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DE SANTANA DO MATOS/RN 
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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
þ Use apenas caneta esferográfica de material transparente com tinta de cor azul ou preta. 
þ Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa. 
þ A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 

Provas e preencher as Folhas de Respostas. 
þ Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 
þ O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 3 (três) horas do início da aplicação da prova. 
þ Este Caderno de Provas contém TRINTA questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 10 - Língua Portuguesa ; 11 

a 15 - Raciocínio Lógico; 16 a 30 - Conhecimentos Específicos. 
þ Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao fiscal. 
þ Você será avaliado exclusivamente por aquilo que marcar dentro dos espaços destinados às respostas na Folha de 

Respostas. 
þ Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. 
þ Questões marcadas em duplicidade, rasuradas ou preenchidas diferentemente das orientações contidas no cartão de 

respostas anulará a questão. 
þ Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 
þ Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos fiscais. 
þ O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato. 
þ A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 

 
 

Disciplina Número de questões Pontos 
Língua Portuguesa (Objetivas) 10 questões 30 pontos  
Raciocínio Lógico (Objetivas) 05 questões 10 pontos  
Conhecimentos Específicos (Objetivas) 15 questões 60 pontos 
Total de questões  30 questões 100 pontos 

 

   

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:  IDENTIFICAÇÃO Nº RG: 
 

_________________________ 
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  QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir. 
 
 

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz 
Ministério da Saúde 

 
A epidemia de obesidade no Brasil começa a dar sinais de estagnação. Dados inéditos do Ministério 

da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a explosão de casos assistida na última 
década perdeu ritmo nos dois últimos anos. "Os indicadores apontam para uma tendência de estabilização 
entre a população das capitais", afirma a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Maria de Fátima Marinho de Souza.  

Os números, no entanto, estão longe de ser tranquilizadores. "Os patamares ainda são muito 
elevados. Mais do que nunca é preciso reforçar a prevenção", constata. Entre as medidas consideradas 
cruciais, estão mudanças nas regras de rótulos de alimentos, para que a população possa fazer escolhas 
mais conscientes, e políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças. 

A pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 18,9% da população acima de 18 anos das capitais 
brasileiras é obesa. O porcentual é 60,2% maior que o obtido na primeira vez que o trabalho foi realizado, 
em 2006. Naquele ano, 11,8% dos entrevistados estavam com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 
30. Embora bastante elevados, sobretudo quando comparados com outros países da América do Sul, os 
indicadores são os mesmos obtidos em 2015.  

"Daí a indicação de que a velocidade da expansão começa a cair", afirma Maria de Fátima. O 
mesmo ocorre com o excesso de peso. Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do 
considerado ideal foi de 26,8%. De 2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis. Há 
três anos, 53,9% da população estava acima do peso. No dado mais recente, 54%. Uma nova pesquisa 
deverá ter início no fim do ano para comprovar esses dados. No novo estudo, voluntários terão seu peso 
medido pelos entrevistadores.  

Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados de 
mudanças no comportamento do brasileiro. Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que 
na última década e se exercita um pouco mais. Em 10 anos, a queda do consumo de bebidas foi de 52,8%. 
Em 2007, 30,9% dos moradores das capitais faziam uso regular desses produtos. Agora, o comportamento 
é citado por 14,6%. 

"Houve uma queda importante, mas o consumo no País ainda é muito alto", afirma a coordenadora 
de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa. Sobretudo entre a população mais 
jovem. Na faixa entre 18 e 24 anos, 22,8% consomem refrigerantes e bebidas adoçadas regularmente. "Do 
ponto de vista nutricional, esses produtos não trazem nenhuma vantagem e têm grande concentração de 
açúcares. O ideal seria reduzir ao máximo o consumo", afirma Michele. A faixa etária mais jovem é a que 
mais ingere essas bebidas e, ao mesmo tempo, a que apresentou menor redução de consumo no período 
analisado: 43,17% 

O raciocínio vale ainda para a melhora nos indicadores de consumo de frutas e hortaliças. Os 
números avançaram positivamente, mas ainda não alcançaram a meta ideal. Entre a população de 18 a 24 
anos a ingestão recomendada de pelo menos cinco porções por semana desses alimentos subiu 25%. 
Mesmo assim, apenas 19,63% consomem esses alimentos nessa frequência. Os números vão melhorando 
com o passar dos anos de vida. Dos entrevistados com mais de 65 anos, 26,9% fazem o consumo desses 
alimentos na proporção recomendada. 

