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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06. 

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 
Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido 
− e ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um 
jornal que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria 
enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 
presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 
outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o 
grupo ria sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia 
de Gwyneth Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros 
químicos (chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição: “Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer 
que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. 
Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 
além disso, muito mal simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para 
repararmos que não havia nem mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 
reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 
sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 
atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se 
não havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) põe em dúvida a alunissagem. 

b) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 
conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 
absurdas. 

c) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das manifestações do 
presidente norte-americano. 

d) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 
seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 
geológicos. 
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e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das provas de 
que a alunissagem foi uma fraude. 

 

2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de 
futebol indica que 

a) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os torcedores tão 
fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de supostos rastros 
químicos deixados por aviões. 

b) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda que 
não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a gravação de Neil 
Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o tremor da bandeira 
americana. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 
secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como a 
alunissagem. 

d) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns seguidores 
de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não acreditarem em 
fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

e) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da conspiração. 

 

3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode 
ser classificada como: 

a) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

b) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui 
nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

c) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 
sentido oposto do seu significado. 

d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 
“aterrissagem”. 

e) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua 
Portuguesa. 

 

4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo 
com a norma culta, os termos destacados em: 
....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald 
Trump. 

....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem 
piedade.... 
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Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição 

a) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o trem 
parou... 

b) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ 
pararam um pouco de conversar... 

c) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 
disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

d) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-se um 
intervalo... 

e) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ ficaram 
calados... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, de 
acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias 
___________________ do presidente pelas teorias da conspiração 

a) no que diz respeito a inclinação 

b) quanto à predileção 

c) à respeito da tendência 

d) sobre à preferência 

e) no que toca a atração 

 

6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso ”, na frase 
abaixo, sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) portanto 

b) contudo 

c) por conseguinte 

d) mas também 

e) e não obstante 

 

7. Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do 
compositor Zeca Baleiro: 
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Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch  

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link  

Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink  

Só um bom e velho engov  

Eu tirei o meu green card  

E fui pra Miami Beach  

Posso não ser pop star  

Mas já sou um nouveau riche  

Eu tenho sex-appeal  

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi  

Não dispenso um happy end  

Quero jogar no dream team  
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De dia um macho man  

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

a) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no processo de 
globalização. 

b) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras estrangeiras em 
sua canção.  

c) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua música 
no exterior. 

d) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 
estrangeirismos.  

e) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos estrangeiros. 

8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado 
pela European Environment Agency, escolha a única alternativa que apresenta 
análise correta sobre a projeção populacional da Europa, África e Ásia para o 
ano de 2050. 

Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 
2050 por idade, sexo e educação 
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Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends 
(GMT 1), 2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 
Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some 
primary education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem 
educação formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: 



 

SERVIÇO SOCIAL 

 UNIFESP – FAP 2018  

 

7 

Grupos etários em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million 
people”: Pessoas em milhões 

 

a) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três continentes 
e elevação mais pronunciada na escolaridade superior feminina. 

b) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 
contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

c) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 
continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais 
suscetível ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de 
escolarização. 

(E) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 
envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 
Portuguesa: 

a) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. Adriana 
Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de prevenção da doença, 
dando-lhes novas esperanças. 

b) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente americano 
e a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a pandemia lhes 
afetará profundamente. 

c) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta 
de educação das populações locais, conferindo-as responsabilidade pelos risco 
à saúde pública. 

d) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de urgência 
e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município assegurou-a 
tratamento adequado. 

e) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à epidemia 
de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe de descaso. 

 

10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 
informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 
pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 
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a) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas que 
está superlotado. 

b) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, mas 
apenas um está superlotado. 

d) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em 
doenças cardíacas, porém está superlotado. 

e) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da cidade 
atende pelo SUS e está superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 
 
O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 
longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento 
aos povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades 
culturais, linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão 
das experiências anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 
população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e extensão. 
As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram 
quão complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente 
diverso e distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão 
sobre a necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade 
olhar para os sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, 
permitindo que o outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a 
formação de vínculo e acolhimento.  
Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde 
especializado no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, 
v.23, n.3, p.1077-1090, 2014 
 
11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 
a) Política Nacional de Redução de Danos 
b) Política Nacional de Imunização 
c) Política Nacional da Atenção Básica 
d) Política Nacional de Humanização 
e) Sistema Único de Saúde 
 
