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CCAARRGGOO::  AANNAALLIISSTTAA  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIOO//SSEERRVVIIÇÇOO  SSOOCCIIAALL  ––  ÁÁRREEAA  AAPPOOIIOO  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Medo e preconceito 

 

O tema é espinhoso. Todos somos por ele atingidos de uma forma ou de outra, como autores ou como objetos 
dele. O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica está nos tempos mais primitivos – por isso 
é uma postura primitiva –, em que todo diferente era um provável inimigo. Precisávamos atacar antes que ele nos 
destruísse. Assim, se de um lado aniquilava, de outro esse medo nos protegia – a perpetuação da espécie era o impulso 
primeiro. Hoje, quando de trogloditas passamos a ditos civilizados, o medo se revela no preconceito e continua 
atacando, mas não para nossa sobrevivência natural; para expressar nossa inferioridade assustada, vestida de 
arrogância. Que mata sob muitas formas, em guerras frequentes, por questões de raça, crença e outras, e na agressão a 
pessoas vitimadas pela calúnia, injustiça, isolamento e desonra. Às vezes, por um gesto fatal. 

Que medo é esse que nos mostra tão destrutivos? Talvez a ideia de que “ele é diferente, pode me ameaçar”, 
estimulada pela inata maldade do nosso lado de sombra (ele existe, sim). 

Nossa agressividade de animais predadores se oculta sob uma camada de civilização, mas está à espreita – e 
explode num insulto, na perseguição a um adversário que enxovalhamos porque não podemos vencê-lo com honra, ou 
numa bala nada perdida. Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas: uma delas, poderosa e sutil, é a palavra. 
Paradoxais são as palavras, que podem ser carícias ou punhais. Minha profissão lida com elas, que desde sempre me 
encantam e me assombram: houve um tempo, recente, em que não podíamos usar a palavra “negro”. Tinha de ser 
“afrodescendente”, ou cometíamos um crime. Ora, ao mesmo tempo havia uma banda Raça Negra, congressos de 
Negritude... e afinal descobrimos que, em lugar de evitar a palavra, podíamos honrá-la. Lembremos que termos usados 
para agredir também podem ser expressões de afeto. “Meu nego”, “minha neguinha”, podem chamar uma pessoa 
amada, ainda que loura. “Gordo”, tanto usado para bullying, frequentemente é o apelido carinhoso de um amigo, que 
assim vai assinar bilhetes a pessoas queridas. Ao mesmo tempo, palavras como “judeu, turco, alemão” carregam, mais 
do que ignorância, um odioso preconceito. 

De momento está em evidência a agressão racial em campos esportivos: “negro”, “macaco” e outros termos, 
usados como chibata para massacrar alguém, revelam nosso lado pior, que em outras circunstâncias gostaríamos de 
disfarçar – a grosseria, e a nossa própria inferioridade. Nesses casos, como em agressões devidas à orientação sexual, a 
atitude é crime, e precisamos da lei. 

No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical. Me perdoem os seguidores da ideia de 
que até na escola devemos eliminar punições do “sem limites”. Não vale a desculpa habitual de “não foi com má 
intenção, foi no calor da hora, não deem importância”. Temos de nos importar, sim, e de cuidar da nossa turma, grupo, 
comunidade, equipe ou país. Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas. 

“Isso não tem jeito mesmo”, me dizem também. Acho que tem. É possível conviver de forma honrada com o 
diferente: minha família, de imigrantes alemães aqui chegados há quase 200 anos, hoje inclui italianos, negros, 
libaneses, portugueses. Não nos ocorreria amar ou respeitar a uns menos do que a outros: somos todos da velha raça 
humana. Isso ocorre em incontáveis famílias, grupos, povos. Porque são especiais? Não. Simplesmente entenderam que 
as diferenças podem enriquecer. 

Num país que sofre de tamanhas carências em coisas essenciais, não devíamos ter energia e tempo para perseguir 
o outro, causando-lhe sofrimento e vexame, por suas ideias, pela cor de sua pele, formato dos olhos, deuses que venera 
ou pessoa que ama. Nossa energia precisa se devotar a mudanças importantes que o povo reclama. Nestes tempos de 
perseguição, calúnia, impunidade e desculpas tolas, só o rigor da lei pode nos impedir de recair rapidamente na velha 
selvageria. Mudar é preciso. 

 (LUFT, Lya. 10 de setembro, 2014 – Revista Veja.) 

 
01  
Segundo pode-se apreender do texto, a agressividade humana 
A) é tanto pior quanto física numa bala nada perdida. 
B) desarmoniza-se com o manto de civilização com que nos vestimos. 
C) é uma instância urdida como fator necessário e insubstituível para a sobrevivência. 
D) atenua-se por uma ansiedade irracional que tem sua gênese nas relações interpessoais. 
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02 

Leia as frases seguintes. Em uma delas há INCORREÇÃO quanto à ortografia das palavras. Assinale-a. 
A) O não preconceito seria bem vindo para que os homens tivessem mais paz no seu dia-a-dia. 

B) O preconceito é arqui-inimigo da paz entre os homens, inquieta os espíritos e promove o desequilíbrio social.  
C) O preconceito é algo tão arraigado no homem que, para alguns, é extremamente penosa a lide com a diversidade.  
D) Medo e preconceito se inter-relacionam desde o surgimento do homem. Urge mudar esse destino a que o homem 

está fadado. 
 

03 

Segundo o texto, as atitudes preconceituosas 
A) surgem do açodamento nas relações humanas. 
B) foram e serão sempre comportamentos inescrutáveis. 
C) podem surgir do medo ou da não aceitação da diversidade. 
D) perenizaram-se por arraigarem-se ao homem tornando-se inelidíveis.                                                                                                
 

04 

“Precisávamos atacar antes que ele nos destruísse.” (1º§) A expressão “antes que” estabelece, entre as orações, uma 
relação de 
A) tempo.   B) condição.   C) finalidade.   D) concessão. 
 

