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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à 

prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 à 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova!! 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Língua Portuguesa 

 

01. Complete as frases com o uso de – ao invés de e em vez de:  

Quando ela chegou, ______________  estar vestida de vermelho, usava preto.  

 ______________  dançar seguindo o compasso da música ela preferiu cantar. 

A chuva torrencial inundou a casa ____________ seguir o curso do rio.  

___________  chorar ele distribuiu sorrisos após sua derrota.  

Assinale a opção que apresenta a ordem correta das expressões:  

A) Ao invés de – ao invés de – em vez de – em vez de.  

B) Ao invés de – em vez de – ao invés de – em vez de. 

C) Ao invés de – em vez de – em vez de – ao invés de. 

D) Em vez de – em vez de – em vez de – ao invés de. 

 

02. O curto poema escrito por Paulo Leminski aborda: 

‘Esta vida é uma viagem 

pena eu estar 

só de passagem’ 

(Paulo Leminski, La vie em close. 5a ed. S. Paulo: Brasiliense, 2000, p.134) 

I. O destino das pessoas na passagem pela vida. 

II. A temática na viagem da vida. 

III. O quanto a vida é efêmera.  

IV. A vida passageira e sua insignificância. 

A) I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas a opção III está correta.  

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

03. Preencha os espaços com o uso correto das palavras onde e aonde.  

Ontem nadamos contra a correnteza. Foi _______  percebemos nossa estupidez. 

No postinho do bairro é _______ buscamos socorro quando estamos doentes. 

O momento é o de decidir sobre _______  queremos chegar. 

O prefeito discursou no palco _______ acontecem os shows. 
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A opção com a sequência correta é a: 

A) Aonde – onde – aonde – onde. 

B) Onde – aonde – onde – aonde. 

C) Aonde – onde – onde – aonde. 

D) Aonde – aonde – onde – onde. 

 

Leia atentamente o artigo e considere as questões na sequência: 

 

O fim do marketing 

A empresa vende ao consumidor — com a web não é mais assim 

Com a internet se tornando onipresente, os Quatro Ps do marketing — produto, praça, preço e 

promoção — não funcionam mais. O paradigma era simples e unidirecional: as empresas vendem 

aos consumidores. Nós criamos produtos; fixamos preços; definimos os locais onde vendê-los; e 

fazemos anúncios. Nós controlamos a mensagem. A internet transforma todas essas atividades. 

(...) Os produtos agora são customizados em massa, envolvem serviços e são marcados pelo 

conhecimento e os gostos dos consumidores. Por meio de comunidades online, os consumidores 

hoje participam do desenvolvimento do produto. Produtos estão se tornando experiências. Estão 

mortas as velhas concepções industriais na definição de marketing de produtos. 

(...) Graças às vendas online e à nova dinâmica do mercado, os preços fixados pelo fornecedor estão 

sendo cada vez mais desafiados. Hoje questionamos até o conceito de “preço”, à medida que os 

consumidores ganham acesso a ferramentas que lhes permitem determinar quanto querem pagar. Os 

consumidores vão oferecer vários preços por um produto, dependendo de condições específicas. 

Compradores e vendedores trocam mais informações e o preço se torna fluido. Os mercados, e não 

as empresas, decidem sobre os preços de produtos e serviços. 

(...) A empresa moderna compete em dois mundos: um físico (a praça, ou marketplace) e um mundo 

digital de informação (o espaço mercadológico, ou marketspace). As empresas não devem 

preocupar-se com a criação de um web site vistoso, mas sim de uma grande comunidade online e 

com o capital de relacionamento. Corações, e não olhos, são o que conta. Dentro de uma década, a 

maioria dos produtos será vendida no espaço mercadológico. Uma nova fronteira de comércio é a 

marketface — a interface entre o marketplace e o marketspace. 

(...) Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” unidirecionais, de um-

para-muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. As comunidades 

online perturbam drasticamente esse modelo. Os consumidores com frequência têm acesso a 

informações sobre os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que controlam as regras 
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do mercado, não você. Eles escolhem o meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens 

enviadas por profissionais de relações públicas, eles criam a “opinião pública” online. 

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom. 