12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 
alternativa mais adequada. 
a) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-
se às necessidades locais e às possibilidades específicas de cada região, 
levando em conta os diversos sistemas sociais, culturais e econômicos. 
b) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 
comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 
doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 
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c) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de 
saúde indígenas. 
d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser 
nacionais para o melhor direcionamento das ações. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13 Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 
principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado 
complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 
__________de saúde de ________________frequência e relevância em seu 
_______________, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 
devem ser acolhidos. 
a) Necessidades, igual, programa 
b) Necessidades; menor, ambulatório 
c) Reinvindicações; maior; programa 
d) Reinvindicações, maior e território 
e) Necessidades; maior; território 
 
Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 
Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios 
básicos de cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para 
que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 
atendimento de saúde, tanto em serviço público como privado. São eles: (1) 
todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 
saúde; (2) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 
problema; (3) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor 
e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão tem direito a atendimento 
que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) todo cidadão 
também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 
adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 
saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  
(Ministério da Saúde,2011) 
 
14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários 
da saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil vêm 
avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à Saúde 
(RAS). É característica diferencial da RAS: 
a) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 
b) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial 
do usuário ao sistema de saúde. 
c) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 
econômica. 
d) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de 
demandas preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 
e) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de óbito no 
Brasil. 
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15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para 
seu problema, para isso é fundamental: 

a) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos profissionais 
de saúde decidir o melhor tratamento. 
b) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico 
decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu 
estado de saúde. 
c) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 
dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da história 
clínica e motivo do encaminhamento. 
d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem condições 
adequadas de atendimento. 
e) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no 
prontuário do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua 
atualização constante. 
 
 

16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o 
seu diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido preconizado: 

a) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências 
científicas e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, sendo 
questionável considerar os determinantes sociais relacionados ao processo de 
adoecimento. 
b) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com 
acolhimento baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 
c) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 
capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua saúde. 
d) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as 
ações e serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 
e) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 
intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos na 
identificação de problemas e solução de necessidades. 
 

17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da 
saúde, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser 
entendido como princípio e diretriz do SUS: 

a) Controle social. 
b) Política de saúde redistributiva. 
c) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 
cidadania regulada. 
d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis 
de complexidade do sistema de saúde. 
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e) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de redes 
assistenciais. 
 

18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes 
momentos passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que apresenta fases de uma política pública de 
modo cíclico. 

a) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) 
Tomada de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 
b) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; 
(4) Adaptação; e (5) Encerramento da política; 
c) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) 
Tomada de decisão; e (5) Correções da política. 
d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 
decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 
e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 
problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e (5) 
Implementação. 
 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência 
de políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social conhecidos 
como Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, o Sistema 
Único de Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção social?  
a) Corporativista 
b) Residual 
c) Seguro sócio-empresarial 
d) Meritocrático 
e) Seguridade social 
 
 

20. “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez 
que a igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez 
mais pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, 
assinale a alternativa que apresenta princípios coerentes ao status político da 
cidadania. 

a) Propriedade privada e competitividade 
b) Individualismo e liberdade. 
c) Solidariedade e assistencialismo. 
d) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 
e) Justiça, direitos e deveres 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21. Conforme Maria Carmelita Yazbek (2009) quanto ao significado sócio-
histórico da profissão e mais especificamente no campo das profissões e do 
Serviço Social, é incorreto afirmar:  

a) O Serviço Social se institucionaliza e legitima profissionalmente no Brasil 
no final da década de 1930 como um dos recursos mobilizados pela igreja 
católica sem a participação do Estado e do empresariado no enfrentamento da 
questão social. 

b) As profissões são construções históricas que somente ganham 
significado se analisadas no interior do movimento da sociedade nas quais se 
inserem. 

c) Embora o Serviço Social tenha sido regulamentado como profissão 
liberal no Brasil, não é esta a realidade da maioria dos/as assistentes sociais 
que atualmente são assalariados. 

d) São nas relações sociais que se gestam as condições para que, no 
processo de divisão social e técnica do trabalho, o Serviço Social se constitua 
como um espaço profissional. 

e) A Igreja Católica inspira os primeiros objetivos político-sociais do Serviço 
Social com uma orientação de cunho humanista conservador, contrário aos 
ideais socialistas. 

 

22. As propostas de prática do Serviço Social alinhadas à vertente 
fenomenológica centram a ação profissional no atendimento individual. Assim, 
podemos afirmar que a fenomenologia tem a visão que: 

a) O homem é um ser social. 

b) O mundo é um complexo de processos em que as coisas estão sempre 
em vias de se transformar. 

c) Os fenômenos têm que ser analisados de forma isolada, empírica e 
imediata. 

d) A transformação proposta é do sujeito através da consciência e da 
criatividade individual. 

e) As pessoas e grupos devem ser adaptados à sociedade em que vivem. 

