 

público. 
E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do 

conhecimento. 
 

Questão 07 

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, 
assinale a a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado. 
A) “[…] que, calamitosa, agravou-se […]” (1º§) / calamitosa 
B) “[…] que demanda comprometimento também dos homens […]” (1º§) / ela 
C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, […]” (3º§) / situação 
D) “[…] ela diz respeito a um movimento muito maior, […]” (1º§) / violência contra a mulher 
E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras […]” (2º§) / pesquisa visível e invisível 
 

Questão 08 

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo 
coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que: 
I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas. 
II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.  
III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade 

à sociedade.  
IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência 

contra a mulher.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
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Questão 09 
Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “Esses números correspondem a 
informações [...]” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. 
A) À apresentação iremos todos. 
B) Ao documento a diretora solicitou. 
C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez. 
D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.  
E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório. 
 

Questão 10 

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido: 
A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus. 
B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais. 
C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus. 
D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020. 
E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida 

contra elas. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 
Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira 
para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R$ 60,00 e, se uma demanda 
é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R$ 1.050,00 após o serviço 
prestado, o número de demandas realizadas corretamente é: 
A) 24 
B) 25 
C) 26 
D) 27 
E) 28 
  

Questão 12 
Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia 
e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados 
da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os. 

 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia; 

 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia; 

 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia; 

 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia; 

 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e, 

 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia. 
De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que: 
A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia. 
B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia. 
C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia. 
D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia. 
E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.  
 

Questão 13 
No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo 
procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?  
A) 30 
B) 60 
C) 90  
D) 120 
E) 180 
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Questão 14 
Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia 
durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa: 
 

 
Aumento de Insônia 

Sexo Sim Não 

Masculino 46 82 

Feminino 38 54 

Considere os eventos: 

 X: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados; 

 Y: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e, 

 Z: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas. 
Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que: 
A) P(X) < P(Y) < P(Z) 
B) P(X) < P(Z) < P(Y) 
C) P(Y) < P(X) < P(Z) 
D) P(Z) < P(Y) < P(X) 
E) P(Z) < P(X) < P(Y) 
 

Questão 15 
O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado 
mês é dado pelo valor da função f(x) = –x2 + 12x – 27, em que x = 1, 2, ..., 20. Os dias úteis em que houve julgamentos são 
aqueles que satisfazem f(x) > 0. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais. 
II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6. 
III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo 

dia útil.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 16 
Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista 
e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais 
da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que 
Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
A) Bárbara é cardiologista. 
B) Adriana é ginecologista. 
C) Camila é a médica da família. 
D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.  
E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde. 
 

Questão 17 
Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R$ 120,00, 
que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e 
foi necessário acrescentar R$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram 
para a compra do presente? 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 14 
E) 16 
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Questão 18 
O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado 
à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% 
da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que PQ = 25 m; QU = 22 m; e, UR = 28 m.  
 

 
 

Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer: 
A) 2 ≤ x ≤ 24 
B) 2 ≤ x ≤ 32 
C) 18 ≤ x ≤ 32 
D) 24 ≤ x ≤ 36 
E) 24 ≤ x ≤ 48 
 

Questão 19 
Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfer-
meiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os 
profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em 
cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado? 
A) 20 
B) 25 
C) 26 
D) 35 
E) 36 
 

Questão 20 
Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo 
ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores 
restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram 
alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M? 
A) 40 
B) 48 
C) 54 
D) 66 
E) 84 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Questão 21 
O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO: 
A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão 

institucional. 
B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia 

e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo. 
D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento 

do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério. 
E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação 

de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde. 
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Questão 22 
Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando 
as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da: 
A) Equidade. 
B) Integralidade. 
C) Universalidade. 
D) Hierarquização. 
E) Regionalização. 
 

Questão 23 
“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____________ previstos(as) 
no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) as diretrizes                                                                                       
B) os princípios 
C) as atribuições 
D) as organizações 
E) as competências 
 

Questão 24 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, 
regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito 
de equidade: 
A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido. 
B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível. 
C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas. 
D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as 

suas necessidades específicas. 
E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e 

atendimentos com diferentes profissionais da saúde.  
 

Questão 25 
A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:  
A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.  
B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível. 
C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços. 
D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância 

sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso. 
E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos 

Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 26 
Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de 
dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para 
captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área 
do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo 
possível captar informações a respeito de, EXCETO: 
A) Indicadores de Saúde. 
B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil. 
C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).  
D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e 

nutricional). 
E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, 

mortalidade, câncer). 
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Questão 27 
Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do 
sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que 
expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os. 
I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência 

e da assistência social. 
II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e 

a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional. 
III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração 
entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades 
de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, 
facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal 
nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO: 
A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS. 
B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde. 
C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. 
D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção 

Básica. 
E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 

prevenção coletivas e individuais. 
 

Questão 29 
Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica: 
A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 
B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores. 
C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
D) 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. 
E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a 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. 

 

Questão 30 
O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho 
Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos 
princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto 
pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que 
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os. 
A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS. 
B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida. 
C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 

Popularmente, se conhece o Estado de bem-estar social (ou Estado social) como modelo de governo e/ou um tipo de 
organização política e econômica. Foi a partir do século XIX, ainda no contexto de uma sociedade de feição liberal, que 
podemos identificar a presença de um conjunto de eventos que marcaram a história do Estado de bem-estar social. Assinale, 
a seguir, a alternativa que apresenta um desses eventos. 
A) O neoliberalismo. 
B) A introdução do seguro social no Chile, no século XX. 
C) A introdução do seguro social na Alemanha, no século XIX. 
D) A introdução da política do laissez-faire capitalista como provisão social. 
E) O compromisso com a política do pleno emprego a partir do final dos anos 1970. 
 