(Don Tapscott. O fim do marketing. INFO, São Paulo, Editora Abril, janeiro 2011, p. 22.) 

 

04. A temática principal do artigo de Don Tapscott é: 

I. Os produtos agora são customizados em massa e por isso, tanto as lojas físicas como as online são 

favorecidas pelo uso da internet e não há concorrência.  

II. As compras e vendas via internet não se propagam como era esperado pelos internautas porque 

as comunidades online perturbam drasticamente esse modelo. 

III. O marketing tradicional se fortaleceu com a vinda da internet favorecendo as lojas físicas e os 

Quatro Ps do marketing — produto, praça, preço e promoção. 

IV. A vinda da internet derrubou as teorias tradicionais de marketing até então existentes e uma 

nova fronteira de comércio é a marketface. 

Assinale a alternativa correta quanto à interpretação do texto:  

A) As alternativas I, II e IV estão incorretas. 

B) As alternativas II e III estão coerentes com o texto. 

C) Somente a opção IV está correta. 

D) Somente a opção III está correta. 

 

05. Na frase: “Os marqueteiros estão perdendo o controle” refere-se ao fato de que:  

I. Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre os produtos, e o poder passa 

para o lado deles. 

II. São eles, os empresários, que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio e 

a mensagem. 

III. Em vez de receber mensagens enviadas por profissionais de relações públicas, os consumidores 

criam a “opinião pública” online. 

IV. Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” unidirecionais, de um-

para-muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. 

Assinale a alternativa correspondente:  

A) Alternativas I, II e III estão corretas. 

B) Alternativas I, III e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

D) Somente a alternativa III está incorreta. 
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Conhecimentos Gerais 

 

06. O Programa do Governo Federal Bolsa Família, foi substituído pelo programa Auxílio Brasil. O 

programa Auxílio Brasil promete ir além do Programa Bolsa Família e terá cinco novos focos. 

Analise as assertivas abaixo. 

I. Auxílio Esporte Escolar e Bolsa de Iniciação Científica Júnior. 

II. Auxílio Emergencial e Auxílio Inclusão Produtiva Rural. 

III. Auxílio Inclusão Produtiva Urbana e Auxílio Inclusão Produtiva Rural. 

IV. Auxílio Criança Cidadã e Auxílio Emergencial. 

Está correto apenas o que se afirma nas assertivas: 

A) I, III e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e III. 

 

07. Após os ataques da Rússia à Ucrânia foram criados corredores humanitários. Sobre os 

corredores humanitários, é incorreto o que se afirma em: 

A) São áreas desmilitarizadas, livres de bombardeios, que permitem que civis deixem zonas de 

guerra em segurança. 

B) São áreas que permitem apenas a passagem de pessoas/civis.  

C) São formados mediante acordo entre as partes envolvidas no conflito, que definem quais áreas 

terão uma trégua e o tempo específico dela. 

D) Permitem o transporte de alimentos, água, eletricidade e medicamentos para áreas de conflito, 

além de pessoas/civis. 

 

08. Conforme informações divulgadas na mídia jornalística, em que data foi aplicada a primeira 

dose de vacina contra a Covid-19 no Brasil e qual foi o imunizante aplicado? 

A) 17 de janeiro de 2021, Coronavac (Butantan). 

B) 17 de fevereiro de 2021, Comirnaty (Pfizer, Wyeth). 

C) 18 de janeiro de 2021, Oxford/Covishield (Fiocruz/Astrazeneca). 

D) 27 de janeiro de 2021, Coronavac (Butantan). 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

09. O fim constitucionalmente previsto para atuação da Seguridade Social é a proteção à algumas 

categorias de pessoas socialmente desprotegidas. O mesmo ponto pode ser utilizado com relação ao 

espectro de situações previstas pela Constituição Federal ao se referir à política social que provê o 

atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice e à pessoa com deficiência, independentemente de contribuição. A política a 

que o enunciado se refere é: 

A) Conjuntamente a saúde, a assistência social e a previdência social. 

B) Majoritariamente a saúde por ter caráter universal.  

C) Políticas sociais e públicas.  

D) Exclusivamente a assistência social. 

