FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA

PROCESSO SELETIVO
Edital 004/2019

001 - ASSISTENTE SOCIAL
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01- O caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas. Caso haja algum erro na impressão, o(a)
candidato(a) deverá informar imediatamente ao fiscal, solicitando-lhe a substituição desse caderno.
02- A duração máxima da prova será de 03 (três) horas.
03- A interpretação das questões faz parte da prova. Desse modo, não é permitido fazer perguntas aos
fiscais.
04- A prova é individual. Portanto, é vedada a comunicação entre os candidatos durante a sua realização.
Será excluído do processo seletivo aquele que utilizar material de consultas e/ou qualquer sistema de
comunicação, durante a realização da avaliação.
05- Em cada questão, há somente uma resposta correta.
06- Ao receber o Cartão de Respostas, o(a) candidato(a) deverá conferir seu nome, o número de inscrição,
o número do documento, o cargo e assinar, à caneta, no espaço próprio indicado.
07- Ao transferir as respostas para o Cartão de Respostas, deverá ser utilizada caneta azul ou preta,
preenchendo todo o espaço dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme o
modelo:
01
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08- O(A) candidato(a) não poderá deixar nenhuma questão sem resposta.
09- O Cartão de Respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. As questões que contenham
emendas ou rasuras, ainda que legíveis, não serão consideradas. Os prejuízos advindos das marcações
feitas incorretamente no Cartão de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato; assim, não
haverá substituição em virtude de erro no preenchimento.
10- O(A) candidato(a) deverá deixar sobre a carteira somente documento de identidade e caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
11- O(A) candidato (a) poderá deixar a sala após decorrida 1(uma) hora do início da prova.
12- Ao terminar a prova, o(a) candidato(a) deverá permanecer sentado(a) e sinalizar, com a mão, o
término da avaliação, para que o fiscal possa recolher e conferir o Cartão de Respostas, bem como
autorizar a saída do(a) candidato(a) da sala.
13- O(A) candidato(a) somente poderá se retirar, levando a prova consigo, após decorridas 02 (duas)
horas do início da avaliação.
14- Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos(as) candidatos(a) deverão permanecer
na sala, até que o último(a) candidato(a) termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, a fim de
atestar a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se, de uma só vez, da sala de prova.