Questão 32 

Considere que a política social, está relacionada a diferentes movimentos e influências teóricas, ideológicas e/ou doutrinárias. A 
ideia de pregar a intervenção do Estado na economia para assegurar altos níveis de atividade econômica, e também assegurar, de 
certa forma, o Estado-Nação com a sua soberania e suas instituições políticas, legais e financeiras, advém de:  
A) Toyotismo. 
B) Socialismo. 
C) Keynesianismo. 
D) Neoliberalismo. 
E) Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

Questão 33 

“A funcionalidade essencial da política social do Estado burguês no capitalismo _____________ se expressa nos processos refe-
rentes à preservação e ao controle da ________________ – ocupada, mediante a regulamentação das relações capitalistas/traba-
lhadores; lançada no exército industrial de reserva, através dos sistemas de _______________ social.” Assinale a alternativa 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) monopolista / financeirização / ajuda  
B) primitivo / força de trabalho / seguro  
C) monopolista / força de trabalho / seguro  
D) pós-moderno / força de trabalho / seguro  
E) comercial e financeiro / financeirização / ajuda  
 

Questão 34 
Podemos afirmar que o Movimento de Reconceituação, que está inscrito e vinculado às contingências históricas da época, e 
que se fortaleceu no interior da categoria profissional e produziu um salto qualitativo do Serviço Social na América Latina, 
marcando a década de 1960, iniciou o processo de renovação da profissão e buscou romper com: 
A) O serviço social tradicional. 
B) O serviço social pós-moderno. 
C) O serviço social idealista hegeliano. 
D) A opção do serviço social por Althusser. 
E) O serviço social do marxismo “vulgar” ou do “marxismo sem Marx”. 
 

Questão 35 
O fato de o Serviço Social constituir-se em uma profissão traz inerente uma exigência de ação na sociedade, o que não exclui 
a possibilidade e a necessidade de dedicar-se a investigações e pesquisas. O Serviço Social é, oficialmente, reconhecido como 
área de conhecimento pelas agências públicas oficiais de fomento à pesquisa e inovação tecnológica. Dessa forma, é possível 
constatar que o Serviço Social é uma:  
A) Ciência. 
B) Instituição. 
C) Ciência exata. 
D) Área que independe das ciências sociais e humanas. 
E) Área do conhecimento das ciências sociais aplicadas. 
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Questão 36 
Os assistentes sociais têm nas múltiplas expressões das desigualdades condensadas na “questão social”, a “matéria” sobre a 
qual incide o trabalho profissional.      (Iamamoto, 2007.) 
 

A questão social é inerente à sociedade de classes e seus antagonismos; podemos afirmar que a sua gênese encontra-se em: 
A) Caráter individual da produção.  
B) Alcançar a esfera financeira e do grande capital produtivo. 
C) Caráter coletivo da produção e apropriação coletiva do trabalho. 
D) Caráter coletivo da produção e da apropriação privada do trabalho. 
E) Caráter coletivo da produção e apropriação coletiva por meio do trabalho assalariado. 
 

Questão 37 

A categoria “questão social” deve ser compreendida a partir das contradições existentes entre capital e trabalho no modo de 
produção capitalista e a formação da classe trabalhadora como sujeito histórico autônomo. 

(Castelo, Ribeiro, Rocamora, 2020. Pág. 16.)  
 

Nesta perspectiva teórico-metodológica, o fundamento da “questão social” está expresso na: 
A) Lei da Oferta e Demanda, na obra de Adam Smith. 
B) Lei Geral da Acumulação Capitalista, na obra marxiana. 
C) Lei Geral de Acumulação Capitalista, na obra hegeliana. 
D) Lei da Oferta e Demanda, advinda da tradição marxista. 
E) Teoria Geral da Filosofia e do Direito, na perspectiva das correntes jusnaturalista e juspositivista. 
 

Questão 38 
A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à “evolução da ajuda”, à “racionalização da filantropia” 
nem à “organização da caridade”; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica. 

(Netto, 2009. Pág. 74.) 
 

Referente às fases do sistema capitalista, pode-se afirmar que a emergência profissional do Serviço Social é, em termos 
histórico-universais, uma variável do: 
A) Pós-capitalismo. 
B) Capitalismo mercantil. 
C) Capitalismo comercial. 
D) Capitalismo monopolista. 
E) Capitalismo em tempos de neoliberalismo. 
 

Questão 39 

O primeiro Código de Ética Profissional do Assistente Social elaborado/promulgado em 1947 é sucinto; foi influenciado pela 
visão europeia, impregnado de valores cristãos, sem mediação do Estado. 

(Oliveira; Chaves, 2017. Pág. 148.) 
 

O Código de Ética Profissional, na trajetória do Serviço Social brasileiro, sua primeira versão, em 1947, possui, EXCETO: 
A) Doutrina. 
B) Ideologia. 
C) Respaldo moral. 
D) Respaldo jurídico. 
E) Formação científica. 
 

Questão 40 

 [...] o conjunto CFAS/CRAS (atual conjunto CFESS/CRESS), até o final dos anos 1970 [...] era dirigido por setores tecnicistas e/ou 
conservadores.      (Abramides, 2016. Pág. 468.) 
 

Considerando que a década de 1970 apresentou um divisor de águas, um momento evidenciado como expressão pública e 
coletiva do processo de ruptura com o conservadorismo se refere a: 
A) Seminário de Araxá. 
B) Método Belo Horizonte. 
C) Seminário de Teresópolis. 
D) III CBAS — Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. 
E) Primeira Oficina Nacional da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. 
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Questão 41 
[...] a reorientação da profissão, para atender às novas configurações do desenvolvimento capitalista, exige a qualificação e 
sistematização de seu espaço sócio-ocupacional, tendo em vista atender às requisições de um Estado que começa a implemen-
tar políticas no campo social.                (Yasbek, 2009. Pág. 5.) 
 

Sobre o suporte teórico‐metodológico necessário à qualificação técnica da prática e à sua modernização, o Serviço Social, 
inicialmente, aproxima-se da perspectiva: 
A) Positivista. 
B) Materialista. 
C) Pós-moderna. 
D) Fenomenológica. 
E) Neodesenvolvimentista. 
 

Questão 42 

As condições de trabalho flexíveis; o domínio diversificado de informações; o nível de abrangência do alcance para o atendi-
mento; e, o trabalho part time são requisitos de empresas da era globalizada para essas consultorias, no atendimento à repro-
dução da sua força de trabalho. A disponibilidade em tempo integral para situações emergenciais, por demanda, remete ao 
modo just in time.      (Giampaoli, 2013. Pág. 287.) 
 

A realidade social da prática profissional, mediada por um processo, que emerge na década de 1970, bem como impõe 
mudanças nas operações de diferentes setores da atividade econômica capitalista, trata-se de: 
A) Fordismo. 
B) Keynesianismo. 
C) Perspectiva neoliberal. 
D) Reestruturação produtiva. 
E) Lógica neodesenvolvimentista. 
 