05  
“Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas...” (3º§) A forma verbal que apresenta a mesma transitividade da 
sublinhada na frase anterior está destacada em: 
A) “O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica…” (1º§) 
B) “Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas.” (5º§) 
C) “No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical.” (5º§) 
D) “... palavras como ‘judeu, turco, alemão’ carregam, mais do que ignorância, um odioso preconceito.” (3º§) 
 

06 
Em qual frase a seguir NÃO se cometeu erro de concordância nominal? 
A) Os alunos acabam sendo bastantes estimulados a não seguirem regras. 
B) Em determinados casos as punições deveriam ser o mais duras possíveis. 
C) Descobriram várias firmas fantasma na metrópole que incitavam o racismo. 
D) Nas sociedades antigas olhos verde-claro eram mais aceitos do que olhos negros. 
 

07 

Assinale a opção em que o “a” sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase. 
A) Fui a casa de meu pai. Lá, algumas pessoas preconceituosas ficaram a distância. 
B) O professor se referiu a todos que estavam presentes. Eles ficaram frente a frente. 
C) O mérito foi dedicado a eles. Os supervisores chegaram a uma hora em ponto na escola. 
D) Os estudantes vestiram-se a Momo. Eles foram barrados pelos seguranças a entrada do salão de baile. 
 

08 

No período “O preconceito, é em muitos de nós que ele existe”, foi utilizado o recurso semântico da figura de 
linguagem, que consiste no emprego de um sentido figurado que surge de uma intenção ou da necessidade de 
expressão de forma criativa, inovadora. Assinale a alternativa correspondente à figura utilizada no trecho e sua 
definição correta. 

A) Hipérbato que consiste na repetição de palavras e sons. 
B) Apóstrofe que consiste na interpelação direta às pessoas ou coisas personificadas. 
C) Anacoluto que consiste na interrupção do plano sintático com que se inicia uma frase, alterando-lhe a sequência do 

processo lógico. 

D) Silepse que consiste em fazer a concordância de palavras ou expressões agradáveis em substituição às que têm 
sentido grosseiro ou desagradável. 
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09 

De acordo com o texto, a relação “medo e preconceito” 
A) explica um problema só elidível através de ação. 

B) inviabiliza qualquer análise racional de preconceitos. 

C) valida o preconceito, justificando a relativização de ações penais. 

D) autoriza o comportamento de alunos sem limites, pois são frutos do sistema. 

 

10 

A reescrita que NÃO altera o sentido fundamental do segmento “Nestes tempos de perseguição, calúnia, impunidade 
e desculpas tolas, só o rigor da lei pode nos impedir de recair rapidamente na velha selvageria. Mudar é preciso.” 

(7º§) é: 

A) É necessário mudar nestes tempos de perseguição, calúnia, impunidade e simplórias desculpas. Somente o rigor da 
lei pode nos impedir de cair na velha selvageria. 

B) Somente leis rigorosas conseguirão impedir que caiamos na velha e habitual selvageria, nestes tempos de 
impunidade e justificativas ingênuas. Mudanças são necessárias. 

C) Numa época em que imperam a calúnia, a ausência de punições e justificativas sem embasamento, apenas o rigor da 
lei conseguirá fazer com que não voltemos a cair rapidamente no velho estado de selvageria. 

D) Numa época em que predominam a calúnia, a falta de punições e parvas justificativas, para que haja uma mudança 

rigorosa, urge a aplicação de leis inócuas como último recurso para impedir que o homem caia no seu velho e 
habitual estado de selvageria. 

 

11 

Um dos atributos classicamente atribuídos aos atos administrativos é a autoexecutoriedade. Nesse sentido, assinale 

qual dos atos a seguir indicados possui o atributo da autoexecutoriedade: 
A) Cobrança de tributos. 
B) Aplicação de multa de trânsito. 

C) Fechamento de estabelecimentos que não respeitam normas sanitárias. 

D) Liminar em mandado de segurança determinando o reingresso de servidor público. 

 

12 

“Jorge, servidor público federal, ingressou no serviço público em 2005, exercendo atividades sob condições especiais 

que prejudiquem sua saúde, consulta seu advogado sobre as condições de sua futura aposentadoria, sendo certo que 
já possui três períodos de licença-prêmio não gozadas.” Sobre a hipótese, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os períodos de licença-prêmio não gozada podem ser contados em dobro para fins de soma de seu tempo de serviço. 

II. As condições especiais de trabalho não podem ser consideradas na aposentadoria de Jorge, uma vez que não editada 
lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial, exigida pela Constituição. 

III. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria de Jorge, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as suas 
remunerações utilizadas como base para as contribuições. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) II, apenas.   C) III, apenas.   D) I e III, apenas. 

 

13 

Encerrado o estágio probatório de servidores públicos federais, estes possuem direito à permanência no cargo, 

adquirindo, assim, estabilidade. Assinale qual das alternativas a seguir NÃO autoriza a perda de cargo de servidores 
estáveis: 

A) Procedimento de avaliação periódica de desempenho. 
B) Decisão contrária em processo administrativo disciplinar. 
C) Decisão judicial pendente de recurso em ação popular ou ação civil pública. 
D) Redução de despesas, após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança e exoneração dos servidores não estáveis. 
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14 
“Ílio, por intermédio de seu advogado, impetrou mandado de segurança contra ato de Juiz Federal perante o Tribunal 
Regional Federal ao qual o magistrado estava vinculado. Para sua surpresa, a ordem foi denegada, tendo prevalecido 

interpretação nitidamente contrária à Constituição da República.” À luz da narrativa anterior e da sistemática 

constitucional, é possível a interposição de qual recurso contra o acórdão do Tribunal Regional Federal? 

A) Reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal. 
B) Recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.  
C) Recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 
D) Recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.  

 

15 
“Há quase dois anos, Ednaldo, empregado de uma sociedade empresária do ramo industrial e contribuinte do regime 
geral de previdência social, requereu sua aposentadoria, o que foi deferido pela autarquia federal competente”, 
tendo sido constatado o seguinte: 
I. No cálculo do valor do respectivo benefício foram atualizados os salários de contribuição considerados pela 

autarquia.  
II. Em dezembro do primeiro ano, Ednaldo recebeu a gratificação natalina levando em consideração o valor do 

benefício recebido em janeiro do respectivo ano. 