 

10. O legado constitucional com a dignidade da pessoa humana, no que se refere à garantia das 

condições básicas de subsistência, tem se mostrado insuficiente de modo a amparar o cidadão, 

especialmente no que se refere a vulnerabilidade econômica. Na tentativa de buscar suprir questões 

relacionadas aos direitos sociais, está em vigor o Auxílio Brasil, que integra em um só programa 

várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Por meio da 

Medida Provisória nº 1.076, de 7 de dezembro de 2021 instituiu o Benefício Extraordinário 

destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, de que trata a Medida Provisória nº 

1.061, de 9 de agosto de 2021. Assinale a assertiva que contem corretamente os benefícios 

financeiros do Programa Auxílio Brasil, destinados a ações de transferência de renda com 

condicionalidades, nos termos do regulamento.  

A) Benefício Primeira Infância; Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da 

Extrema Pobreza e o Programa Alimenta Brasil. 

B) Benefício Primeira e Segunda Infância; Benefício Composição Familiar; Benefício de Superação 

da Extrema Pobreza; Auxílio Escolar; Bolsa de Iniciação Científica Júnior; Auxílio Criança Cidadã; 

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; Benefício Compensatório de Transição e o Programa Alimenta 

Brasil. 

C) Benefício Primeira Infância; Benefício Composição Familiar; Benefício de Superação da 

Extrema Pobreza; Auxílio Esporte Escolar; Bolsa de Iniciação Científica Júnior; Auxílio Criança 

Cidadã; Auxílio Inclusão Produtiva Rural; Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; Benefício 

Compensatório de Transição e o Programa Alimenta Brasil. 
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D) Programa Alimenta Brasil, que substitui o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A nova 

política aprimora a anterior, consolidando normas já existentes, garantindo transparência e 

visibilidade. 

 

11. Conforme o Artigo 194 da Constituição Federal e a Lei 8.212/91 que dispõe sobre a organização 

da seguridade social, esta compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. No que se refere a seguridade social pode-se considerar.  

I. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

II. A Previdência Social tem por fim, assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego 

involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam 

economicamente. 

III. A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, 

traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa 

portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. 

IV. Com o advento da Constituição Federal de 1988, a seguridade social, foi organizada com menor 

abrangência, no sentido de simplificar as suas normas básicas, tanto de prestação dos serviços e 

benefícios, bem como, para garantir sua eficácia, para assim, possibilitar pressuposto garantidor do 

princípio da dignidade humana, no Estado Democrático de Direito. 

V. As reflexões que tem por base o direito garantidor apregoado na Constituição Federal, deverá 

seguir princípios e diretrizes de universalidade, uniformidade, seletividade, irredutibilidade no valor 

dos benefícios, equidade no custeio e diversidade na base de financiamento, devendo ser, um 

programa de proteção social em três grandes temas que remetem a vida humana (saúde, previdência 

e assistência social). 

De acordo com as assertivas, assinale a alternativa que corresponde às corretas 

A) I, II, IV e V. 

B) I, II, III e V. 

C) II e IV somente. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
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12. O tema que trata da organização da seguridade social está ligado diretamente à forma como a 

sociedade tem acesso às informações, bem como, como cada cidadão vivencia o exercício real do 

direito em si. No caso específico da previdência social, há necessidade de que haja maior 

publicização acerca dos critérios de acesso. A Lei 8.212/91 em seu Artigo 3º define que a 

Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego 

involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam 

economicamente. Determina, em seu parágrafo único, que a organização da Previdência Social 

obedecerá à princípios e diretrizes:  

I. Universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição. 

II. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento 

do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. 

III. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente. 

IV. Preservação do valor real dos benefícios. 

V. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. 

De acordo com as assertivas, assinale a alternativa que corresponde aos princípios corretamente:  

A) I, II, IV e V. 

B) I, II, III e V. 