UBERABA/MG, 28 DE JULHO DE 2019.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Com base no Código de Ética do Assistente Social, assinale a alternativa correta.
A) Tem como valor fundante a igualdade.
B) Apresenta como uma das principais diretrizes a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do
arbítrio e do autoritarismo.
C) É vedado ao/à assistente social depor como testemunha sobre situação sigilosa do/a usuário/a de que
tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado.
D) É de competência do Conselho Regional de Serviço Social firmar jurisprudência na observância deste
Código e nos casos omissos.
02. No âmbito das relações com as Instituições Empregadoras e outras, é dever do Assistente Social:
A) Empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade de acordo com os interesses e
necessidades coletivas dos/as usuários/as.
B) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do/a profissional tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional como em relação às decisões quanto às políticas institucionais.
C) Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam
necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais.
D) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais.
03. No município de Flores, um assistente social realiza atendimento técnico no CRAS a uma mulher que
buscou o equipamento porque vivenciava uma série de vulnerabilidades sociais e econômicas. Essa mulher
foi inserida em acompanhamento familiar no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF), a partir do qual poderá contar com os diversos encaminhamentos e ações do PAIF. Dada
essa situação, assinale a alternativa correta quanto ao sigilo profissional com base no que dispõe o Código de
Ética.
A) Todas as informações de que o assistente social tome ciência durante o acompanhamento deverão ser
compartilhadas com a equipe multidisciplinar.
B) O sigilo protegerá o profissional em tudo aquilo de que tome conhecimento como decorrência do
exercício da atividade profissional.
C) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações que envolva fato delituoso.
D) A quebra de sigilo ou seja a revelação será feita dentro do estritamente necessário, quer em relação ao
assunto revelado, quer ao grau e número de pessoas que dele devam tomar conhecimento.
04. Segundo a Lei que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências, a designação
profissional de Assistente Social é:
A) Direito dos habilitados na forma da legislação vigente.
B) Privativa dos habilitados na forma da legislação vigente.
C) Dever dos habilitados na forma da legislação vigente.
D) Competência dos habilitados na forma da legislação vigente.
05. Constitui competência do Assistente Social, conforme estabelece a Lei de Regulamentação da profissão:
A) Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais.
B) Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regional.
C) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades
representativas da categoria profissional.
D) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas.
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06. Ainda de acordo com a Lei de Regulamentação da profissão, o Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) será mantido dentre outras fontes, por:
A) Doações e legados.
B) Contribuições, taxas e emolumentos arrecadados pelos CRESS em percentual único.
C) Contribuição social dos empregadores.
D) Trabalhadores.
07. Assinale a alternativa correta, com base na Lei nº 8080/90.
A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é compartilhada, exercida pelo conjunto da união, estados e
municípios.
C) As comissões intersetoriais são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores,
quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
D) A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo decidir sobre os aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS em conformidade com a
definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde.
08. Ainda com base na Lei nº 8080/90, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão em
seu âmbito administrativo a seguinte atribuição comum:
A) Formulação, avaliação e apoio às políticas de alimentação e nutrição.
B) Participação na definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de
trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.
C) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde.
D) Coordenação e participação na execução das ações de vigilância epidemiológica.
09. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem ao seguinte princípio disposto na Lei nº 8080/90:
A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
B) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
C) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
D) Implementação da vigilância sanitária.
10. A Lei 8080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, define, no art. 35, os critérios que devem ser
combinados, segundo análise técnica de programas e projetos na área da saúde para o estabelecimento de
valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios. Dentre os critérios estabelecidos NÃO
se deve considerar:
A) Perfil demográfico da região.
B) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
C) Previsão do plano decenal de investimentos da rede.
D) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
11. Analise as assertivas sobre o processo de criação do Sistema Único de Saúde e assinale a alternativa
correta.
I- O processo constituinte conformou–se em um espaço democrático de negociação constante, desenvolvido
ao longo das suas diversas etapas, em que um núcleo de congressistas progressistas desempenhou papel
relevante, apoiado por intelectuais do movimento da reforma sanitária;
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II- O ambiente constitucional era de forte rejeição à centralização imposta, autoritariamente, pelo regime
militar. Por isso, associou–se descentralização com democratização e ampliaram–se os direitos sociais da
cidadania, integrando, sob o conceito de seguro social, à proteção de direitos individuais (previdência) à
proteção de direitos coletivos (saúde e assistência social);
III- A Seção de Saúde da Constituição Federal e as Leis n. 8.080 e n. 8.142, de 1990, constituem
respectivamente as bases jurídicas, constitucionais e infraconstitucionais do SUS.
Dos itens acima:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.
12. A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Conforme a referida legislação é correto afirmar:
A) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde.
B) O Sistema Único de Saúde (SUS) de que trata a lei mencionada contará em cada esfera de governo sem
prejuízo das funções do Poder Legislativo com as seguintes instâncias colegiadas: conselho e planejamento
de saúde.
C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de
Saúde.
D) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na instância federal, cujas decisões serão homologadas pelo chefe
do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
13. Entre as prioridades do Pacto em Defesa do SUS está a de implementar um projeto permanente de
mobilização social com a finalidade de:
A) Alcançar no longo prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional no 29 pelo Congresso Nacional.
B) Garantir no curto prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde.
C) Aprovar o orçamento do SUS composto pelos orçamentos da união e dos estados, explicitando o
compromisso de cada uma delas.
D) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses
direitos.
14. Assinale a alternativa correta acerca do que dispõe o Estatuto do Idoso.
A) Os Conselhos Nacional, Estaduais, dos Distritos Federais e Municipais do Idoso zelarão pelo
cumprimento dos deveres do idoso.
B) Os Centros de Referência de Assistência Social zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso.
C) A obrigação alimentar é solidária, mas o idoso não pode optar entre os prestadores.
D) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou Defensor
Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei
processual civil.
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15. O Decreto nº 7508/2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências. Para efeito deste Decreto, considera-se região de saúde:
A) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços
de saúde.
B) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
C) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão
compartilhada do SUS.
D) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
16. Acerca da Assistência Social, disposta no Estatuto do Idoso, pode-se afirmar:
A) É assegurado aos idosos, a partir de 70 (setenta) anos, que não possuam meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) saláriomínimo, nos termos da Norma Operacional Básica do SUAS.
B) O Conselho Nacional do Idoso estabelecerá a forma de participação do idoso no que se refere ao custeio
da entidade onde esteja abrigado.
C) As entidades de longa permanência, ou casa-lar, não são obrigadas a firmar contrato de prestação de
serviços com a pessoa idosa abrigada.
D) Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de
serviços com a pessoa idosa abrigada. No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança
de participação do idoso no custeio da entidade.
17. Tendo com base o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa FALSA.
A) Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente
na semana que incluir o dia 1º de fevereiro com o objetivo de disseminar informações sobre medidas
preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
B) A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas
de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.
C) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são
obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais pelo prazo de
vinte e um anos.
D) É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por
intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde.
18. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o reconhecimento do estado de filiação
constitui:
A) Direito social indisponível e imprescritível.
B) Direito fundamental indisponível e prescritível.
C) Direito personalíssimo indisponível e imprescritível.
D) Direito personalíssimo disponível e imprescritível.
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19. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da
situação jurídica da criança ou adolescente nos termos do ECA. Sobre isso é correto afirmar:
A) Em todos os casos, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional,
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua
opinião devidamente considerada.
B) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido na
instituição na qual esteja acolhido.
C) A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e
acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Assistência Social.
D) Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de
quilombo, é obrigatório: a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política
indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe
interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso.
20. É INCORRETO afirmar sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme
Lei Orgânica da Assistência Social:

dispõe

a

A) A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e
participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com o objetivo de assegurar a
primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de
governo.
B) O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas
entidades e organizações de assistência social abrangida por esta Lei.
C) Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o
emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS.
D) As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância,
à adolescência e à velhice e, como base de organização, o
território.
21. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socio assistencial. Para o referido
reconhecimento, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos anotados na Lei Orgânica da Assistência
Social, EXCETO:
A) Constituir-se em entidades e organizações de assistência social sem fins lucrativos que isolada ou
cumulativamente prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS, bem
como as que atuam na defesa e garantia de direitos.
B) Inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, conforme o caso.
C) Possuir Plano de Assistência Social e Fundo de Assistência Social.
D) Integrar o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social.
22. A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e
programas do SUS. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de
contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder
hierarquizadas. Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a
experiência daquele que é assistido relaciona-se com qual dos princípios abaixo:
A) Transversalidade.
B) Indissociabilidade entre a atenção e gestão.
C) Autonomia.
D) Descentralização.
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23. Acerca do tema Serviço Social e Saúde, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I- Para a análise do Serviço Social e Saúde na atualidade é necessário recuperar os avanços e lacunas
ocorridos na profissão a partir dos anos de 1980. Essa década marca o início da maturidade da tendência
hegemônica na academia e nas entidades representativas da categoria – intenção de ruptura – e, com isso, a
interlocução real com a tradição marxista. No entanto, os profissionais dessa vertente se inserem, na sua
maioria, nas universidades e têm pouca capilaridade nos serviços;
II- O projeto privatista vem requisitando ao assistente social, entre outras demandas, a seleção
socioeconômica dos usuários, assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de práticas
individuais;
III- O projeto da reforma sanitária vem apresentando como demandas que o assistente social trabalhe as
seguintes questões: democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde; estratégias de
aproximação das unidades de saúde com a realidade; ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde;
trabalho interdisciplinar; ênfase nas abordagens grupais; atuação psicossocial por meio de aconselhamento;
acesso democrático às informações e estímulo à participação popular.
Dos itens acima:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.
24. Pensando a relação do Serviço Social com a Política de Saúde, pode-se afirmar que há uma relação entre
o projeto ético-político e o de reforma sanitária. Sobre essa relação NÃO é correto afirmar:
A) Os dois projetos são construídos no processo de redemocratização da sociedade brasileira e se
consolidam na década de 1970.
B) As demandas democráticas e populares, a mobilização e organização dos trabalhadores urbanos e rurais
colocam na agenda política brasileira a exigência de transformações políticas e sociais e a necessidade de
articulação dos projetos profissionais aos projetos societários que são propostos para o conjunto da
sociedade.
C) Cabe ao Serviço Social formular estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de
saúde que efetivem o direito social à saúde.
D) O trabalho do assistente social que queira ter como norte o projeto ético-político profissional tem de
necessariamente estar vinculado ao processo de reforma sanitária.
25. Analise as afirmações abaixo, com base nos parâmetros para atuação de assistentes sociais na saúde e
classifique em (V) verdadeiro e (F) falso. Em seguida, assinale a sequência correta.
(