Questão 43 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. “A compreensão do Serviço Social inserida na ___________________, como um tipo de especialização do trabalho coletivo, 

permite conceber que o desenvolvimento das forças produtivas determina a funcionalidade da profissão no enfrentamento 
da questão social.” 

 

II. “Com o crescimento industrial ocorrido no Brasil, principalmente com o ciclo _________________ no pós-1964, o Serviço 
Social foi mobilizado pelas empresas para atenuar as tensões oriundas da exploração e da resistência dos trabalhadores, 
tendo em vista as necessidades de vigilância e controle da força de trabalho.”  

 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) I. pós-modernidade II. do gerenciamento 
B) I. modernidade II. da lei geral de acumulação capitalista 
C) I. divisão social e técnica do trabalho II. autocrático burguês 
D) I. divisão social e técnica do trabalho II. neodesenvolvimentista 
E) I. divisão e apropriação coletiva do trabalho II. autocrático burguês 
 

Questão 44 
É na década de 1980 que se identifica importante inflexão na interpretação teórica da profissão, com a contribuição de Iama-
moto e Carvalho (1982), que nos brindam, a partir do contributo da teoria social de Marx, com uma análise inaugural do Serviço 
Social no processo de produção e reprodução das relações sociais capitalistas.  

(Raichelis, 2011. Pág. 422.) 
 

Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O Serviço Social insere-se na divisão social e técnica do trabalho, reconhecendo-se como trabalhador assalariado. 
(     ) O exercício profissional do assistente social em resposta a demandas sociais é mediado pelo mercado. 
(     ) A mercadoria “força de trabalho” entra em ação no momento que o profissional utiliza os meios e os instrumentos de 

trabalho, que são propriedade do assistente social. 
A sequência está correta em   
A) F, V, F. 
B) V, F, F. 
C) F, F, V. 
D) V, V, F. 
E) V, V, V. 
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Questão 45 
[...] o planejamento é a ferramenta para pensar e agir dentro de uma sistemática analítica própria, estudando as situações, 
prevendo seus limites e suas possibilidades, propondo objetivos, definindo estratégias.” 

(Baptista, 2007. Pág. 14. Adaptado.) 
 

Sabe-se da importância do planejamento enquanto processo permanente e metódico para o desenvolvimento da práxis 
profissional. Deve-se considerar as dimensões técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política no trabalho, pois tal 
racionalidade do agir profissional supõe uma sequência de atos decisórios, ordenados em momentos decisivos. Considere os 
supostos conhecimentos que ordenam esses momentos decisivos:  
I. Teóricos. 
II. Científicos. 
III. Vulgares. 
IV. Técnicos. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) I, II e IV. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
 

Questão 46 

[...] após a tomada de um conjunto de decisões, definidas em face de uma realidade determinada, inicia-se o trabalho de 
sistematização das atividades e dos procedimentos necessários para o alcance dos resultados previstos. 

(Baptista, 2002. Pág. 97.) 
 

Considerando as operações de execução, quando se pensam as características de determinadas atividades, aquela que deli-
neia as decisões, que descreve sinteticamente as decisões de caráter mais amplo/geral, trata-se de: 
A) Visita. 
B) Plano. 
C) Projeto. 
D) Programa. 
E) Formulário. 
 

Questão 47 

No caso brasileiro, a partir da década de 1930, observam-se as primeiras iniciativas do Estado em direção a estabelecer políticas 
públicas na área da família e educação com inspiração no autoritarismo [...]. 

(Neder, 1994). 
 

O trabalho social com família tem suas origens com o nascimento da questão social, nesse momento observa-se o movimento 
dos setores burgueses da sociedade na organização da assistência às famílias; com isso, passou-se a considerar a ideia de 
família: 
A) Regular. 
B) Acordeão.  
C) Permissiva. 
D) Comunitária. 
E) Trabalhadora. 

 
Questão 48 

As ações profissionais sintetizam e expressam toda a formulação teórica, ética e técnica de uma profissão e não podem ser 
vistas de forma isolada porque articulam demandas e saberes diferentes.  

(Silva; Lima, 2012. Pág. 127.) 
 

Prática que exige a presença de profissionais de diferentes formações em uma mesma equipe ou projeto, e que demanda o 
afastamento de posturas profissionais centralizadoras. A informação se refere a:  
A) Prática intersetorial. 
B) Trabalho com grupos. 
C) Prática interdisciplinar. 
D) Prática de mobilização de comunidades. 
E) Ações específicas do Grupo Tutorial Pet Saúde. 

 



     

 

13 
       

QOASPM – ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN 
 

ꚗ 

Questão 49 
Considerando que o Serviço Social, como profissão, surge no bojo das questões relacionadas ao controle da classe 
trabalhadora, na íntima relação com o ideário católico, a família é vista, em meados da década de 1930, como uma instância 
privilegiada de atuação. Nesse período, os assistentes sociais aprimoraram os seus instrumentos e técnicas direcionados para 
o processo de averiguação e controle no trabalho com famílias sob a orientação: 
A) Materialista. 
B) Pós-moderna. 
C) Disciplinadora. 
D) Fenomenológica. 
E) Positivista/Funcionalista. 
 

Questão 50 
Na tentativa de atender aos usuários das políticas sociais em sua integralidade, emerge o debate sobre a articulação entre 
os setores e a complementaridade das ações – questão de fundamental importância para o Serviço Social. Assinale, a seguir, 
a estratégia que tem sido amplamente considerada como uma estratégia de gestão a ser adotada com vistas a enfrentar 
problemas complexos. 
A) Controle social. 
B) Intersetorialidade. 
C) Interdisciplinaridade. 
D) Transdisciplinaridade. 
E) Tratamento fracionado. 
 

Questão 51 
Ao considerar a presença de profissionais do Serviço Social nas instituições da Política de Segurança Pública, em órgãos como 
Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, dentre outros, um tema 
emerge com intensidade: a violência. Ao se pensar que os sistemas econômico, político e social aumentam a vulnerabilidade 
dos países à violência, e que se vive em meio a um processo social que se expressa na injustiça e na exploração e que conduz 
à opressão dos indivíduos, é possível se referir à violência de tipo: 
A) Física. 
B) Moral. 
C) Estrutural. 
D) Patrimonial. 
E) Institucional. 
 