C) II e IV somente. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

13. O Decreto nº 9.603/2018, regulamenta a Lei nº 13.431/ 2017, que estabelece o sistema de 

garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Em seu Artigo 

12, o decreto determina que, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS disporá de serviços, 

programas, projetos e benefícios para prevenção das situações de vulnerabilidades, riscos e 

violações de direitos de crianças e de adolescentes e de suas famílias no âmbito da proteção social 

básica e especial. Os parágrafos deste Artigo, orientam sobre quem faz o acompanhamento 

profissional de crianças e adolescentes em situação de violência e suas famílias. Assim essa 

intervenção deverá ser realizada pelos profissionais que compõe o equipamento indicado na 

alternativa:  

A) A proteção social básica deverá fortalecer a capacidade protetiva das famílias e intervir nas 

situações de violência e de violação de direitos da criança e do adolescente. 

B) O acompanhamento especializado de crianças e adolescentes em situação de violência e de suas 

famílias será realizado preferencialmente no Centro de Referência Especializado de Assistência 
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Social – CREAS, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos, em articulação com os demais serviços, programas e projetos do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. 

C) A proteção social básica, por meio do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e o 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, intervirão de forma conjunta 

com o propósito de acentuar os resultados de proteção à criança ou o adolescente e a família. 

D) As crianças e os adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e em situação de risco pessoal 

e social, deverão acessar os serviços de acolhimento, pois esta medida interromperá o fluxo de 

situações de violência. 

 

14. A organização da Seguridade Social está disposta em legislação específica, 8.212/1991, sendo 

as ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social, conforme o disposto no 

Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal de 1988, e serão objeto de leis específicas, que 

regulamentarão sua organização e funcionamento por meio do: 

A) Sistema Nacional de Seguridade Social. 

B) Sistema Federal de Seguridade Social. 

C) Sistema Estadual de Seguridade Social. 

D) Sistema de Seguridade Social. 

 

15. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência conhecida como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, está destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social 

e cidadania. Esta Lei considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. Para avaliações para acesso a benefícios, a avaliação da deficiência, quando 

necessária, será: 

A) Biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os 

impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e 

pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 

B) Biomédica e psicológica, realizada exclusivamente por equipe de saúde e considerará: os 

impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores psicológicos e pessoais e a limitação 

no desempenho de atividades. 
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C) Determinada pelo Poder Executivo que criará instrumentos para avaliação da deficiência a 

considerar a tipologia de cada deficiência que se apresentar. 

D) Psicossocial realizada por equipe multiprofissional da área social, psicológica e pedagógica e 

considerará os impedimentos nas funções, sociais, educacionais e nas estruturas do intelecto para a 

aprendizagem; os fatores sociais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades 

e a restrição de participação. 

 

16. A organização da Assistência Social obedecerá às seguintes diretrizes:  

A) Acesso universal e igualitário e provimento das ações em sistema único. 

B) Universalidade de participação nos planos, serviços e benefícios (mediante contribuição) e 

definição de valor da renda mensal. 

C) Descentralização político-administrativa e participação da população na formulação e controle 

das ações em todos os níveis. 

D) Participação da comunidade na gestão e acompanhamento das ações e serviços. 

 

17. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para estabelecer o critério de renda familiar 

per capita para acesso ao benefício de prestação continuada, estipular parâmetros adicionais de 

caracterização da situação de miserabilidade e de vulnerabilidade social e dispor sobre o auxílio-

inclusão de que trata a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

autoriza, em caráter excepcional, a realização de avaliação social mediada por meio de 

videoconferência; e dá outras providências. O enunciado refere-se a Lei:  

A) Lei nº 8.212, de 24 de julho de 2021 

B) Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2021. 

C) Lei nº 1.061, de 9 de agosto de 2021 

D) Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021. 

 

18. Os Instrumentos e Técnicas de Intervenção: estudo social, perícia social, laudo social e parecer 

social são considerados instrumentos de trabalho do assistente social, tendo o profissional, a 

liberdade para decidir qual utilizar para subsidiar a análise a depender do espaço socioinstitucional 

ao qual está inserido. A considerar o enunciado, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro 

ou (F) falso. 

(   ) Apesar de parecerem semelhantes, os Instrumentos e Técnicas de Intervenção: estudo social, 

perícia social, laudo social e parecer social, como ferramentas, apresentam especificidades e contém 
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em seu bojo, a metodologia de trabalho do assistente social e corroboram para aprimorar os meios 

de intervenção no enfrentamento das questões profissionais cotidianas das diferentes demandas. 