III. Por fim, para surpresa de Ednaldo, apesar de todos os empregados de sua antiga empregadora terem tido os salários 
reajustados em 20%, o que decorria de convenção coletiva de trabalho, os seus proventos, em razão dos critérios 
estabelecidos na lei de regência e considerado o mesmo período, foram reajustados em apenas 10%.    

Estão em harmonia com a sistemática constitucional as afirmativas  

A) I, II e III.    B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas.  

 
16 
“Ítaca e Josefine, que exerceram suas funções regulares no âmbito de determinado Tribunal Regional Federal por 

várias décadas, aposentaram-se. Para sua surpresa, receberam intimações do Tribunal de Contas da União 

informando que este órgão, ao apreciar os respetivos atos de concessão de aposentadoria, negou o registro sob o 
argumento de que, no cálculo dos proventos de ambas, foi computada uma vantagem considerada ilegal. Ressalte-se 

que Ítaca já estava aposentada há quatro anos e Josefine há oito anos.” À luz da sistemática constitucional e do 

entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta. 
A) No processo de registro da aposentadoria de Ítaca, deveria ter sido observado o contraditório. 

B) No processo de registro da aposentadoria de Josefine, deveria ter sido observado o contraditório. 
C) O Tribunal de Contas da União não tem competência para apreciar atos de concessão de aposentadoria.  
D) O Tribunal de Contas da União não pode analisar o valor da aposentadoria, o que se situa na esfera de autonomia do 

concedente. 

 
17 
NÃO se considera como funcionário público para fins penais: 
A) Jurado.         C) Mesários eleitorais.  

B) Vereadores.        D) Tutores e curadores. 

 

18 
De acordo com a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção 
administrativa civil e penal. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e 

NÃO consistirá em: 
A) Advertência.   
B) Repreensão.   
C) Demissão, a bem do serviço público. 

D) Suspensão do cargo, função ou posto por prazo de trinta a trezentos e sessenta dias, com perda de vencimentos e 

vantagens. 
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19 
Nos termos da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, “as ações que tenham como objetivo a 

construção de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas 

atividades do Poder Judiciário” denominam-se: 

A) Agenda ambiental.       C) Práticas de racionalização. 

B) Logística sustentável.      D) Práticas de sustentabilidade. 

 
20 
Nos termos do Decreto Federal nº 7.746/2012, quanto às contratações sustentáveis é correto afirmar que: 

A) A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório deverá ser feita mediante certificação emitida 

por instituição pública oficial. 

B) A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos, explicitando as razões para a 

suspensão do caráter competitivo do certame. 

C) É vedado à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação cumular a função de Secretaria-Executiva da Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública. 

D) O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade na execução dos 
serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21 
Conforme as Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social formuladas pela Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (1996), o assistente social convive diariamente com as mais amplas expressões da questão 
social. O assistente confronta-se com as manifestações mais dramáticas dos processos sociais ao nível dos indivíduos 
sociais, seja em sua vida individual, seja em sua vida coletiva. Sobre as mediações entre a questão social e o Serviço 
Social, segundo a perspectiva que embasa o projeto ético-politico profissional hegemônico na atualidade é correto 
afirmar que: 
A) O Serviço Social surge no marco do capitalismo monopolista, quando as expressões da questão social tornaram-se 

objeto de uma intervenção contínua e sistemática por parte da profissão. 
B) Com a crise da sociedade salarial ocorre a desagregação e a função integradora do trabalho é questionada. Neste 

contexto surge a nova questão social fruto do enfraquecimento da sociedade salarial.    
C) Verifica-se na atualidade uma progressiva mercantilização do atendimento às necessidades sociais, decorrente da 

privatização das políticas sociais. Neste quadro os serviços sociais viabilizam os direitos sociais inscritos no circuito da 
compra e venda de mercadorias.   

D) O tratamento analítico atribuído à questão social não se identifica com a “situação social problema” ou com os 
“problemas sociais”, em que o complexo de suas causalidades sociais é deslocado para o indivíduo isolado, 
responsabilizado e culpabilizado pelas carências humanas.     

 
22 
A seguridade social nos países capitalistas da Europa Ocidental e da América Latina estrutura-se tendo como 
referência a organização social do trabalho. Em decorrência do grau de desenvolvimento do capitalismo e da 
organização da classe trabalhadora, dentre outros aspectos, a seguridade social constitui-se de forma diferenciada 
em cada país. Acerca das diferentes formas como a Seguridade Social se estrutura, assinale a afirmativa correta. 
A) O financiamento da seguridade social, segundo o modelo beveridgiano é proveniente da contribuição de empregados 

e empregadores.  
B) Em relação ao financiamento, no modelo bismarckiano, os recursos são provenientes exclusivamente da contribuição 

dos empregados, baseados na folha de salários. 
C) No modelo bismarckiano os seguros sociais são condicionados a uma contribuição direta anterior e o montante das 

prestações é proporcional à contribuição efetuada. 
D) No Brasil, os princípios do modelo bismarckiano predomina na previdência social e o modelo beveridgiano 

predomina no sistema público e privado de saúde e na assistência social. 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

 ANALISTA JUDICIÁRIO/SERVIÇO SOCIAL – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TIPO 01 – BRANCA 
PROVA APLICADA DIA 05/03/2017 / TURNO - MANHÃ 

- 7 - 

23 
A reestruturação produtiva no capitalismo tardio, com trânsito à flexibilização e as transformações que lhes são 
conexas a partir da década de 1970, processa-se no Brasil mediadas pela inserção subalterna do país no sistema 

capitalista mundial e pelas particularidades de sua formação econômico-social. Acerca do mercado de trabalho do 
assistente social e suas tendências de desenvolvimento a partir da década de 1990, analise as afirmativas a seguir. 
I. Surge a “terceirização”, aumentando o quadro de técnicos com vínculos empregatícios com as empresas e 

instituições estatais.    
II. Ocorre a desregulamentação das políticas públicas e dos direitos sociais deslocando a atenção da pobreza para a 

iniciativa privada ou individual. 
III. Ocorre uma crescente segmentação das atividades profissionais e a diferenciação progressiva das condições de 

trabalho nas instituições “estatais” e nas da “iniciativa privada”. 
IV. Na maioria das instituições estatais o que essencialmente rebate do capitalismo tardio em busca da “flexibilização” é 

a alteração rápida das atribuições e papéis profissionais; nas instituições da iniciativa privada é a restrição de coberturas. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) I e IV.   C) II e III.   D) III e IV. 