Questão 52 
Considere que a Política de Segurança Pública é um campo de inserção do Serviço Social, no qual a profissão se insere no 
quadro da prestação de serviços sociais pelo Estado. Sobre a discussão sócio-histórica da polícia brasileira, bem como os 
desafios na defesa do projeto ético-político da categoria do Serviço Social, deve-se ponderar, no que se refere às fases do 
Brasil, a herança da realidade social e econômica da época marcada por uma sociedade conservadora de base escravista. 
Diante do exposto, assinale, a seguir, o período que remonta à fundação das polícias no país.  
A) Redemocratização do país. 
B) Período Pré-Colonial – 1500 a 1530. 
C) Institucionalização da polícia militar com a Ditadura Militar.  
D) Período inicial do Brasil Colônia – desde a missão “exploradora”. 
E) A partir da vinda da Família Real – em meados do Período Colonial. 
 

Questão 53 

“Os reflexos provocados pela agenda neoliberal, desde o final do século passado, intensificam o problema da desigualdade 
socioeconômica do país, requisitando a necessidade de respostas estatais e governamentais. No início do século XX, 
presencia-se, no cenário brasileiro, uma corrente (e fenômeno político) recente e localizada, indissociável das particularida-
des da economia e da política brasileira, que conciliou aspectos do neoliberalismo com aspectos do “velho” desenvolvimen-
tismo, expressando brevemente a melhoria de alguns indicadores sociais.” As informações se referem a: 
A) Pós-keynesianismo. 
B) Ultraneoliberalismo. 
C) Neodesenvolvimentismo. 
D) Fordismo desenvolvimentista. 
E) Desenvolvimentismo do período autocrático burguês. 
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Questão 54 
Considerando a assessoria/consultoria no Serviço Social, analise as afirmativas a seguir. 
I. O assessor assistente social é aquele que intervém; a equipe que ele assessora deve acatar as suas proposições.  
II. Constitui competência do assistente social prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 

políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 
III. A recorrência ao tema assessoria/consultoria não é recente; surgindo já nas instituições assistenciais católicas, na fase do 

movimento de reação católica. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II.  
C) III.  
D) I e II.  
E) II e III.  
 

Questão 55 

Ao lado da retração do Estado no campo das políticas sociais, a partir da perspectiva do projeto neoliberal, no Brasil nos anos 
1990, ocorreu ampliação do campo da prestação de serviços sociais pela sociedade civil. 

(Lima, 2009, Pág. 141.) 
 

Levando em consideração determinadas ações por parte de organizações e pessoas que dedicam tempo e recursos em 
atividades e/ou projetos, ressalta-se que as práticas voltadas ao bem-estar da comunidade e/ou segmentos específicos, mas 
que carregam o caráter da doação de recursos privados utilizados para atendimento de fins públicos, entendem-se por meio 
de: 
A) Filantropia empresarial. 
B) Responsabilidade social. 
C) Intraempreendedorismo. 
D) Empreendedorismo social. 
E) Financeirização das políticas sociais. 
 

Questão 56 

O Auxílio Brasil aprimora a política de transferência de renda do Governo Federal, integrando benefícios de assistência social, 
saúde, educação e emprego. Ao mesmo tempo em que garante uma renda básica às famílias em situação de vulnerabilidade, 
oferece ferramentas para a emancipação socioeconômica. São objetivos do programa Auxílio Brasil, EXCETO: 
A) Ampliar a oferta do atendimento das crianças em creches. 
B) Estimular crianças, adolescentes e jovens a terem desempenho científico e tecnológico de excelência. 
C) Promover a cidadania com garantia de moradia, por meio dos benefícios ofertados por crédito imobiliário e aluguel social. 
D) Promover, prioritariamente, o desenvolvimento de crianças e adolescentes, por meio de apoio financeiro a gestantes, 

nutrizes, crianças e adolescentes em situação de pobreza ou extrema pobreza. 
E) Promover o desenvolvimento de crianças na primeira infância, com foco na saúde e nos estímulos às habilidades físicas, 

cognitivas, linguísticas e socioafetivas, de acordo com o disposto na Lei nº 13.257/2016. 
 

Questão 57 

De acordo com a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), a assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado; é 
política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. São princípios estabelecidos 
na LOAS, EXCETO: 
A) A universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 

públicas. 
B) A participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 

em todos os níveis. 
C) A igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais. 
D) A divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 

Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
E) O respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à 

convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
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Questão 58 
A tendência em submeter o conjunto da vida social à dinâmica da vida econômica, sobretudo ao imperativo das relações de 
compra e venda, alcança, hoje, na sociedade do capital, uma dimensão bastante expressiva, em razão de ser forjada por uma 
mundialização econômica e cultural sem precedentes na história da humanidade. Revela a consolidação da hegemonia de um 
modo de vida da sociedade do capital que se expande sem se intimidar diante de qualquer tipo de fronteira: geográfica, ética 
ou cultural. Modo de vida esse que tende a ocultar, a partir de diferentes estratégias, a importância da esfera política da vida 
social.”                 (Almeida e Alencar. 2011. Pág. 31. Adaptado.) 

 

Considerando as expressões do capitalismo contemporâneo e a esfera política, analise as afirmativas a seguir. 
I. A esfera política é extremamente reduzida em suas potencialidades, sobretudo em relação à participação de diferentes 

sujeitos políticos nos processos decisórios e de legitimação do exercício do poder. 
II. A ampliação efetiva da sociedade civil nas últimas décadas não é um resultado mecânico da expansão do capitalismo, mas 

da intensa disputa pelo poder a partir de um conjunto cada vez mais amplo de sujeitos e instituições sociais. 
III. Historicamente põe-se em curso um enorme esforço de esvaziamento da dimensão política da sociedade civil, estabelecendo-se 

uma identificação entre sociedade civil e o termo emergente de terceiro setor. 
IV. A sociedade civil constituída com a ampliação do terceiro setor envolve, na verdade, uma forma de fortalecimento do Estado 

em sua dimensão social, de espaço de regulação dos conflitos sociais. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas.  
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) I, III e IV, apenas. 
 