Além da alimentação, os indicadores de atividade física também melhoraram. Houve um aumento 
de 24% de pessoas que afirmam se exercitar de forma leve ou moderada. "Todos esses indicadores 
precisam melhorar. O ideal é que toda população coma ao menos cinco porções de frutas e hortaliças por 
dia. E que se exercite de forma moderada, mas frequente", avalia Maria de Fátima. 

A tarefa, no entanto, não é fácil. "Há dificuldades de acesso, sem falar em preços", diz. Batizada de 
Vigitel, a pesquisa do Ministério da Saúde é feita por telefone, com população acima de 18 anos residente 
nas capitais do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
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01. O texto, de forma preponderante, objetiva 
 
A) criticar a fragilidade das pesquisas sobre obesidade na área da saúde. 

B) explicar os motivos pelos quais a obesidade é um problema epidêmico. 

C) divulgar informação de interesse público sobre o problema da obesidade. 

D) apontar caminhos para criação de políticas de prevenção à obesidade.  

 
 
02. Nos parágrafos 2 e 4, há a ocorrência de citações do discurso alheio   

 
A) de autores distintos, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado. 

B) de um mesmo autor, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado. 

C) de autores distintos, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado. 

D) de um mesmo autor, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado. 

 
 
03. Considerando-se a progressão discursiva do texto, é correto afirmar que o parágrafo: 

 
A) 2 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com a ideia do parágrafo 1 uma relação de 

contraposição. 

B) 2 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 1. 

C) 8 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com o parágrafo 7 uma relação de 
comparação. 

D) 8 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 7. 

 

 
04. Considere o trecho: 

 

A palavra em destaque inter-relaciona 
 

A) períodos e poderia ser substituída,  mantendo-se a mesma relação semântica, por no entanto. 

B) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por entretanto. 
C) períodos e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por portanto. 
D) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por conquanto. 

 
 
05. Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que há: 

 
A) marcas da linguagem oral ao longo do primeiro parágrafo. 

B) o predomínio de estruturas que caracterizam a escrita formal. 

C) o predomínio de um jargão típico de profissionais da área da saúde. 

D) marcas de uma linguagem que identifica uma faixa etária específica. 
 

Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi de 26,8%. De 
2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis. 
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06. Considere o título do texto: 

 
A estrutura do título autoriza inferir que 

 

A) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos é de responsabilidade do autor 
do texto. 

B) a obesidade sempre atingiu e continuará a atingir adultos, no Brasil, na relação de um para cada 
grupo de cinco. 

C) a obesidade nem sempre atingiu os adultos na relação de um para cada grupo de cinco. 

D) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos pode ser verdadeira ou não. 
 

 
07. Considere o período: 

 
Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, outra pontuação coerente 
para esse período é: 
 

A) Ele hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década, e se exercita um 
pouco mais. 

B) Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas, que na última década, e se exercita um 
pouco mais. 

C) Ele, hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um 
pouco mais. 

D) Ele, hoje consome, menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um 
pouco mais. 

 

 
08. Considere os trechos 

 
As estruturas destacadas em 1 e em 2 apresentam, respectivamente, o valor de 

 

A) advérbio e de substantivo. 

B) adjetivo e de substantivo. 

C)  substantivo e de advérbio. 

D)  substantivo e de adjetivo. 

 

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz Ministério da Saúde 
 
 

Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita 
um pouco mais. 

1  [...] políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças. 
 
 
2 Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a 
explosão de casos assistida na última década perdeu ritmo nos dois últimos anos. 
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09. É correto afirmar que o texto apresenta a dominância de estrutura 
 

A) explicativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem científica e, 
por isso, é um artigo informativo. 

B) argumentativa, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem técnica 
e, por isso, é um artigo de opinião. 

C) descritiva, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem estritamente 
formal e, por isso, é uma crônica. 

D) narrativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem técnica e, por 
isso, é um relato. 