 
24 
Na transição das décadas de 1970 e 1980, a categoria profissional, por meio de suas organizações, inicia o processo de 
construção do projeto ético-político profissional hegemônico na contemporaneidade. Constituem elementos do 
projeto ético-político do Serviço Social, EXCETO: 
A) Os princípios e valores ético-políticos contidos no Código de Ética de 1993. 
B) A crítica radical à ordem vigente que produz e reproduz as desigualdades sociais. 
C) As matrizes teórico-metodológicas fundamentadas na perspectiva histórico-crítica e na perspectiva pós-moderna. 
D) As lutas e os posicionamentos políticos acumulados pela categoria através de suas formas coletivas de organização 

política em aliança com os setores mais progressistas da sociedade brasileira.  

 
25 
Acerca dos fundamentos históricos, teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos do Serviço Social no 
Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A interlocução com os problemas e as polêmicas no conjunto das ciências sociais é um traço do processo de 

renovação do Serviço Social brasileiro. 

(     ) As bases da laicização do Serviço Social encontram-se nas condições novas postas à formação profissional pela 
autocracia burguesa. Neste período instauram-se as condições para a renovação do Serviço Social. 

(     ) O pluralismo profissional, radicado nos procedimentos diferentes que embasam a prática e a validação teórica, 
bem como nas matrizes teóricas a que elas se prendem é um traço que se instaura no Serviço Social brasileiro com 
o projeto ético-político hegemônico na contemporaneidade. 

(     ) Até a primeira metade da década de 1950, o Serviço Social brasileiro não apresentava polêmicas de relevo, 
mostrava uma relativa homogeneidade nas suas projeções interventivas fundamentadas no arranjo teórico 
constituído pelo neotomismo, pela doutrina social da igreja católica e pelo funcionalismo. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.   B) V, F, V, F.   C) F, V, F, F.   D) F, F, V, V. 

 
26 
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares constitui uma competência profissional do assistente social. São 
aspectos importantes na avaliação de políticas sociais, segundo a perspectiva crítica, EXCETO: 
A) Analisar o processo de tomada de decisão que resulta na adoção de determinado tipo de política social. 
B) Revelar o caráter contraditório existente entre as determinações legais e a operacionalização da política social. 
C) Buscar analisar a política social em sua totalidade, a partir da incorporação analítica dos principais aspectos que a 

constituem. 
D) Articular tanto os determinantes estruturais que conformam a política social quanto as forças sociais e políticas que 

agem na sua formulação e execução. 
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27 
No Brasil, particularmente na década de 1990, as transformações geradas pela nova divisão internacional do trabalho 
foram de grande intensidade. Tais transformações em países de industrialização dependente fundam-se na 
superexploração da força de trabalho. Estas transformações impactam o mundo do trabalho no capitalismo 
contemporâneo e produzem indicadores cada vez mais altos de acidentes e doenças profissionais.  São características 
constitutivas deste processo, EXCETO: 
A) Ocorre a imposição de baixos salários, associados a ritmos de produção intensificados, a redução da jornada de 

trabalho e o pluriemprego. 
B) Espaços de trabalho propulsores de altos índices de desempenho e produtividade, estruturados com base nas 

exigências que cada vez mais extrapolam a capacidade física e mental humana em suportá-las, não conseguem 
manter-se senão por meio de diferentes e sofisticados mecanismos de controle e coerção. O assédio moral é parte 
dessa engrenagem.  

C) Não existem limites para a precarização do trabalho, mas apenas formas diferenciadas de sua manifestação. Formas 
capazes de articular em uma única cadeia produtiva desde o trabalho terceirizado, quarteirizado, muitas vezes 
realizado nas casas dos próprios trabalhadores, àquele intensificado ao limite, desenvolvido nos ambientes 
“modernos” e “limpos” das corporações mundiais. Por isso que, sob a atual fase do capitalismo, o domínio do 
trabalho é, mais do que nunca, domínio do tempo de trabalho. 

D) Os trabalhadores pertencentes ao núcleo que atua com maquinário mais avançado, dotado de maior tecnologia, 
encontram-se cada vez mais expostos à flexibilização e à intensificação do ritmo de suas atividades, expressas não 
somente pela cadência imposta pela robotização do processo produtivo, mas, sobretudo, pela instituição de práticas 
pautadas pela multifuncionalidade, polivalência, times de trabalho interdependentes, além da submissão a uma série 
de mecanismos de gestão pautados na pressão psicológica voltada para o aumento da produtividade. 

 

28 
O significado do Serviço Social, na perspectiva crítica, somente pode ser apreendido no processo de produção e 
reprodução das relações sociais na sociedade capitalista. Segundo esta perspectiva, analise as afirmativas a seguir. 
I. A dimensão contraditória das demandas e requisições sociais que se apresentam à profissão é expressão do 

movimento do capital. 
II. O exercício profissional do assistente social é necessariamente polarizado pela trama das relações e interesses 

sociais vigentes na sociedade. 
III. A reprodução das relações sociais na sociedade capitalista é tão somente à reprodução da força viva do trabalho e 

dos meios materiais de produção. 
IV. A particularidade do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho coletivo se encontra vinculada às 

configurações estruturais e conjunturais da questão social e as formas históricas de seu enfrentamento. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) II e III.   C) II e IV.   D) I e III.  
 

29 
Segundo a Portaria nº 3.252/2009, a vigilância em saúde constitui-se de ações de promoção da saúde da população, 
vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde. A vigilância em saúde do trabalhador no 
Sistema Único de Saúde é definida como: 
A) O conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais responsáveis pela atuação sobre os determinantes 

sociais da saúde. 
B) O conjunto de ações que visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por 

meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de 
desenvolvimento e processos produtivos. 