(   ) No Artigo 4º da Lei 8.662/1993, uma das principais competências do assistente social é realizar 

estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos 

da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.  

(   ) O Estudo Social possibilita conhecer com profundidade e de forma crítica, uma determinada 

situação ou expressão da questão social que se pretende opinar profissionalmente de forma 

exclusiva nos aspectos socioeconômicos e sociais. 

(   ) O Artigo 5º da Lei 8.662/1993, algumas de suas atribuições fundamentais são vistorias, perícias 

técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social. Sendo que o 

trabalho do Assistente Social emitir e elaborar estudos, diagnósticos e intervenções por meio de 

observação, entrevista, registro e acompanhamento, a compreensão de cada instrumento técnico é 

importante. 

(   ) A perícia judicial, é trabalho técnico desenvolvido dentro de um processo judicial e, portanto, 

resulta tanto de uma atividade técnica como de uma atividade processual. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, F, V. 

B) V, V, F, V, V. 

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

 

19. A Lei 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências que 

regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS), criado na Constituição Federal de 1988. Nesse 

sentido, afirma-se que: 

A) A saúde é vista como um direito fundamental do ser humano, e é dever exclusivo do Estado 

garantir as condições para a sua efetivação, através de políticas econômicas e sociais com ênfase em 

reduzir riscos de doenças e agravos e estabelecer o acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

B) Sendo a saúde um direito fundamental e dever do Estado, este não exclui a responsabilidade das 

pessoas, da família, das empresas e da sociedade. A saúde tem como determinantes e 

condicionantes a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais, 

dentre outros.  
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C) A Lei 8.080/90 define que o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 

instituições públicas da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, não constituem o Sistema Único de Saúde (SUS).  

D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mesmo que em 

caráter complementar. Sendo um direito universal é dever do Estado o pleno atendimento das 

necessidades do campo da saúde.  

 

20. O contexto contemporâneo para muitas profissões traz para o debate do Serviço Social as 

exigências para intervenção em seu labor cotidiano. É premente que as ações interventivas se 

apresentem com eficácia, efetividade e conhecimento teórico, técnico e operativo, como 

determinado na Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a profissão, estabelece 

respectivamente nos seus artigos 4º e 5º as competências e atribuições privativas do assistente 

social. Ou seja, o discurso competente é crítico quando, por meio dos conhecimentos explica as 

estratégias de ação. A considerar o enunciado, sobre a profissão do Assistente Social, assinale as 

alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) As incidências do trabalho profissional na sociedade, dependem da atuação individual. Os 

assistentes sociais realizam assim uma ação de cunho individualizado e socioeducativo na prestação 

de serviços sociais, viabilizando o acesso aos direitos e aos meios de exercê-los, contribuindo para 

que necessidades e interesses dos sujeitos possam ser reconhecidos. 

(   ) O Serviço Social enquanto uma profissão atribuída de um conjunto teórico metodológico, 

técnico-operativo e ético-político, não pode deixar de aprofundar cada vez mais o tema da 

complexidade, no atual contexto da mundialização da economia. 

(   ) As questões sociais e suas expressões estão representadas na construção de uma atual ordem 

societária, as situações de vulnerabilidade social e de risco social enfatizando as expressões sociais 

da questão social, as novas configurações das expressões sociais da questão social na realidade 

brasileira, reconstrução da sociedade pela cultura e da condição humana do sujeito, bem como 

ainda, os novos sentidos para a cidadania, a democracia e a educação em direitos humanos, com 

vistas a garantia da dignidade humana. 

(   ) O cenário profissional exige que os profissionais consigam perceber, analisar, constatar e 

compreender a realidade social, para assim, enfrentar as multifaces da questão social, contribuindo 

assim para a construção de um projeto de igualdade e justiça social efetivo. 

(   ) É nesse contexto de possibilidade interventivas e de valorização do indivíduo responsável é que 

a família passa a ocupar lugar central na política social pois deve ocupar espaço como base da 

sociedade. 
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A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, F, V. 

B) V, V, F, V, V. 

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, V, V. 

 