Questão 59 
A Lei nº 8.213/1991 assegura a contratação de pessoas com deficiência tanto no serviço público quanto em empresas 
privadas que empreguem cem trabalhadores ou mais. Sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Assegurada por Lei, a contratação de profissionais com deficiência é cada vez mais frequente no serviço público; contudo, 

não foi estabelecido um percentual de cotas para as empresas privadas. 
II. As pessoas com deficiência passaram a ter mais chances de inserção no mercado de trabalho, mas, em geral, elas ainda 

enfrentam preconceito nos locais de trabalho. 
III. Um dos maiores empecilhos para a inserção de profissionais com deficiência no mercado de trabalho é de natureza cultural 

e envolve estereótipos e discriminação.  
IV. A Lei não só estabelece as cotas que devem ser atendidas nas empresas, mas também o fornecimento de condições à pessoa 

incapacitada ou com deficiência para que se reeduquem e se adaptem para o trabalho. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 

Questão 60 
A relação entre o trabalho e o Serviço Social é central para entender as particularidades da atuação do assistente social. De 
acordo com ABESS (1996), “o Serviço Social enquanto especialização do trabalho coletivo inserido na divisão social e técnica 
do trabalho, partícipe do processo de produção e reprodução das relações sociais se constitui um dos eixos estruturantes do 
projeto profissional dos assistentes sociais”. Sobre o projeto profissional do Serviço Social, assinale a afirmativa correta. 
A) É possível afirmar e fundamentar o caráter unitário do exercício profissional permeado pelos interesses e relações sociais 

entre as classes e destas com o Estado, e com o conjunto da sociedade. 
B) A condição de assalariamento e as relações de trabalho perpassadas pelas injunções do mundo do trabalho na sociabilidade 

do capital imprimem negação dessa força de trabalho especializada com o trabalho e os trabalhadores.  
C) Os fundamentos da profissão são fortemente inspirados pela teoria funcionalista, possibilitando a apreensão da história a 

partir das classes sociais e suas lutas, o que sinaliza o reconhecimento da centralidade do trabalho e dos trabalhadores. 
D) Que a concepção de trabalho presente no projeto de formação profissional do Serviço Social é a compreensão de que por 

meio da ação e organização do trabalho foram estabelecidas a natureza do trabalho social em particular e o trabalho geral. 
E) A análise do Serviço Social como uma especialização do trabalho coletivo inserido na divisão social e técnica do trabalho, 

partícipe do processo de produção e reprodução social. Essa perspectiva constituiu um marco na redefinição profissional e 
da historicidade da profissão.  
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Questão 61 
Aumento da letalidade policial contrasta com redução de mortes violentas no país 

 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, 3.181 pessoas foram mortas pela polícia no primeiro semestre de 
2020. O número representa um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as vítimas, a grande maioria 
eram homens (99,2%), jovens (74,3%) e negros (79,1%). Publicado anualmente, o relatório, produzido pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, recolhe dados oficiais de secretarias de segurança de todos os estados, tornando-se um dos principais 
mapeamentos a respeito da violência no país. Ano a ano, o levantamento vem revelando a tendência de crescimento no número de 
mortes em decorrência de intervenção policial, sobretudo entre pessoas negras. Entre 2013 e 2019, houve um aumento de 
188% vítimas fatais em operações policiais. O primeiro semestre deste ano já representa 49,8% do total de casos de todo o ano de 
2019. A vitimização de agentes de segurança pública também tem aumentado: foram 110 mortos somente no primeiro semestre de 
2020, 19,6% a mais no mesmo período do ano passado. 

(Disponível em: https://www.conectas.org/noticias/aumento-da-letalidade-policial/. Acesso em: 27/01/2022. Adaptado.) 
 

Considerando os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 e da atuação do Serviço Social frente à questão 
social, analise as afirmativas a seguir. 
I. A questão da violência constitui-se de um problema histórico no Brasil relacionado ao racismo e à escravidão, visto que as 

vítimas em sua indiscutível maioria são negras. 
II. A violência policial é reflexo da ação policial no combate à criminalidade crescente no Brasil. 
III. O fato da maioria das vítimas da violência policial serem negras não se relaciona com o racismo e, sim, com a abrangência 

da criminalidade entre as pessoas negras. 
IV. A violência policial é reflexo do embate entre um modelo de Estado, que criminaliza a pobreza como forma de manter o 

controle e a hegemonia das classes dominantes. 
 Está correto o que se afirma em  
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 

Questão 62 
“O processo para a constituição de um Serviço Social crítico, que buscava a renovação profissional ocorrido em meados da 
década de 60, ficou conhecido como ________________. Outros movimentos se sucederam a esse como a reatualização 
do(a) _______________, intenção de ruptura, movimento de _______________, dentre outros.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) perspectiva modernizadora / renovação / atualização 
B) modernização conservadora / renovação / atualização 
C) atualização / conservadorismo / perspectiva modernizadora 
D) perspectiva modernizadora / conservadorismo / reconceituação 
E) reconceituação / conservadorismo / perspectiva modernizadora 
 

Questão 63 
Em 1942, a Era Vargas possibilitou estreitar relações com os Estados Unidos, em nome de interesses econômicos e políticos, 
cujo principal objetivo era fortalecer o capitalismo na América Latina e combater o comunismo. Sobre a relação entre o 
Governo de Getúlio Vargas e os Estados Unidos e os impactos no Serviço Social, analise as afirmativas a seguir.  
I. O Serviço Social, inserido neste contexto social, sofre forte rebatimento da ideologia da época e passa a buscar no modelo 

de profissão norte-americano uma nova referência filosófica, o suporte teórico e científico necessário para responder às 
demandas postas ao exercício profissional. 

II. O ideário dominante requeria uma crescente intervenção técnica (organizada e planejada) e fazia que o Serviço Social 
desencadeasse uma busca de recursos técnicos para superar ações espontâneas e filantrópicas. 

III. As exigências de tecnificação do Serviço Social são atendidas, mantendo-se a mesma razão instrumental: busca-se uma 
maior qualificação dos procedimentos interventivos, utilizando-se, inclusive, fundamentos advindos da Antropologia. 

IV. Esse é um período importante para consolidação da profissão, pois ela se estabelece de forma significativa no âmago das 
instituições públicas e privadas e as escolas de formação profissional multiplicam-se. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E)  II, III e IV, apenas. 
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Questão 64 

A trajetória do Serviço Social como profissão no Brasil é profundamente marcada pela dinâmica entre as classes sociais 
fundamentais e o Estado. As relações estabelecidas historicamente entre os sujeitos políticos que protagonizam na esfera da 
produção as contradições da relação entre capital e trabalho também engendram a esfera da reprodução social e assumem 
diferentes expressões socioinstitucionais a partir das ações desenvolvidas pelo Estado. 

(Almeida e Alencar, 2011. Pág. 59.) 
 