C) O conjunto de ações que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde do trabalhador, com a finalidade de identificar as 
medidas de prevenção dos fatores de risco relacionados às doenças e a outros agravos à saúde. 

D) O conjunto de ações capazes 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 do interesse da saúde, 
abrangendo o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.  
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30 
Acerca do mercado de trabalho e os espaços sócio-ocupacionais do assistente social, segundo a perspectiva da 
direção estratégica do projeto ético-político profissional, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O espaço profissional do assistente social é uma demanda histórica, produto das ações de benemerência. 
(     ) O trabalho do assistente social inscreve-se predominantemente em relações do universo do capital na sua forma 

produtiva de mais valia.   
(     ) O espaço profissional do assistente social é condicionado pelo tipo de respostas teórico-práticas densas de 

conteúdo político dada pela categoria profissional. 
(     ) O espaço profissional do assistente social é condicionado pelo nível de luta pela hegemonia que se estabelece 

entre as classes fundamentais e suas respectivas alianças. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.   B) F, F, V, V.   C) F, V, V, F.   D) F, F, F, V. 
 

31 
Acerca dos fundamentos ontológicos que embasam o Código de Ética de 1993 é INCORRETO afirmar que: 
A) Os valores são criados pela subjetividade dos indivíduos, determinados pelos aspectos morais que permeiam as 

relações sociais.  
B) Na sociedade burguesa, em face às contradições inerentes ao seu modo de ser é impossível a universalização de uma 

ética objetivadora de valores emancipatórios. 
C) A ação ética é um processo de “generalização”, de mediação progressiva entre o primeiro impulso e as 

determinações externas; a moralidade torna-se ação ética no momento em que nasce a convergência entre o eu e a 
alteridade, entre a singularidade individual e a totalidade social. 

D) Os seres humanos são capazes de se comportar eticamente porque desenvolveram a capacidade de agir de forma 
consciente e racional; de criar valores e alternativas de escolha, elaborando possibilidades de transformação das 
circunstâncias que impedem a livre manifestação de suas capacidades e autonomia.  

 

32 
A orientação a indivíduos e aos grupos de diferentes segmentos sociais, segundo os fundamentos teórico e           
ético-político do projeto ético-político profissional do Serviço Social hegemônico na contemporaneidade  
circunscreve-se: 
I. A orientação a indivíduos e dos grupos vincula-se aos estudos de caso e grupo. 
II. A identificação dos recursos e ao uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos direitos dos indivíduos e grupos 

que demandam o Serviço Social. 
III. A orientação a indivíduos e aos grupos de diferentes segmentos sociais vincula-se a processos político-organizativos, 

ao processo de planejamento e gestão e aos processos socioassistenciais. 
IV. A orientação a indivíduos e aos grupos vincula-se às necessidades socioinstitucionais, fundamentalmente às 

exigências em torno das condicionalidades contidas nos programas e projetos sociais. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e III.   B) I e IV.   C) II e III.   D) III e IV. 
 

33 
O Código de Ética é um instrumento educativo e orientador do comportamento ético profissional do assistente social. 
Acerca das exigências e possibilidades da materialização do Código de Ética no cotidiano do trabalho profissional do 
assistente social na contemporaneidade, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A vida cotidiana é o espaço de reprodução do trabalho profissional do assistente social e a práxis é parte da 

cotidianidade. 
B) O preconceito se transforma em moralismo quando julgamos o comportamento dos outros segundo critérios morais 

em uma situação que não é para ser julgada moralmente.                                                                                                 
C) O espontaneísmo, a heterogeneidade, o pragmatismo e a repetição acrítica são características da vida cotidiana que 

respondem às necessidades práticas e imediatas da reprodução dos indivíduos em sua singularidade.  
D) O Código de Ética de 1993 fornece suporte à coexistência entre uma base normativa elementar acessível à totalidade 

da categoria profissional e uma orientação teórica e valorativa que expressa o nível mais avançado alcançado pela 
profissão neste contexto histórico.  
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34 
O exercício profissional do assistente social realiza-se pela mediação do trabalho assalariado. Sobre a relação entre o 
Serviço Social e as instituições, analise as afirmativas a seguir. 
I. A base de sustentação da relativa autonomia no trabalho profissional do assistente social encontra-se no 

atendimento das requisições institucionais.   
II. Verifica-se uma tensão entre projeto profissional, que afirma o assistente social como um ser prático-social dotado 

de liberdade e capacidade teleológica e a condição de trabalhador assalariado. 
III. O Estado é o maior empregador dos assistentes sociais, atribuindo uma característica de servidor público a esse 

profissional. Dentre os elementos que incidem sobre o trabalho profissional nos espaços sócio-ocupacionais das 
instituições públicas encontra-se a burocracia.                                                                                                   

IV. A relação que o assistente social estabelece com o seu objeto de trabalho – as situações problemas, tal como se 
expressam na vida dos sujeitos com os quais trabalha – dependem do prévio recorte das políticas definidas pelos 
organismos empregadores, que estabelecem demandas e prioridades a serem atendidas. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) I e IV.   C) II e III.   D) III e IV. 
 

35 
O planejamento estratégico é a forma contemporânea de planificação. Constituem procedimentos interrelacionados 
do planejamento estratégico, EXCETO: 
A) Identificação do tempo disponível.  
B) Identificação da situação-problema. 
C) Identificação do “terreno” ou “cenário” em que se desenvolverá a ação e suas tendências. 
D) Identificação do perfil das forças em confronto, seus recursos, suas técnicas, suas alianças e sua capacidade 

operacional. 
 

36 
Dentre as requisições colocadas para o trabalho profissional do assistente social pelas instituições públicas na 
atualidade encontram-se o planejamento, a gestão e a formulação de políticas públicas nos marcos jurídico-políticos 
da Constituição de 1988. Acerca destas requisições, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O planejamento se expressa por meio de sistemas, planos, programas e projetos. 
(     ) No interior de sistemas estruturam-se ações às quais os cidadãos recorrem para o atendimento de necessidades 

sociais. 
(     ) O plano é um documento que indica um conjunto de projetos cujos resultados permitem alcançar o objetivo maior 

de uma política pública. 
(     ) O projeto é a menor unidade do processo de planejamento. Trata-se de um instrumento técnico-administrativo de 

execução de empreendimentos específicos, direcionados para as mais variadas atividades interventivas e de 
pesquisa no espaço público e no espaço privado. 