 

23. O positivismo afirma que nós só conhecemos o que as ciências naturais 
nos permitem conhecer. Nessa perspectiva podemos afirmar que: 

a) É possível, através do conhecimento científico, transformar a sociedade 
para que ela transforme a pessoa. 

b) A valorização da consciência que o sujeito tem da realidade é fator 
essencial para o conhecimento científico. 

c) O homem deve ser considerado em sua totalidade pessoal, como sujeito 
situado, consciente e livre. 
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d) A realidade é dialética, por isso se opõe ao conhecimento metafísico. 

e) A ciência é o único meio de resolver, ao longo do tempo, todos os 
problemas humanos e sociais. 

 

24. A discussão de “cultura política” na perspectiva de Gramsci é essencial 
para o entendimento do ser social que não estritamente econômico. Assim, 
cultura política é: 

a) Manter a ideologia secular da Igreja e da mentalidade católico-jesuítica 
que criou (e ainda cria) uma postura de passividade, subserviência e 
conformismo.  

b) Cultura não significa a simples aquisição de conhecimentos, mas sim 
tomar partido, posicionar-se frente à história, buscar a liberdade. 

c) Uma ideologia com tendências políticas e socioculturais fortalecedoras 
de ações corporativas, individuais e despolitizantes. 

d) A necessidade de que as classes sociais fortaleçam o seu modo de 
pensar corporativo, produto das relações sociais e do modo de ser próprio da 
sociedade burguesa. 

e) Aceitar a subordinação que a ordem capitalista impõe a amplos estratos 
da população. 

 

25. Segundo Minayo, 2010 o “método qualitativo é o que se aplica ao estudo da 
história, relações, representações, crenças, percepções e opiniões, produtos 
das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 
constroem artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”. Podemos dizer que as 
características do método qualitativo são: 

a) Lidar com amostras pequenas e fornecer descrição completa do 
fenômeno. 

b) Envolvimento do pesquisador e estudo de grandes amostras. 

c) Estabelecer relacionamento de causa e efeito e desconsiderar o 
contexto da pesquisa. 

d) Esclarecer questões mais amplas e descobrir suposições por trás das 
ações. 

e) Minimizar influências do contexto e lidar com quantidades e números 
como dados. 

 

26. Segundo Minayo, 2010 o “uso de métodos quantitativos tem o objetivo de 
trazer à luz, dados, indicadores e tendências observáveis ou produzir modelos 
teóricos de alta abstração com aplicabilidade prática”. Assim, podemos afirmar 
que o método quantitativo: 

a) Lida com quantidades e números como dados e requer envolvimento do 
pesquisador. 



 

SERVIÇO SOCIAL 

 UNIFESP – FAP 2018  

 

14 

b) Lida com amostras pequenas e fornece descrição completa dos 
fenômenos. 

c) Esclarece questões mais amplas e descobre suposições por trás das 
ações. 

d) Fornece descrição completa do fenômeno e desconsidera o contexto da 
pesquisa. 

e) Requer imparcialidade por parte do pesquisador e realiza estudo de 
grandes amostras. 

 

27. A Resolução 569/2010 do CFESS - Conselho Federal de Serviço Social 
dispõe sobre a realização de Terapias pelo profissional Assistente Social 
referindo: 

a) A realização de terapias não está sendo restringida, discriminada, 
limitada, cerceada pela presente Resolução, pois, qualquer cidadão poderá 
exercê-las desde que tenha formação para tal. 

b) A realização de terapias constitui matéria, conteúdo, ou objeto do curso 
de graduação em Serviço Social. 

c) O Assistente Social, em seu trabalho profissional com indivíduos, grupos 
e/ou famílias, em equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, tem competências e 
atribuições para a prática terapêutica. 

d) O Assistente Social nos atendimentos individuais, grupais e/ou 
comunitárias pode intervir visando a tratar problemas somáticos, psíquicos ou 
psicossomáticos, suas causas e seus sintomas. 

e) Resolução institui prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para Assistentes 
Sociais se adequarem ao atendimento terapêutico multiprofissional. 