Analisando o contexto pós-golpe de 1964 e a trajetória do Serviço Social, vislumbramos um processo de renovação do Serviço 
Social. A respeito desse processo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Instauração do pluralismo teórico, ideológico e político no marco profissional, deslocando uma sólida tradição de monolitismo 

ideal. 
B) A constituição de segmentos de vanguarda; sobretudo, mas não exclusivamente inseridos na vida acadêmica, voltados para 

a investigação e a pesquisa. 
C) Inaugura uma forma de percepção da institucionalidade que corrobora com as elaborações endógenas à profissão, buscando 

um quadro analítico no qual a dinâmica entre produção e reprodução social constitui uma unidade na mediação política e 
econômica do Estado. 

D) A sintonia da polêmica teórico-metodológica profissional com as discussões em curso no conjunto das ciências sociais, 
inserindo o Serviço Social na interlocução acadêmica e cultural contemporânea como protagonista que tenta contar com a 
subalternidade (intelectual) posta por funções meramente executivas. 

E) A crescente diferenciação das concepções profissionais (natureza, funções, objeto, objetivos e práticas do Serviço Social), 
derivada do recurso diversificado a matrizes teórico-metodológicas alternativas, rompendo com o viés de que a profissiona-
lidade implicaria uma homogeneidade (identidade) de visões e práticas. 

 

Questão 65 

O Código de Ética Profissional remete ao enfrentamento das contradições colocadas à profissão, a partir de uma visão crítica, 
e fundamentada teoricamente, das derivações ético-políticas do agir profissional. O Código de Ética do Serviço Social 
estabelece a competência do Conselho Federal do Serviço Social (CFESS). São consideradas competência do CFESS, EXCETO: 
A) Como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar jurisprudência na observância deste Código e nos casos omissos.  
B) Participar na elaboração e no gerenciamento das políticas sociais, bem como na formulação e implementação de programas 

sociais.  
C) Introduzir alteração neste Código, através de uma ampla participação da categoria, em um processo desenvolvido em ação 

conjunta com os Conselhos Regionais. 
D) Compete aos Conselhos Regionais, nas áreas de suas respectivas jurisdições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes 

deste Código, e funcionar como órgão julgador de primeira instância.  
E) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes do Código de Ética, fiscalizando as ações dos Conselhos Regionais e a prática 

exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área do Serviço Social. 

 
Questão 66 

O texto constitucional de 1988 é um marco na democratização e no reconhecimento dos direitos sociais. Articulada com tais 
princípios, a Constituição alargou o projeto de democracia, compatibilizando princípios da democracia representativa e da 
democracia participativa, e reconhecendo a participação social como um dos elementos-chave na organização das políticas 
públicas. Sobre a participação social para efetivação dos direitos sociais, analise as afirmativas a seguir.  
I. Promove transparência na deliberação e visibilidade das ações, democratizando o sistema decisório. 
II. Permite maior expressão e visibilidade das demandas sociais, provocando um avanço na promoção da igualdade e da 

equidade nas políticas públicas.  
III. A sociedade, por meio de inúmeros movimentos e formas de associativismo, permeia as ações estatais na defesa e 

alargamento de direitos, demanda ações apesar de não executá-las. 
IV. A consolidação da participação, na última década, efetuou-se, principalmente, por meio dos diversos formatos de conselhos 

e dos diferentes mecanismos de parceria colocados em prática nas políticas sociais. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E)  II, III e IV, apenas. 
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Questão 67 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990, contrapõe-se, historicamente, a um passado 
de controle e de exclusão social sustentado na Doutrina da Proteção Integral. O ECA expressa direitos da população infanto-
-juvenil brasileira, pois afirma o valor intrínseco da criança e do adolescente como ser humano. Dentre os preceitos 
normativos estabelecidos no ECA, tem-se a possibilidade de colocação em família substituta. Considerando a normativa 
sobre a colocação em família substituta, analise as afirmativas a seguir.  
I. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento 

posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio 
dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. 

II. Tratando-se de maior de doze anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Na apreciação do 
pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida. 

III. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão 
dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, 
capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. 

IV. A colocação em família substituta far-se-á somente mediante guarda, independentemente da situação jurídica da criança 
ou adolescente, os grupos de irmãos serão colocados sob mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de 
risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 

Questão 68 

De 1936, quando da criação da primeira Escola de Serviço Social na PUC de São Paulo, a 2016, data em que a profissão completa 
oitenta anos no Brasil, uma história aguerrida, de lutas, de rupturas e construções, marca a trajetória do Serviço Social brasileiro. 
                  (Oliveira e Chaves, 2017. Pág. 144.) 
 

Sobre o contexto do Serviço Social na América Latina observamos que, a partir do processo de industrialização, a sequência 
de transformações societárias vivenciadas na América Latina provocou mudanças no processo teórico-metodológico da 
profissão que buscou procedimentos mais técnicos embasados no: 
A) Marxismo e positivismo.  
B) Funcionalismo e marxismo. 
C) Estruturalismo e marxismo. 
D) Positivismo e funcionalismo. 
E) Estruturalismo e positivismo. 
 

Questão 69 

O contexto da Ditadura Militar irá influenciar profundamente o trabalho e a formação do assistente social. Na medida em 
que os direitos civis e políticos são cerceados, os direitos sociais passam a receber atenção. José Paulo Netto, na obra 
“Ditadura e serviço Social”, analisa o processo de modernização da profissão e as contradições no seio do movimento. Sobre 
as contradições e o papel de diferentes atores, relacione adequadamente as colunas a seguir.  
1. Multinacional. 
2. Filantropia privada. 
3. Estado. 
(     ) Atender às demandas de uma área que expandiu diante do aprofundamento da questão social. 
(     ) Responder à questão social de forma coercitiva, tecnocrática, meritocrática conforme demanda econômica do capital. 
(     ) Apropriar-se do aparato burocrático e possibilidade de intervir diretamente na relação capital/trabalho. 
(     ) Atender às demandas decorrentes do processo de crescimento da população urbana. 
A sequência está correta em  
A) 3, 2, 1, 3. 
B) 2, 3, 2, 1. 
C) 3, 1, 1, 2. 
D) 3, 2, 1, 2. 
E) 2, 3, 1, 2. 
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Questão 70 
A Era Vargas é conhecida por suas mudanças no cenário social, econômico e político e foi nesse período que o Serviço Social 
no Brasil se consolidou. Sobre o cenário do surgimento do Serviço Social e sua relação com a Era Vargas, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) O contexto de mudanças econômicas, sociais e políticas propiciou a criação da primeira escola de Serviço Social no estado 

de São Paulo, no ano de 1936. 
B) A Era Vargas é conhecida por suas mudanças no cenário social; a questão social deixou de ser vista como caso de polícia e 

passou a ser vista como uma questão de política pública. 
C) Na Era Vargas ocorre um cenário de precarização da população; eclodem novos movimentos sociais, surgem os sindicatos e 

os partidos políticos e, assim, surgem, no Brasil, a burguesia industrial e o proletariado. 
D) Na Era Vargas, ocorreu um aumento da população urbana, especialmente por intermédio da migração da população do 

campo em busca de melhores oportunidades de trabalho, que favoreceu o surgimento das favelas e dos cortiços. 
E) O novo cenário instituído pela política da Era Vargas possibilitou que a indústria se desenvolvesse, contribuindo para que as 

pessoas saíssem do campo e fossem morar na cidade; as pessoas que saíram do campo para morar na cidade foram 
criminalizadas, sem possibilidade de manifestação popular ou política.  