 A sequência está correta em  
A) F, V, F, V.   B) V, F, V, F.   C) F, F, V, V.   D) V, V, F, F. 
 

37 
Entre as competências profissionais registradas na Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social consta: 
“planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais”. (Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, inciso VII do Artigo 4º). Sobre o método e o processo de conhecimento da 
realidade é INCORRETO afirmar que: 
A) Para a teoria social de Marx a realidade é uma totalidade concreta. O “todo” é a soma das partes funcionalmente 

integradas. 
B) Para Durkheim o sujeito que pesquisa deve se colocar diante de seu objeto numa perspectiva de exterioridade. Os 

fatos sociais possuem uma natureza exterior e coletiva. 
C) Para a teoria social de Marx conhecer teoricamente é saturar o objeto pensado com suas determinações concretas. 

Nesta teoria há uma indissolúvel relação entre a elaboração teórica e a formulação metodológica. 
D) Weber postula a neutralidade axiológica das ciências sociais e desenvolve a metodologia do tipo ideal, cujo lugar no 

processo de conhecimento é exclusivamente heurístico, mas que constitui o significado do fenômeno cultural para o 
sujeito que pesquisa. 
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38 
Constitui atribuição privativa do assistente social “treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários em 
Serviço Social”. Segundo a Política Nacional de Estágio, formulada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social, são princípios norteadores da realização do estágio em Serviço Social:    
I. A articulação entre formação e exercício profissional.   
II. A articulação entre universidade e movimentos sociais. 
III. Os valores ético-políticos contidos no Código de Ética do Assistente Social de 1993. 
IV. A indissociabilidade entre a dimensão interventiva, a supervisão direta e a dimensão formativa. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.    B) I e III, apenas.   C) II e IV, apenas.   D) III e IV, apenas. 
 

39 
Sobre as abordagens quanti-qualitativas na pesquisa social, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A sociologia compreensiva propõe a subjetividade como o fundamento do sentido da vida social. 
B) Para a sociologia compreensiva o que é real são os dados brutos; valores e crenças são dados subjetivos que só 

podem ser compreendidos através dos primeiros. 
C) O positivismo utiliza, para a análise da realidade, termos de tipo matemático. Esta perspectiva se apropria da 

linguagem de variáveis para especificar atributos e qualidade ao objeto de investigação.  
D) A abordagem dialética materialista considera que o fenômeno ou o processo social tem que ser entendido nas suas 

determinações e transformações sócio-históricas nas relações que os sujeitos estabelecem entre si e com a natureza.                                                                                                
 

40 
No período de meados da década de 1960 a década de 1980 destacam-se, no Serviço Social brasileiro, as seguintes 
perspectivas teórico-metodológicas e ideo-polítcas, EXCETO: 
A) Perspectiva pós-moderna.      C) Perspectiva “intenção de ruptura”. 
B) Perspectiva modernizadora.     D) Perspectiva reatualiação do conservadorismo. 
 

41 
A questão da relação entre teoria e prática é parte da agenda de debates dos assistentes sociais no Brasil. Sobre esta 
relação, segundo a direção estratégica do projeto-ético-político profissional, analise as afirmativas a seguir. 
I. A instância de verificação da teoria é a prática social e histórica. 
II. A teoria é a construção de enunciados discursivos sobre os quais a comunidade científica pode ou não estabelecer 

consensos intersubjetivos. 
III. A teoria é um modelo peculiar de conhecimento. O conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele 

é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente das aspirações e das representações do 
pesquisador. 

IV. A teoria se reduz ao exame das formas dadas de um objeto, com o pesquisador descrevendo-o detalhadamente e 
construindo modelos explicativos para dar conta – à base de hipóteses que apontam para relações de causa/efeito – 
de seu movimento visível.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.   B) II e III.   C) I e IV.   D) II e IV. 
 

42 
Sobre as concepções e a atenção à saúde do trabalhador no Brasil é INCORRETO afirmar que: 
A) A Constituição Federal de 1988 institui o campo de saúde do trabalhador no âmbito do direito universal à saúde. 
B) A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador foi criada em 2002 como estratégia de descentralização 

da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador.                                                                                                  
C) Até o marco da Constituição Federal de 1988 as referências técnico-científicas e político-institucionais sobre a 

questão da relação saúde-trabalho repousavam sobre os campos da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional. 
D) A concepção de saúde do trabalhador amplia a análise sobre os processos e ambientes de trabalho. A novidade 

superante em relação aos conceitos clássicos da medicina do trabalho e da saúde ocupacional ocorre inicialmente em 
decorrência da incorporação de algumas variáveis que foram moldando uma nova categoria de análise, dentre outras 
as variáveis sociais e econômicas.  
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43 
Com a crise estrutural do capital instaurada na década de 1970, os países capitalistas seguiram as orientações do 
Banco Mundial e instituíram contrarreformas no âmbito do Estado social. Estas orientações do Banco Mundial foram 
incorporadas com maior ou menor intensidade pelos países capitalistas, sob três direções essenciais, EXCETO: 
A) Redução dos sistemas públicos de previdência social. 
B) Ampliação dos critérios de elegibilidade para acesso às prestações sociais contributivas (seguros) e assistenciais. 
C) Estímulo fiscal e normatizações que possibilitam a criação e o desenvolvimento de sistemas privados de poupança 

individual. 
D) Redução do financiamento dos sistemas públicos de saúde e instauração de sistemas de saúde públicos diferenciados 

em quantidade e qualidade.  
 

44 
O processo de reestruturação produtiva impacta as políticas de recursos humanos nas empresas, no Brasil, 
principalmente a partir dos anos de 1990, em alguns aspectos. Acerca desses aspectos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Adoção de práticas de avaliação e monitoramento do ambiente interno. 
B) Diminuição dos investimentos empresariais com a qualificação da força de trabalho. 
C) Combinação do sistema de benefícios e serviços sociais com as políticas de incentivo à produtividade do trabalho. 
D) Introdução de técnicas e métodos de gerenciamento participativo, com forte apelo ao envolvimento dos 

trabalhadores com as metas empresariais. 
 