 

28. Entendendo que o Código de Ética do Assistente Social, entre outras 
coisas, estabelece valores éticos, fundamentados na definição mais 
abrangente, de compromisso com os usuários, com base na liberdade, 
democracia, cidadania, justiça e  igualdade social; é incorreto dizer que: 

a) O profissional tem como direito o livre exercício das atividades inerentes 
à Profissão. 

b) O profissional pode assinar ou publicar em seu nome ou de outrem 
trabalhos de terceiros, desde que executados sob sua orientação. 

c) O Assistente Social tem como dever utilizar seu número de registro no 
Conselho Regional no exercício da Profissão. 

d) É direito a ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo 
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas 
atribuições, cargos ou funções. 

e) Deve participar de programas de socorro à população em situação de 
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades. 
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29. Em seu art. 15, o Código de Ética do Assistente Social constitui direito do/a 
assistente social manter o sigilo profissional. Dessa maneira, não está de 
acordo com a ética profissional: 

a) O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter 
reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais. 

b) O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado 
de espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, e deve ser feito 
com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo. 

c) Somente em trabalho multidisciplinar poderão ser prestadas informações 
confidenciais visando o atendimento integral do usuário. 

d) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja 
gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos 
interesses do/a usuário/a, de terceiros/as e da coletividade. 

e) Quando intimado perante a autoridade competente a prestar depoimento 
como testemunha, qualquer profissional assistente social deverá comparecer e 
declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional. 

 

30. Segundo a autora Yolanda Guerra (2007) a instrumentalidade no exercício 
profissional do assistente social significa: 

a) Um determinado modo de ser que o Serviço Social, no âmbito das 
relações sociais, estabelece na disputa entre as condições objetivas e as 
condições subjetivas ao exercício profissional. 

b) O trabalho do profissional quando se considera a condições colocadas 
na realidade material. 

c) As condições de trabalho quando se trata do profissional e suas 
escolhas, direcionamentos, referencial teórico, metodológico, ético e político. 

d) a dimensão técnico-operativa que tem como particularidade “a execução 
da ação que se planejou, tendo por base os valores, as finalidades e a análise 
do real”. 

e) a materialização da resposta às demandas da questão social colocadas 
ao profissional do Serviço Social no cotidiano de trabalho, através da dimensão 
teórico-metodológica. 
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31. Por iniciativa de assistentes sociais, com formação na Escola de Serviço 
Social de Bruxelas  e com o apoio de Jovens da Ação Social Católica, foi 
fundada no Brasil as primeiras escolas de Serviço Social. Está correto afirmar 
que:  

I. A primeira escola foi fundada  em São Paulo em 1936. 

II. A segunda escola foi fundada no Rio de  Janeiro em 1937. 

III. A primeira escola foi fundada no Rio de Janeiro em 1936. 

IV. A segunda escola  foi fundada em São Paulo em 1937. 

V. A primeira escola foi fundada no Rio de Janeiro em 1935 

a) Apenas a alternativa I está correta 

b) As alternativas III e IV estão corretas 

c) A alternativa IV e V estão corretas 

d) As alternativas I, II estão corretas 

e) Apenas a alternativa V está correta. 

 

32. Em Março de 1967, na cidade ___________ aconteceu a reunião de um 
grupo de assistentes sociais de vários Estados num seminário onde ao término 
os participantes apresentaram material escrito conhecido como 
_____________, composto de uma introdução e cinco capítulos. Este 
seminário examinou a questão da____________. 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do 
texto. 

a) Araxá - MG, documento de Araxá, reconceituação do Serviço Social. 

b) Teresópolis – RJ, documento de investigação diagnóstica, Metodologia 
do Serviço Social. 

c) Araxá - MG, documento de Araxá, ideologias do Serviço Social. 

d) Araxá - MG, documento de Araxá, teorização do Serviço Social. 

e) Teresópolis – RJ, documento de investigação diagnóstica, Teorização do 
Serviço. 

 

33. Acerca do Movimento de Reconceituação, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O Serviço Social passou a interagir com disciplinas das ciências sociais 
como         psicologia, antropologia e sociologia. 

b) É dominado pela contestação ao tradicionalismo profissional, que 
implicou em          um questionamento global da profissão. 

c) A prática dos assistentes sociais foram direcionadas para a execução de 
políticas  sociais,  agindo  como mantedores da ordem e controle da sociedade.   
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d) A partir do movimento de reconceituação que surge uma outra visão 
acerca da prática profissional, voltada a uma análise crítica da realidade social. 

e) A maioria dos analistas compreendem que esta nova fase da profissão 
teve início no contexto da ditadura militar que ocorreu no Brasil de 1964 a 
1985. 

 

34. De acordo com o art. 12 do Estatuto da Criança e Adolescente, em caso de 
internação hospitalar de um adolescente de 15 anos, é correto afirmar: 

a) O estabelecimento deverá proporcionar condições para a permanência 
em tempo integral de um dos pais ou responsável. 

b) O estabelecimento deverá proporcionar condições para que a mãe 
permaneça em tempo integral. 

c) O estabelecimento deverá proporcionar condições para que ocorra a 
visita em qualquer horário somente de um dos pais ou responsável. 

d) O estabelecimento deverá proporcionar condições para a permanência 
em tempo integral de um dos pais ou responsável somente nos casos de 
internação de criança. 

e) O estabelecimento deverá proporcionar condições para que o pai 
permaneça em tempo integral. 