 
 
10.   Considere o período: 

 
A grafia da palavra em destaque é justificada pela concordância com 

 

A)  “dois anos”, que é predicativo do sujeito”. 

B) “sobrepeso e obesidade”, que é núcleo do predicado. 

C) “mudanças”, que é predicativo do objeto. 

D) “sinais”, que é núcleo do sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados 
de mudanças no comportamento do brasileiro. 
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  QUESTÕES DE LÓGICA 
 
11. Dentre os servidores de nível superior de uma prefeitura estão 3 advogados, 3 contadores, 6 psicólogos 

e 8 médicos. Dentre esses, serão selecionados ao acaso três servidores para formar uma comissão. A 
probabilidade de nessa comissão existir apenas um médico é de, aproximadamente, 
 
A) 44%.  

B) 42%. 

C) 46%.  

D) 40%. 
 
 
 
12. Na sequência numérica 11, 13, 17, 25, 32, ..., o número 95 é o 11º elemento. Mantendo-se a lógica de 

formação da sequência, a soma do 16º e  do 17º elementos é igual a 
A) 276. 

B) 291.  

C) 312. 

D) 336. 
 
 
 
13. Analise as três afirmações do quadro a seguir: 

Alberto é Dentista ou Bruna não é Farmacêutica. 
Se Bruna não é Farmacêutica, então Daniela é Assistente Social. 
Ou Carlos não é Veterinário, ou Daniela não é Assistente Social. 

 
Se todas as afirmações são verdadeiras e Carlos é Veterinário, então, a afirmação que tem valor lógico 
verdadeiro é 

A) se Carlos é Veterinário, então Bruna não é Farmacêutica.  

B) Alberto é Dentista e Bruna não é Farmacêutica. 

C) Daniela é Assistente Social ou Alberto não é Dentista. 

D) se Daniela é Assistente Social, então Bruna não é Farmacêutica.  
 

 
 
14. Temos quatro pessoas, uma atrás da outra, em uma fila de banco. Dois homens estão um na frente do 

outro. Uma pessoa de cabelos loiros está na frente de uma pessoa de cabelos ruivos. Uma mulher está 
na frente de um homem. Alguém de cabelos ruivos está atrás de uma pessoa de cabelos pretos. Uma 
pessoa de cabelos ruivos na frente de alguém com cabelos pretos. Uma mulher está atrás de um 
homem. Logo, esta fila está formada por 
 
A) uma mulher de cabelos pretos, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma 

mulher de cabelos loiros. 

B) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, uma mulher de cabelos pretos e um 
homem de cabelos ruivos. 

C) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma 
mulher de cabelos ruivos.  

D) uma mulher de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos, um homem de cabelos loiros e uma 
mulher de cabelos pretos. 
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15. Observe os quadrados 1, 2 e 3 abaixo e as marcações em seus interiores. 

 
 
 
 
 
 
 

Cada um deles pode ser girado em torno de seu centro. Se os quadrados 1 e 3 só giram em sentido 
horário e o quadrado 2 só gira em sentido anti-horário, após cada um deles dar um giro de 270º a 
organização dos quadrados será 
 

A)  

a)  

 

 

 

B)  

b)  

 

 

 

C)   

 

 

 

 

D)  

 
 

 
 
 
 
 
  QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
16. A Lei n.º 8.662/93 regulamenta o exercício profissional do/a assistente social e assegura competências 

e atribuições privativas do/a profissional.  

Com base nesse instrumento normativo, assinale a alternativa que apresenta uma atribuição privativa 
do(a) assistente social. 
 

A) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 

B) Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 

C) Executar e avaliar pesquisas que contribuam para a análise da realidade e ações profissionais. 

D) Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 

2 1 3 

3 2 1 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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17. O Código de Ética Profissional (1993), no Artigo 11 do CAPÍTULO III, expressa objetivamente, que é 
vedado ao/a assistente social: 
 
A) valer-se de posição ocupada na direção de entidade da categoria para obter vantagens pessoais, 

diretamente ou através de terceiros/as.   
B) usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando concurso ou 

processos seletivos.  
C) prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de autoridade.  
D) pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos por colega.   

 
 
18. A Lei de Regulamentação da Profissão e o Código de Ética Profissional do/a assistente social de 1993  

constituem pilares fundamentais do Projeto Ético-Político dos profissionais de Serviço Social.  
 