45 
Acerca do estudo socioeconômico com os usuários que demandam o Serviço Social, segundo a perspectiva     
histórico-crítica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O estudo socioeconômico pressupõe a manipulação de variáveis empíricas. 
(     ) O estudo socioeconômico articula conhecimentos da dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa e            

ético-política da profissão.  
(     ) O estudo socioeconômico vincula-se ao estudo de caso e circunscreve-se ao conhecimento de uma determinada 

situação vivida por um sujeito no contexto de sua relação familiar. 
(     ) 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 é uma atribuição privativa do 
assistente social. 

A sequência está correta em  
A) F, F, V, V.   B) F, V, F, V.   C) V, V, V, V.   D) V, V, F, F. 
 

46 
Os dados da violência contra a mulher no Brasil comprovam a persistência do patriarcado no país, além de atestarem 
a ausência de políticas capazes de prevenir e enfrentar a violência. São 5 espancamentos a cada dois minutos 
(Fundação Perseu Abramo/2010); 1 estupro a cada 11 minutos (9º Anuário da Segurança Pública/2015); 1 feminicídio 
a cada 90 minutos (Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil, Ipea/2013); 179 relatos de agressão por dia 
(Balanço Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher/jan-jun/2015) e 13 homicídios femininos por dia em 2013 
(Mapa da Violência 2015/Flasco). A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, institui as medidas de prevenção da 
violência contra a mulher. Acerca dessas medidas assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O juiz poderá, quando necessário e sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a 

programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. 
B) A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de 

segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. 
C) O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, 

à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
D) A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de 

raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a 
mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados 
das medidas adotadas. 
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47 
Sobre as instâncias públicas de controle democrático instituídas pós Constituição Federal de 1988 e o Serviço Social, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Os conselhos são concebidos pelos liberais como instrumentos ou mecanismos de colaboração.                                                                                                 
II. As conferências são eventos que devem ser realizados periodicamente para discutir as políticas sociais de cada 

esfera e propor diretrizes de ação. 
III. As instâncias públicas de controle democrático fundam-se nas premissas do controle social e da participação da 

sociedade civil nas decisões políticas. 
IV. O assistente social pode inserir nas instâncias públicas de controle democrático por meio de sua participação 

enquanto conselheiro ou desenvolvendo ações de assessoria. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e IV, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I e II, apenas. 
 

48 
Entre as estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, conforme a Portaria nº 1.823, 
de 23 de agosto de 2012, encontra-se a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores que 
pressupõe, EXCETO: 
A) Equidade no atendimento. 
B) Revisão periódica da lista de doenças relacionadas ao trabalho. 
C) Definição de elenco de indicadores prioritários para análise e monitoramento. 
D) Definição do elenco de agravos relacionados ao trabalho de notificação compulsória e de investigação obrigatória e 

inclusão no elenco de prioridades, nas três esferas de gestão do SUS. 
 

49 
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora foi instituída pelo Ministério da Saúde por meio da 
Portaria nº 1.823, de 22 de agosto de 2012. O estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do 
controle social constitui uma estratégia em seu processo de implementação. Acerca do que esta estratégia 
pressupõe, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Acolhimento e resposta às demandas dos representantes da comunidade e do controle social. 
(     ) Estímulo à participação de representação dos trabalhadores nas instâncias oficiais de representação social do SUS, 

a exemplo dos conselhos e comissões intersetoriais, nas três esferas de gestão do SUS. 
(     ) Busca de articulação com entidades, instituições, organizações não governamentais, associações, cooperativas e 

representações de categorias de trabalhadores inseridas exclusivamente em atividades com vínculos formais de 
trabalho. 

(     ) Capacitação de representantes dos trabalhadores nas instâncias oficiais de representação social do SUS voltada à 
aplicação de medidas básicas de promoção, prevenção e educação em saúde e às orientações quanto aos direitos 
dos trabalhadores. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.   B) V, F, V, F.   C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 
 

50 
Como resposta do capital à sua crise estrutural várias mutações ocorreram na virada do século XX para o século XXI. 
As metamorfoses no processo de produção do capital repercutem no mundo do trabalho. Dentre as consequências 
destas metamorfoses no mundo do trabalho encontram-se:  
I. Há a exclusão dos jovens e pessoas de meia idade do mercado de trabalho nos países centrais. 
II. A classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e complexificou-se ainda mais. Tornou-se mais qualificada 

em todos os setores. 
III. Ocorre a inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho, particularmente nos países de 

industrialização intermediária e subordinada. 
IV. Em decorrência do aumento do desemprego estrutural, dos avanços científicos e tecnológicos e da hegemonia 

neoliberal, a classe trabalhadora perde o seu papel central na produção de valores e na cena política.                                                                                                 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e III, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I, II e IV, apenas. 
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51 
Acerca do financiamento da assistência social, conforme dispõe a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Federal             
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Constitui receita do Fundo Nacional de Assistência Social, o produto da alienação dos bens imóveis da extinta 

Fundação Legião Brasileira de Assistência. 
B) O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos na Lei anteriormente referida far-se-á, 

em sua totalidade, com do Fundo Nacional de Assistência Social. 
C) Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o 

controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios, por meio dos respectivos órgãos de 
controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. 

D) A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor, anualmente, mediante relatório de 
gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na 
forma de regulamento. 