 

35. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, 
corresponde a um dos objetivos dispostos no Art. 2: 

a) Do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 

b) Da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.   

c) Do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

d) Da Política Nacional de Assistência Social – PNAS. 

e) Da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

 

36. De a cordo com a Lei Orgânica de Assistência Social- analise os textos a 
seguir, assinalando (V) para os Verdadeiro e ( F ) para os falsos. 

(   ) A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar 
convênios com entidades e organizações de assistência social, em 
conformidade com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos.  

(   ) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social  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.  

(   ) Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento 
de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4   (um quarto) do salário-mínimo.  
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(   ) O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão exclusivamente 
estadual, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou 
contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social 
especial. 

(   )  O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em 
áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à 
articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à 
prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção 
social básica às famílias. 

Marque a opção que apresente a sequência correta:  

a) V – V – V – F – F 

b) F – V – F – V – F 

c) F – F – F – V – F 

d) V – F – V – F – V 

e) V – F – V – V – V 

 

37. Em um hospital público o assistente social recebe a família de um idoso 
que está internado com previsão de alta médica, sendo consenso da família a 
Institucionalização do idoso no momento da alta. Idoso faz jus e recebe o 
Beneficio de Prestação Continuada – BPC, família questiona como ficará a 
situação do recebimento do benefício. De acordo com o Art.20 parágrafo 5oda 
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a assistente social orienta: 

a) A condição de acolhimento em instituição de longa permanência não 
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de 
prestação continuada. 

b) O pagamento do benefício cessa, estando o idoso ou a pessoa com 
deficiência acolhida em instituição de longa permanência. 

c) A condição de acolhimento em instituição de longa permanência não 
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência, devendo no caso 
apresentar laudo expedido pelo SUS. 

d) A condição de acolhimento em instituição de longa permanência não 
prejudica o direito da pessoa com deficiência, devendo no caso apresentar 
laudo expedido pelo SUS. 

e) O pagamento do benefício cessa, estando o idoso acolhido em 
instituição de longa permanência. 

 

38. Conforme estabelecem os textos da Constituição Federal, a Seguridade 
Social é uma obrigação constitucional do Estado brasileiro, sendo financiada 
por: 

a) Recursos provenientes do faturamento e lucros das empresas e das 
contribuições sociais. 
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b) Recursos da União, diante da obrigação constitucional em aparar os 
idosos, crianças e pessoas com deficiência. 

c) Toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de contribuições sociais. 

d) Toda a sociedade, de forma direta, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios. 

e) Toda a sociedade de forma indireta, por meio de pagamentos de 
impostos e taxas. 

 

39. A Revista de Serviço Social e Sociedade abril de 2017, Memória: 80 anos 
do Serviço Social no Brasil, traz um artigo de Maria Beatriz Costa Abramides 
que faz uma importante análise e  contextualização histórica do Serviço Social 
no Brasil. Em relação a esse período histórico, assinale a alternativa que 
completa, corretamente e respectivamente, as lacunas do texto. 

Na história do Serviço Social, o III Congresso Brasileiro de Serviço Social, 
realizado ___________, no ano de __________, é considerado o marco 
histórico – político que abriu um caminho novo para a profissão, marcado com 
uma proposta de _____________  ficando  amplamente conhecido como 
_________________.. 

a) Em São Paulo / 1979 / ruptura com o militarismo / Congresso da Vitória. 

b) No Rio de Janeiro / 1979 / ruptura com o conservadorismo / Congresso 
da Virada. 

c) Em São Paulo / 1978 / ruptura com a Igreja Católica / Congresso da 
Virada 

d) Em São Paulo / 1979 / ruptura com o conservadorismo / Congresso da 
Virada. 

e) No Rio de Janeiro / 1978 / ruptura com o militarismo / Congresso da 
Vitória. 

 

40. De acordo com o Art. 55 do Estatuto do Idoso, as entidades 
governamentais de atendimento ao Idoso que descumprirem as determinações 
da Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de 
seus dirigentes ou prepostos, à seguinte penalidade:  

a) Multa.  

b) Fechamento de unidade ou interdição de programa. 

c) Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. 

d) Interdição de unidade ou suspensão de programa. 

e) Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. 
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41. De acordo com o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art.136, 
assinale V para a alternativa verdadeira e F para a falsa das atribuições do 
Conselho Tutelar, assinalando a sequencia correta: 

(  ) Atender criança e adolescentes e aplicar medidas de proteção. 

(  ) Atender e aconselhar os pais ou responsáveis. 