Com base nesses instrumentos normativos, constitui-se 
 

A) direito do/a assistente social participar da elaboração, do planejamento e do gerenciamento das 
políticas públicas e sociais, na formulação e implementação de programas e projetos sociais, 
conforme seu Código de Ética.   

B) competência profissional do/a assistente social coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social, conforme a Lei 
de Regulamentação da Profissão.  

C) atribuição privativa do/assistente social prestar assessoramento e apoio aos movimentos sociais em 
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade, conforme a Lei de Regulamentação da Profissão. 

D) direito do/a assistente social apoiar e/ou participar em movimentos sociais e organizações 
populares vinculados à luta pela consolidação e ampliação da democracia e dos direitos de 
cidadania, conforme seu Código de Ética.  

 
 
19. Com base no citado Código de Ética Profissional, nas relações com as instituições empregadoras, é 

dever do/assistente social 
 
A) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as  usuários/as,  através  dos  programas  e 

políticas sociais. 

B) garantir condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada. 

C) utilizar recursos institucionais (pessoal e/ou financeiro) para fins sociais em articulação com a 
sociedade civil organizada por meio de partidos e movimentos sociais. 

D) intervir na prestação de serviços efetuados por outro/a profissional equivocadamente. 

 

 
20. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, uma das diretrizes da Assistência Social é a  

 
A) proteção social, que visa à garantia da vida e à extinção da incidência de riscos. 

B) subordinação do atendimento às necessidades sociais às exigências de socioeconômica. 

C) participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e 
no controle das ações em todos os níveis. 

D) delimitação da divulgação dos benefícios, programas e projetos assistenciais aos usuários 
específicos, bem como dos recursos públicos destinados à assistência. 
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21. Nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, são consideradas entidades e organizações de 
assistência social aquelas que 
 
A) celebram convênios, em conformidade com os planos aprovados pelos Conselhos de Conselho de 

Assistência Social.  

B) apoiam técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de enfrentamento da 
pobreza em âmbito nacional. 

C) normatizam as ações e regulam a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo 
das políticas sociais. 

D) prestam atendimento e assessoramento, sem fins lucrativos,  aos beneficiários abrangidos por esta 
lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

 
 
22. A Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 

 
A) realiza ações de intervenção junto às famílias ou indivíduos em situações de violação de direitos e 

cujos vínculos familiares estão frágeis, mas não rompidos.  

B) destina-se à prevenção de riscos sociais, por meio por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

C) prioriza a construção de modelos de atenção e acolhimento temporário ou de longa permanência 
aos indivíduos que não contam mais com a proteção e cuidado de suas famílias.  

D) delimita-se a famílias e indivíduos que se encontraram em situação de risco e vulnerabilidade social 
e que tiveram seus direitos fundamentais violados recentemente.  

 
 

23. O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS, como órgão superior de deliberação colegiada, apresenta dentre suas competências:  
 
 
A) normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da 

assistência social.  
B) coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência 

social, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.  
C) cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os 

programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. 
D) formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da 

assistência social.  

 
24. Realizado/a com base nos fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico operativos 

próprios do Serviço Social, ___________, no campo sociojurídico tem a finalidade de assessorar o 
magistrado  na  tomada  de  uma  decisão  e/ou  no  proferimento  de  uma sentença. 
 

A opção que preenche corretamente a lacuna é 
 

A) o laudo social. 

B) o estudo social. 

C) a perícia social. 

D) a visita domiciliar. 
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25. O  instrumental técnico-operativo, utilizado pelo/a assistente social,  que sintetiza  a  situação, apresenta  
uma  breve  análise  e  aponta  conclusões  ou  indicativos  de  alternativas, e que expressa o 
posicionamento profissional frente ao objeto de estudo, é o 
 
A) estudo social. 

B) relatório social. 

C) laudo social. 

D) parecer  social. 
 
 

26. Considerando os instrumentais técnico-operativos do Serviço Social, relacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

 
COLUNA 1 COLUNA 2 

(A) Entrevista  (  ) Técnica utilizada pelos/as profissionais assistentes sociais junto aos 
usuários para levantamento e registro de informações. 