 

52 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a formação técnico-profissional dos adolescentes obedecerá aos 
seguintes princípios, EXCETO:  
A) Horário especial para o exercício das atividades. 
B) Capacitação profissional adequada à construção da cidadania. 
C) Garantia de acesso e frequência obrigatória no ensino regular. 
D) Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 
 

53 
As desigualdades que presidem o processo de desenvolvimento do Brasil têm sido uma de suas particularidades 
históricas. Acerca da questão social nas particularidades da formação sócio-histórica do Brasil, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A transição do capitalismo competitivo ao monopolista no Brasil ocorre por caminhos do “modelo universal da 

democracia burguesa”. 
II. Os princípios do liberalismo no Brasil, nas suas origens, foram definidos pelo universalismo, pela liberdade do 

trabalho e pela igualdade perante a lei – bases da cidadania liberal. 
III. A modernização conservadora articula o progresso no marco da ordem e atribui um ritmo lento às transformações 

operadas, de modo que o novo surja como um desdobramento do velho.  
IV. O amplo uso de instrumentos coercitivos por parte do Estado restringiu a participação política e o exercício da 

cidadania para os setores majoritários da população, derivando uma rede de relações autoritárias que atravessa a 
própria sociedade civil incorporada pelo Estado. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e III, apenas.  C) I e IV, apenas.  D) III e IV, apenas. 
 

54 
O Estatuto do Idoso regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. Sobre 
estes direitos previstos na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, é INCORRETO afirmar que: 
A) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de 

saúde que lhe for reputado mais favorável.                                                                                       
B) O Poder Público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus 

potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. 
C) Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, 

critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos termos da 
legislação vigente. 

D) Aos idosos, a partir de sessenta e cinco anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida 
por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 
Social – Loas. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos exposto anteriormente será 
computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 
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55 
A avaliação e o monitoramento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pelas três esferas de 
gestão do SUS, devem ser conduzidos considerando-se: 
I. A definição de interlocutor para o tema saúde do trabalhador nas três esferas de gestão do SUS.                                                                                               
II. A produção de protocolos, de linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, de acordo com os níveis de 

organização da vigilância e atenção à saúde. 
III. O monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde do trabalhador pactuados, bem como o acompanhamento 

da evolução histórica e tendências dos indicadores de morbimortalidade, nas esferas municipal, micro e 
macrorregionais, estadual e nacional. 

IV. A definição dos fluxos de referência, contrarreferência e de apoio matricial, de acordo com as diretrizes clínicas, as 
linhas de cuidado pactuadas na Comissão Intergestores Regional (CIR) e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 
garantindo a notificação compulsória dos agravos relacionados ao trabalho. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e IV, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I e III, apenas. 
 

56 
Acerca das classes sociais e sua relação com o Estado na formação sócio-histórica do Brasil, é INCORRETO afirmar 
que: 
A) Para a sociologia empírica, as classes sociais são definidas segundo critério de renda e padrão de consumo. 
B) No Brasil, a presença do Estado manifestou-se plenamente nas relações de trabalho no período da ditadura            

civil-militar. 
C) Para o marxismo, as classes sociais se definem a partir do lugar que os indivíduos ocupam nas relações de produção, 

mais precisamente pela posição perante os meios de produção. 
D) Na atualidade, a luta de classes se expressa, também, no controle do fundo público que compreende as verbas do 

PIS/PASEP, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FGTS e o Sistema S.  
 

57 
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Entre os objetivos e atribuições do Sistema 
Único de Saúde encontram-se: 
I. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
II. Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.                    
III. A ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde pública e da saúde privada.  
IV. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 

saúde e a participação na sua produção. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III, e IV.   B) I e III, apenas.  C) I e IV, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

58 
Acerca das particularidades do trabalho profissional do assistente social na área da saúde do trabalhador, segundo a 
direção estratégica do projeto ético-político profissional, é correto afirmar que: 
A) O trabalho profissional do assistente social se materializa na capacidade de trabalhar em equipes com formação 

interdisciplinar, buscando a intersetorialidade e a interface da saúde do trabalhador com as demais políticas sociais. 
B) O trabalho profissional do assistente social na área da saúde do trabalhador tem como especificidade a apreensão do 

processo de saúde-doença e trabalho na singularidade das expressões fenomênicas do ser social e materializa-se 
atendimento individual e estudos de casos.                                                                               

C) O desvelamento e a intervenção nas manifestações da questão social que incidem no processo saúde-doença e 
trabalho é uma prerrogativa exclusiva do trabalho profissional do assistente social nas equipes com formação 
interdisciplinar que atuam na área da saúde do trabalhador. 

D) O trabalho do assistente social na área da saúde do trabalhador restringe-se às instituições e órgãos vinculados à 
política de saúde cujos principais espaços profissionais são: atenção básica de saúde, centros regionais de referência 
em saúde do trabalhador, hospitais públicos ou privados e serviços ambulatoriais referenciados. 
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59 
Conforme o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, constituem modalidades de inserção laboral da pessoa 
portadora de deficiência, EXCETO: 
A) Colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que 

depende da adoção de procedimentos e apoio especiais para a sua concretização. 
B) Promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas, mediante trabalho 

autônomo, cooperativado, ou em regime de economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal. 
C) Colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que 

independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de 
utilização de apoios especiais.   

D) Colocação em igualdade de condições: assegura à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em 
concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. 

 

60 
O Brasil se destaca no ranking mundial de acidentes trabalhistas, ocupando o quarto lugar. Os acidentes de trabalho 
no período de 2011 a 2013 totalizaram 2.152.524 registros. Destes, 1.649.192 foram efetuados por meio da 
Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) e 503.332 sem CAT. Do total, 8.503 são óbitos, ou seja, em média, no 
Brasil, 2.800 pessoas morrem anualmente em decorrência de acidente de trabalho, o que significa 236 mortes ao 
mês, sete mortes diárias e uma a cada três horas. Contudo, estes dados, segundo Lourenço (2015) são incompletos 
frente às reais condições de trabalho. Acerca das dificuldades em desvelar a real situação em relação aos agravos à 
saúde dos trabalhadores encontram-se: 
I. A subnotificação. 
II. As dificuldades dos trabalhadores provarem a existência do sofrimento psíquico. 
III. A forma de gestão do trabalho que impõe metas de produtividade e o maior envolvimento dos trabalhadores com 

os ideais das empresas. 
IV. A adoção de estratégias empresariais de aportes toyotistas, que organizam o trabalho promovendo bonificações 

para o “presenteísmo” no universo laboral. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e II, apenas.   C) I e IV, apenas.  D) II e III, apenas. 
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