(  ) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário. 

a) V, F e F 

b) F, V e F 

c) V, V e V 

d) V, V e F 

e) F, F e V 

 

42. Segundo Sarti (2002) “a família se relaciona com o parentesco, mas não se 
confunde com ele. O parentesco é uma estrutura formal que resulta da 
combinação de três tipos de relações básicas”. 

Assinale a alternativa correta que indique quais são estas relações: 

a) Afetividade, apadrinhamento, proteção. 

b) Patriarcal, matriarcal e filial. 

c) Econômico, social e cultural. 

d) Gênero, geração e descendência. 

e) Consanguinidade, descendência e afinidade. 

 

 

43. Segundo Carvalho (2002) a politica social brasileira direcionada à família 
teve historicamente, um enfoque fortemente tutelar e assistencialista. E que em 
seu lugar deve-se buscar consolidar uma política movida por: 

a) Programas para atender o conjunto de demandas da população.  

b) Reconhecimento dos direitos sociais, da justiça e equidade. 

c) Maior cobertura de serviços de atenção psicossial e de saúde mental 
para os dependentes químicos. 

d) Aumento da distribuição de cestas básicas pelos CRAS e CREAS. 

e) Códigos morais mais rígidos. 

 

44. Segundo Azevedo e Guerra (1998) “a ______________________ se 
configura quando os pais (ou responsáveis) falham em termos de atendimento 
às necessidades de seus filhos (alimentação, vestuário, etc.) e quando esta 
falha não é resultado das condições de vida além do seu controle “. 
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Preencha a lacuna 

a) Incompetência 

b) Falta de amor 

c) Violência sexual 

d) Falta de autoridade 

e) Negligencia 

 

45. O Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente  considera que “É dever 
da ____________________, ____________________, 
____________________, e do ____________________, assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” 

Preencha as lacunas com a resposta correta: 

a) família,  comunidade,  sociedade em geral ,  poder público 

b) Escola, do hospital, família, advogados. 

c) Família, escola, conselho tutelar, vara da família. 

d) Sociedade, escola, conselho tutelar, família. 

e) Sociedade, pais, rede social, poder público. 

 

46. De acordo com os Parâmetros para a atuação do Assistente Social na 
Politica de saúde, as competências e atribuições dos assistentes sociais, com 
base na Lei de Regulamentação da Profissão, requisitam do profissional 
algumas competências gerais que são fundamentais à compreensão do 
contexto sócio-historico em que se situa sua intervenção, a saber: 

I – apreensão critica dos processos sociais de produção e reprodução das 
relações sociais numa perspectiva de totalidade; 

II – análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as 
particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país e as 
particularidades regionais; 

III – compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento 
sócio-histórico, nos cenários internacional e nacional, desvelando as 
possibilidades de acao contidas na realidade; 

IV – identificação das demandas presentes na sociedade , visando formular 
respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, considerando 
as novas articulações entre público e privados 

Qual alternativa está correta? 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão incorretas. 
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d) Apenas a alternativa IV está correta. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

47. Antunes (2000) em seu livro O sentido do trabalho refere que “ há no capital 
um processo de subjetivação que qualifica e hierarquizam as diferenças, as 
subjetividades. Esse processo de subjetivação é, portanto, diferente da 
subjetivação em si, porque é nesse processo que a verticalização das 
subjetividades se manifesta e .......” 

Segundo o pensamento do autor este processo:  

a) Favorecem os mecanismos de coletividade  

b) Dificultam os mecanismos de coletividade 

c) Tornam o trabalhador alienado 

d) Geram acumulação do capital 

e) Nenhuma das alternativas apresentadas 

 

48. O projeto ético-politico da profissão, construído nos últimos trinta anos, 
pauta-se na perspectiva social e tem na questão social a base de sua 
fundamentação como já foi referido. Alguns conceitos são fundamentais para a 
ação dos assistentes sociais na saúde como: 

Indique a alternativa correta 

a) Família, concepção de saúde, assistência. 

b) Multidisciplinariedade, equidade, saúde, direitos sociais. 

c) Direitos sociais, família, politica social, economia. 

d) Integralidade, família, multidisciplinariedade, concepção de saúde. 

e) a concepção de saúde, a integralidade, a intersetorialidade, a 
participação social e a interdisciplinariedade. 