 

Questão 71 

Sobre as Diretrizes Pedagógicas para o Atendimento Socioeducativo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Exigir dos adolescentes é potencializar suas capacidades e habilidades; é reconhecê-los como sujeitos com potencial para 

superar suas limitações, pois a exigência é condição e antecede a compreensão. 
B) As medidas socioeducativas possuem em sua concepção básica uma natureza sancionatória, reflexiva e uma natureza socio- 

pedagógica. Dessa forma, a sua operacionalização inscreve-se na perspectiva ético-pedagógica. 
C) Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade são condições necessárias na ação socioe-

ducativa; fazer-se presente na ação socioeducativa dirigida ao adolescente é aspecto fundamental para a formação de um 
vínculo. 

D) A disciplina deve ser considerada como instrumento norteador do sucesso pedagógico, tornando o ambiente socioeducativo 
um polo irradiador de cultura e conhecimento e não ser vista apenas como um instrumento de manutenção da ordem insti-
tucional. 

E) As ações socioeducativas devem propiciar concretamente a participação crítica dos adolescentes na elaboração, monitora-
mento e avaliação das práticas sociais desenvolvidas, possibilitando, assim, o exercício da responsabilidade, da liderança e 
da autoconfiança. 

 

Questão 72 
A constituição do Serviço Social na sociedade brasileira está vinculada à emergência de um novo tipo de sociedade, 
denominada moderna, ou seja, a sociedade capitalista que inaugura e legitima uma modalidade de conhecimento “erudito” 
– o conhecimento científico. “A primeira escola de Serviço Social surgiu em ________, em São Paulo, e era ligada à(ao) 
_______________, criado(a) por iniciativa de um grupo de jovens moças, que, após um curso e visitas a entidades 
beneficentes, resolveram criar para propagar as ações de caridade ligadas a ___________.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) 1933 / Centro de Serviço Social / igreja católica 
B) 1937 / Escola Paulista de Serviço Social / igreja católica 
C) 1936 / Centro de Estudos e Ação Social / igreja católica 
D) 1941 / Escola Paulista de Serviço Social / entidades filantrópicas 
E) 1934 / Centro de Estudos e Ação Social / entidades filantrópicas 
 

Questão 73 
A dinâmica do processo que conduziu a consolidação profissional do serviço social materializou-se em conquistas teóricas e 
ganhos práticos. Dentre essas conquistas está a Lei nº 8.662/93 de Regulamentação da Profissão. De acordo com Art. 2º da 
Lei nº 8.662/93 constituem direitos do assistente social, EXCETO: 
A) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. 
B) Pronunciamento em matéria de sua especialidade; sobretudo, quando se tratar de assuntos de interesse da população. 
C) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais. 
D) Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envol-

vidos em seus trabalhos. 
E) Participação de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e na defesa de seus 

interesses e necessidades.  
 



     

 

20 
       

QOASPM – ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN 
 

ꚗ 

Questão 74 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) disciplina a gestão pública da Política de 
Assistência em todo território brasileiro, exercida de forma sistêmica pelos entes federativos, em consonância com a 
Constituição Federal, de 1988, e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). São considerados objetivos do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), EXCETO: 
A) Definir os níveis de gestão, de acordo com estágios de organização da gestão e ofertas de serviços pactuados nacionalmente. 
B) Dar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais. 
C) Estabelecer as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na organização, regulação, 

manutenção e expansão das ações de assistência social. 
D) Orientar-se pelo princípio da unidade e regular, em todo o território nacional, a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades 

quanto à oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos de assistência social. 
E) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva e garantem os direitos dos usuários. 
 

Questão 75 

A sociedade que se forja no Brasil depois da abolição carrega no seu âmago duas questões mal resolvidas do século anterior: 
as relações agrárias arbitradas pelo patriciado rural, mediante a Lei de Terras (1850), profundamente restritiva ao desenvolvi-
mento da chamada “agricultura familiar”; e uma lei de libertação dos escravos que nada regula sobre as condições de inserção 
dos ex-escravos na economia e na sociedade pós-abolição. 

(Delgado, 2005. Pág. 31.) 
 

A partir da reflexão do texto e analisando a questão social contemporânea, é correto afirmar que: 
A) A questão social contemporânea expressa o período da urbanização, do crescimento das cidades sem relação com o campo. 
B) A ausência de condições adequadas aos ex-escravos é vista como uma questão importante no passado e pouco influente no 

presente. 
C) A não inserção do negro na sociedade, por via do trabalho assalariado, acarretou um modelo econômico excludente mas 

com pouco impacto na questão social. 
D) A não inserção do negro na sociedade, por via do trabalho assalariado e a ausência da Reforma Agrária são elementos decisi-

vos na questão social do tempo presente. 
E) O desenvolvimento da agricultura familiar foi restringido pela Lei de Terras (1850), mas possibilitou a manutenção dos agricul-

tores e ex-escravos no campo não acarretando impacto na questão social.  
 