(B) Atendimento social  (   ) Prática profissional, investigativa ou de atendimento, que visa realizar 
acompanhamentos relacionados às condições de moradia, saúde, a fim de 
elaborar relatório e emitir opinião profissional. (visita domiciliar. 

(C)  Acolhimento social (  ) É formado por um conjunto de ações de voltadas ao atendimento de 
indivíduos e famílias com o objetivo de viabilizar o acesso aos direitos 
políticos, civis e sociais nas diferentes políticas setoriais.  

(D) Visita domiciliar (   ) Processo de intervenção profissional que envolve a escuta social 
qualificada, que tem por objetivo identificar o problema de determinada 
situação no âmbito individual ou coletivo.  

 
A sequência CORRETA que responde as alternativas acima é:  
 

A)   (C) – (A) – (B) – (D)  

B)   (A) – (D) – (C) – (B)  

C)   (A) – (B) – (D) – (C)  

D)   (C) – (D) – (B) – (A)  
 
27. Analise as afirmativas a seguir: 

I. Técnica que exige planejamento, que consiste no levantamento de documentos e coleta dados 
já existentes acerca de uma determinada demanda social, e é realizada por meio do estudo 
social.  

II. Tem por objetivo conhecer com profundidade e de forma crítica, determinada situação ou 
expressão da questão social, objeto de intervenção profissional nos aspectos socioeconômicos.  

III. Avaliação conclusiva, teórica e técnica realizada pelo assistente social, dos dados coletados 
após a finalização do estudo social.  

IV. Utilizado no meio judiciário como mais um elemento de “prova’, com a finalidade de dar suporte 
à decisão judicial.  

 
Assinale a opção com a sequência correta para as afirmativas.  
 

A) I. A Perícia Social; II. O Estudo Social; III. O Parecer Social; IV. O Laudo Social. 

B) I. A Entrevista; II. A Visita Domiciliar; III. O Parecer Social; IV. A Perícia Social. 

C) I. Parecer Social; II. A Visita Domiciliar; III. O Estudo Social; IV. A Laudo Social. 

D) I. O Laudo Social; II. O Estudo Social; III. O Parecer Social; IV. A Perícia Social. 
. 
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28. O documento “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na política de Saúde"(CFESS, 2010), 
aborda que o Projeto de Reforma Sanitária construído na década de 1980 foi fruto de lutas e 
mobilização dos profissionais de Saúde e teve como uma de suas estratégias o Sistema Único de 
Saúde (SUS). De acordo com o documento supracitado, a principal proposta da Reforma Sanitária é:  
 
A) a democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde. 

B) a defesa da universalização das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais.  

C) a adoção de um novo modelo assistencial pautado na integralidade e equidade das ações.  

D) o caráter focalizado para o atendimento das populações vulneráveis. 
 
29. O documento “Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde” (CEFESS, 2010), traz as 

formas de atuação e direciona o modo de ação dos/as assistentes sociais na área da saúde, e destaca 
que pensar e realizar uma atuação competente e crítica do Serviço Social a na área da saúde consiste 
em 
 
A) executar ações socioeducativas e/ou educação em saúde pautadas no fornecimento de sínteses e 

explicações que levem à simples adesão do usuário, reforçando a perspectiva de democratização 
da informação e dos direitos sociais. 

B) intervir promovendo alterações estruturais no capitalismo em prol da consciência sanitária  da 
população, por meio da qual os usuários reconheçam a negação da saúde como direito social e a 
necessidade de reivindicá-la enquanto política de governo. 

C) estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real 
efetivação do SUS. 

A) demandar uma atuação profissional em uma perspectiva totalizante, objetiva e técnico-científica, 
devendo desconsiderar as dimensões subjetivas vividas pelos usuários. 

 
 
30. Os "Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na política de Saúde (CFESS, 2010)" destaca que 

a intervenção do/a assistente social na saúde se dá nos diversos espaços e segue quatro grandes 
eixos. A opção que apresenta CORRETAMENTE um desses eixos é: 
 
A) ações de assessoria, qualificação e formação profissional. 

B) ações de atendimento e orientação social. 

C) ações de mobilização, participação e gestão. 

D) ações de investigação, planejamento e controle social. 
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