 

49. Indique a alternativa correta: A lei 8069/ 1990 refere-se a  

a) Lei Orgânica da Assistência. 

b) Serviço Único de Saúde.  

c) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

d) Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

e) Lei Maria da Penha 

 

50. Melo (2002), em seu estudo com famílias de camadas populares, 
identificou a importância dos laços familiares para estas familiares.  Segundo 
esta autora, estes laços ocorrem por: 

a) Socialização de seus membros.  
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b) Dependência afetiva  e necessidade de sobrevivência. 

c) Imposição da comunidade. 

d) Por se tratar de famílias nucleares desorganizadas. 

e) Pela dificuldade econômica a que estão expostas 

 

51. Sarti (2002) refere que  no mundo contemporâneo, as mudanças ocorridas 
na família relaciona-se com:  

a) Maior dificuldade sócio-econômica 

b) Falta de amor 

c) Dificuldade na criação dos filhos 

d) perda do sentido da tradição 

e) Individualismo do casal 

 

52. De acordo com os Parâmetros para a atuação de assistentes sociais na 
saúde, no que diz respeito às atribuições e competências dos assistentes 
sociais, podemos afirmar que são orientadas e norteadas por direitos e deveres 
constantes no: 

a) SUS (Sistema Único de Saúde);  

b) Código de Ética Profissional e Lei de Regulamentação da Profissão; 

c) LOS (Lei Orgânica da Saúde) e Código de Ética Profissional; 

d) Constituição Federal; 

e) Política Nacional de Saúde e Lei de Regulamentação da Profissão. 

 

53. O projeto ético-político profissional do assistente social está voltado à 
emancipação dos usuários na conquista dos direitos sociais; esta é uma tarefa 
complexa, e o serviço social deve atuar tomando como teleologia os resultados 
que tenham como direção as múltiplas determinações da questão social. A 
forma mais coerente de buscar estes resultados em um município ou uma 
instituição pode ser: 

a) aceitando o trabalho em equipes apenas com os profissionais e serviços 
que entendam a área do Serviço Social. 

b) garantindo que esta é uma área exclusiva da ação do assistente social 
no município. 

c) excluindo o assistente social destas tarefas, pois não é sua atribuição 
intervir na questão social. 

d) disputando e promovendo embates com as equipes para que o Serviço 
Social seja o único responsável pela ação. 

e) procurando estratégias para a atuação e os investimentos em equipes, 
em redes e em ações interdisciplinares. 
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54. A ética diz respeito à moralidade profissional. É um conjunto de normas e 
princípios que funciona como parâmetro orientador das relações entre a 
profissão e a sociedade. Neste sentido, cabe a reflexão sobre: 

I. A base filosófica e os princípios e valores éticos e políticos (subjacentes a um 
projeto profissional definido historicamente). 

II. A leitura crítica dos fundamentos filosóficos da ética profissional. 

III. O amadurecimento teórico-prático da profissão. 

IV. A compreensão do homem e sua relação estática e independente da 
estrutura social. 

Os itens que completam corretamente a última frase do enunciado são: 

a) Somente II, III e IV. 

b) Somente I, II e IV. 

c) Somente I, III e IV 

d) Somente I, II e III. 

e) Os itens I, II, III e IV. 

 

55. A pesquisa social não está desvinculada das demais formas que o Serviço 
Social emprega para o atendimento das demandas sociais. Neste sentido, a 
execução de pesquisas sociais está relacionada a: 

I. Emprego efetivo da dimensão investigativa, consolidada através da pesquisa, 
como pólo inseparável 

das dimensões formativa e interventiva da profissão e na sistematização 
teórico prática do exercício 

profissional. 

II. Formulação de questionários e registro de entrevistas apenas em serviços 
que exijam somente a prática de pesquisas. 

III. Efetivação de projetos de pesquisa somente quando o pesquisador atuar no 
âmbito da universidade 

ou se se tratar de trabalhos de conclusão de curso. 

IV. Emprego da pesquisa como forma de vinculação à realidade social e às 
mediações necessárias para o enfrentamento da desigualdade e de outras 
expressões da questão social. 

A alternativa correta está visualizada no seguinte conjunto de subitens: 

a) I – IV. 

b) I – III. 

c) II – III. 

d) III – IV. 

e) II – IV. 
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56. Afirma-se que o Serviço Social tem na Questão Social a base de sua 
fundação como especialização do trabalho. A questão social é apresentada 
como: 

a) o resultado da nova pobreza resultante da terceira revolução industrial. 

b) a pobreza e a miséria, existentes em todas as sociedades. 

c) as expressões cotidianas da falta de políticas e serviços sociais. 

d) o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
moderna. 

e) o estranhamento do trabalhador em relação a sua própria atividade de 
trabalho. 

 

57. Os projetos coletivos se relacionam com as diversas particularidades que 
envolvem vários interesses sociais presentes em uma determinada sociedade. 
Questões culturais, políticas e econômicas articulam e constituem os projetos 
coletivos. 