Questão 76 

Reconhecendo a autonomia técnica do trabalho do assistente social e o fato de que se trata de uma ação profissional 
regulada por um código de ética e por conselho profissional e sustentada em um projeto de formação profissional, pensar a 
ação profissional requer identificar também as determinações que estruturam o próprio trabalho na sociedade e suas 
medições em relação à esfera dos serviços. Sobre as especificidades do trabalho do assistente social, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Deve se enxergar também como mão de obra que atende uma exigência do mercado, apesar de ser diferente dos demais 

trabalhadores, pois ele também se encontra na condição de assalariado. 
II. Se insere em um processo de trabalho coletivo, organizado dentro de condições sociais dadas, cujo produto, em suas 

dimensões materiais e sociais, é fruto do trabalho combinado ou cooperativo. 
III. O trabalho interprofissional, multiprofissional ou interdisciplinar é fruto do fenômeno da especialização do trabalho coletivo 

e unidade das políticas sociais. 
IV. É a visão de totalidade da organização do trabalho que torna possível situar a contribuição de cada especialização do 

trabalho no processo global de produção. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e III. 
B) II e IV. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
E) I, II e IV. 
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Questão 77 
Com base na concepção da assistência social, que tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa 
de direitos, ela organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo e conforme 
estabelecido na NOB/SUAS se orienta por princípio éticos para a oferta da proteção socioassistencial. Sobre os princípios 
éticos para a oferta da proteção socioassistencial, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Defesa do protagonismo e da autonomia dos usuários e a recusa de práticas de caráter clientelista, vexatório ou com intuito 

de benesse ou ajuda. 
B) Garantia aos usuários do direito às informações do respectivo histórico de atendimentos, devidamente registrados nos 

prontuários do SUAS. 
C) Acesso à assistência social a quem dela necessitar, sem discriminação social de qualquer natureza, independente dos 

critérios de elegibilidade dos diferentes benefícios. 
D) Prevalência, no âmbito do SUAS, de ações articuladas e integradas, para garantir a integralidade da proteção socioassistencial aos 

usuários dos serviços, programas, projetos e benefícios. 
E) Oferta de serviços, programas, projetos e benefícios públicos gratuitos com qualidade e continuidade, que garantam a 

oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. 
 

Questão 78 

A garantia de direitos sociais nos campos da educação, saúde, assistência social, previdência social e trabalho foi acompa-
nhada da consolidação de uma nova institucionalidade, objetivando assegurar a presença de múltiplos atores sociais, seja 
na formulação, na gestão, na implementação, ou no controle das políticas sociais, tendo os conselhos de políticas sociais um 
importante papel. Sobre os conselhos de políticas sociais, assinale afirmativa INCORRETA. 
A) Alguns são conselhos de políticas, outros de programas sociais específicos, como é o caso do Conselho do Programa Nacional 

de Incentivo ao Voluntariado, Pátria Voluntária. 
B) Existe uma diversidade de composição, representação e natureza entre os conselhos nacionais de políticas sociais, podendo 

ser partidários ou não, e consultivos ou deliberativos. 
C) Os conselhos dispõem de recursos legítimos para mobilizar a sociedade – convocando, por exemplo, conferências, fóruns, 

reuniões ampliadas etc. – e estabelecer articulações políticas.  
D) Os conselhos podem deliberar sobre diretrizes de políticas, sua formulação e mecanismos que as constituem, aprovar 

recursos, orçamentos e planos de ação como é o caso do Conselho Nacional de Saúde. 
E) Certos conselhos possuem caráter eminentemente propositivo, tendo como atribuição atuar como espaço de negociação, 

concertação e articulação entre atores sociais e projetos políticos como é o caso do Conselho Nacional da Previdência Social. 
 

Questão 79 
Idoso de Blumenau é abandonado pelo próprio filho em rodoviária 

 

Um idoso natural de Blumenau foi abandonado pelo próprio filho na rodoviária de Tijucas. O caso ocorreu por volta das 20h 
deste sábado (27). Imagens mostram Gilmar Duarte da Silva, de 63 anos, com olhar triste sentado ao lado das malas e de um 
sanduíche. Após abandonar o pai, o homem de 40 anos voltou para casa, em Blumenau. Mesmo assim, a assistência social de 
Tijucas decidiu levar o senhor à residência do filho, onde novamente ele se negou a receber. 

(Disponível em: https://ndmais.com.br/seguranca/idoso-de-blumenau-e-abandonado-pelo-proprio-filho-em-rodoviaria/. 28/02/2021. Adaptado.) 
 

Considerando o disposto no Estatuto do Idoso, é possível analisar a atuação da assistência social nesse caso como atitude: 
A) Correta, ao levar o idoso à residência do filho, visto que é responsabilidade do filho o cuidado com o pai conforme estabelece 

Art. 3º do Estatuto do Idoso que compete à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar o idoso. 
B) Correta, conforme estabelece o Estatuto do Idoso no Art. 4º de que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligên-

cia, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na 
forma da Lei. 

C) Incorreta, pois deveria levar o idoso para um abrigo, conforme estabelece o Estatuto do Idoso no Art. 4º, pois nenhum idoso 
será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 
direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da Lei. 

D) Incorreta, pois deveria ter encaminhado o idoso para a casa de outro parente conforme estabelece o Estatuto do Idoso no 
Art. 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo 
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da Lei. 

E) Correta, ao levar o idoso a residência do filho, conforme estabelece o Estatuto do Idoso Art. 3º, parágrafo único, tópico V, o 
atendimento ao idoso deve ser realizado, prioritariamente, pela própria família em detrimento do atendimento asilar, que 
compete à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar o idoso; porém, deverá notificar o crime de abandono 
conforme previsto no Art. 98 do Estatuto do Idoso. 

 
 



     

 

22 
       

QOASPM – ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN 
 

ꚗ 

Questão 80 
[...] acreditamos que a história síntese da ação dos homens há que portar as mediações necessárias para desencadear, no 
conjunto da profissão a necessidade de alçar novas formas de inferir no processo, sem nos qualificarmos teórica e praticamente 
para este momento, sem nos inserirmos nas lutas sociais, corro risco de perder o trem da história. 

(Yolanda Guerra, 2007. Pág. 206.)  
 

Analisando historicamente o referencial teórico-metodológico do Serviço Social, assinale afirmativa INCORRETA. 
A) No início, a perspectiva marxista adotada pelo serviço social foi dos manuais o que levou a uma leitura enviesada do autor. 
B) A teoria marxista de Althusser influenciou a proposta marxista do serviço social pautada no cientificismo e no formalismo 

metodológico. 
C) A partir de 1970 é que começa a se colocar a perspectiva marxista que irá remeter à profissão a consciência de seu papel na 

sociedade de classe. 
D) O estruturalismo pautado no cientificismo e no formalismo metodológico leva o serviço social a construir os objetivos 

institucionais da profissão. 
E) A partir da influência de Althusser, o serviço social passa a propor o abandono do espaço institucional por percebê-lo como 

instrumento de dominação. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

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 nem a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 ou braceletes magnéticos – 
ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan 
sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos. 

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) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplica-
ção. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a 
transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se 
retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao 
Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