)

(

)

(

)

O projeto ético-político da profissão, construído nos últimos trinta anos, pauta-se na perspectiva
da totalidade 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 a
concepção de saúde, a integralidade, a intersetorialidade, a participação social e a
interdisciplinaridade.
O Movimento de Reforma Sanitária salientou a importância da determinação social sustentada
nas categorias trabalho e reprodução social da vida. Nessa concepção, é fundamental o contexto
e as condições sociais que impactam o processo saúde-doença.
O assistente social atua no atendimento aos trabalhadores, seja individual ou em grupo, na
pesquisa, no assessoramento e na mobilização dos trabalhadores, compondo muitas vezes,
equipe multiprofissional.

A) V-V-F.
B) V-F-V.
C) F-V-V.
D) V-V-V.
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26. Com base na lição do professor Marcelo Braz em seu texto “notas sobre o projeto ético- político do
Serviço Social” é correto afirmar sobre o projeto ético-político do Serviço Social:
A) O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro não está necessariamente vinculado a um projeto de
transformação da sociedade.
B) O projeto ético-político é bem claro e explícito quanto aos seus compromissos. Tem em seu núcleo o
reconhecimento da justiça como valor ético central.
C) O avanço do projeto nos anos 80 deveu-se à construção de elementos que o matizaram entre a categoria
de assistentes sociais, dentre eles, o Código de Ética de 1986.
D) Desde os anos 60 mais precisamente no final daquela década, o Serviço Social brasileiro vem construindo
um projeto profissional comprometido com os interesses das classes trabalhadoras.
27. Ainda segundo os ensinamentos de Marcelo Braz, constituem componentes que materializam o projeto
ético-político, EXCETO:
A) Dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social.
B) Dimensão ética e metodológica da profissão.
C) Dimensão político-organizativa da categoria.
D) Dimensão jurídico-política da profissão.
28. Para garantir uma sintonia do Serviço Social com os tempos atuais é necessário:
A) Romper com a visão exógena do Serviço Social de dentro para fora do Serviço Social.
B) Alargar os horizontes para o movimento das classes e interesses do capital.
C) Captar as novas mediações e requalificar o fazer profissional, identificando suas particularidades e
descobrir alternativas de ação.
D) Decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos a
partir de demandas emergentes do cotidiano. Ser um profissional mais executivo do que propositivo.
29. Conforme dispões Iamamoto em seu livro “O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e
formação profissional”, o que significa messianismo profissional?
A) Visão heroica do Serviço Social que reforça unilateralmente a subjetividade dos sujeitos, a sua vontade
política em confrontá-la com as possibilidades e limites da realidade social.
B) Nessa visão o serviço social olha para a realidade como se ela já estivesse dada em sua forma definitiva,
os seus desdobramentos predeterminados e os limites estabelecidos de tal forma que pouco se pode fazer
para alterá-los.
C) Visão determinista e a histórica da realidade conduz à acomodação, à otimização do trabalho, ao
burocratismo e à mediocridade profissional.
D) Visão crítica da realidade que contribui para a sua transformação através de ações propositivas e
planejadas coletivamente.
30. A partir da lição de Iamamoto, é correto afirmar sobre a questão social:
A) Há uma nova questão social na contemporaneidade.
B) O Serviço Social tem na questão social a sua base de generalização do trabalho.
C) Conjunto das expressões das desigualdades de uma sociedade mista.
D) Decifrar as múltiplas expressões da questão social constitui um desafio para os assistentes sociais.
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