Com relação à construção e aos desafios do projeto ético-político do serviço 
social no Brasil, assinale a opção correta. 

a) Do ponto de vista estritamente profissional, o projeto ético-político 
profissional do serviço social implica, em primeiro plano, o compromisso do 
profissional com a realização dos objetivos finalísticos da instituição a qual se 
vincula. 

b) São necessários recursos políticos e organizativos, assim como debates 
e investigações teóricas e práticas, para que determinado projeto profissional 
seja adotado hegemonicamente pela respectiva categoria profissional. 

c) O projeto ético-político do serviço social brasileiro foi construído no início 
dos anos 60 do século passado, como resposta à instauração da ditadura 
militar. 

d) O projeto ético-político profissional do serviço social consiste tão 
somente em um conjunto de leis e normas voltadas ao estabelecimento de uma 
prática profissional pautada em uma visão humanista e solidária. 

e) O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, conhecido como o 
Congresso da Virada, reforça a perspectiva ético-política vinculada a vertente 
funcionalista. 

 

58. O assistente social, como qualquer trabalhador, vive o seu processo de 
trabalho numa realidade em que também atuam outros atores, de diferentes 
profissões, de diferentes organizações, peculiares culturas e que sofrem 
pressões tanto da sociedade civil como do Estado. O profissional de Serviço 
Social, ao atuar com a perspectiva interdisciplinar, deve: 

a) propor o estabelecimento de hierarquias entre as áreas de atuação, para 
a definição de fluxos no atendimento junto à população. 
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b) fazer a defesa incondicional de seu ponto de vista, pois atuar 
interdisciplinarmente significa explicitar o parecer de cada área para posterior 
decisão da chefia. 

c) esclarecer que o Serviço Social possui elementos suficientes para 
contemplar todas as dimensões expressas na questão social e raramente 
necessitará da intervenção conjunta com outro profissional. 

d) realizar a abordagem isolada, pois o que caracteriza o trabalho 
interdisciplinar é a junção dos diferentes encaminhamentos que cada área 
efetivou para visualizar os atendimentos prestados. 

e) interagir com outros profissionais para que, a partir dos diferentes 
saberes e especificidades, ocorra a construção de alternativas conjuntas de 
enfrentamento e de superação da situação apresentada. 

 

 

59. Partindo do pressuposto de que a "interdisciplinaridade como postura e 
como perspectiva de articulação dos conhecimentos é uma necessidade cada 
vez mais incontestável no mundo do trabalho" (RODRIGUES,1999) é 
impossível pensar a ação do assistente social fora dessa relação. Portanto, 
considerando a aplicação da interdisciplinaridade como método de trabalho, é 
incorreto afirmar: 

a) para o Serviço Social, a interação com outras áreas é meramente formal. 
A interdisciplinaridade é a justaposição de saberes com objetivos comuns, 
onde sempre uma disciplina predomina sobre as demais, coordenando-as. 

b) o Serviço Social, ao buscar novas formas de executar seu trabalho, 
direciona seu envolvimento na ação interdisciplinar, compartilhando um espaço 
de troca mútua entre as especificidades do conhecimento e ultrapassando, no 
atendimento da complexidade das suas demandas, os limites de sua 
especialidade. 

c) Nesta relação de troca de saberes, o Serviço Social tem a oportunidade 
de socializar com as demais áreas do conhecimento as suas reais 
especificidades e habilidades e, dependendo da competência do profissional, 
até romper como "preconceito" que estas áreas historicamente atribuem à 
formação de assistente social. 

d) A interdisciplinaridade situa-se, portanto, em um nível avançado de 
cooperação e coordenação, de forma que todo conhecimento seja valorizado, 
com relações de intersubjetividade e de copropriedade baseadas em uma 
atitude de diálogo. 

e) Cada disciplina dá sua contribuição, preservando a integridade de seus 
métodos e seus conceitos. 

 

60. O Benefício de Prestação Continuada(BPC), instituído pela Constituição 
Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, é 
um benefício assistencial que garante um salário mínimo mensal a pessoas 
com mais de 65 anos ou com deficiência, sem condições de prover o próprio 
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sustento. O BPC é concedido a quem faz parte de uma família cuja soma dos 
rendimentos seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente.  

Com a publicação do Decreto 8.805/2016, passa a ser obrigatória para 
concessão do benefício:  

a) Inscrição numa Unidade Básica de Saúde e abertura do Cartão do SUS. 

b) Não acumular outro benefício no âmbito da Seguridade Social. 

c) Nomear procurador para efetuar o requerimento do benefício. 

d) A inscrição no Cadastro único de Programas Sociais do Governo 
Federal em unidade do Centro de Referência de Assistência Social. 

e) Possuir laudo médico que comprove a incapacidade para o trabalho 
apenas de Instituições médicas vinculadas ao SUS. 
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