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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Assistente Social – Unidade Móvel - (Natal e Grande 
Natal) 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 20 (vinte) questões objetivas. 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  
 

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Os últimos 3 (três) candidatos deverão entregar a prova juntos. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
 
 

 DATA 
 

 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS  

QUESTÕES 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

RESPOSTAS                     

PROCESSO SELETIVO  
EDITAL 08/2022 

 
 
 



      

 
 
 

2 

01) Pensar em instrumentalidade do Serviço Social, diz respeito: 

a) apenas aos instrumentos de trabalho do/a assistente social, entre eles: relatório social, parecer e 
laudos técnicos, registro em prontuário e encaminhamentos. 

b) ao conjunto de mediações teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas para o 
exercício profissional, estando diretamente relacionadas à direção social da profissão. 

c) aos instrumentos e às técnicas exclusivas do/a Assistente Social que definem e especificam o 
trabalho do/a assistente social, como: entrevista, trabalho com grupo e visita domiciliar, entre outros. 

d) a formação profissional ancorada nas legislações regulamentadoras do exercício profissional, 
tendo em vista a autonomia relativa garantida pela Lei de Regulamentação Profissional. 

02) Pensar os meios que utilizamos enquanto assistentes sociais para sairmos do âmbito da 
possibilidade para alcançarmos as finalidades reais, refere-se à: 

a) instrumentos e técnicas; 

b) metodologia; 

c) teoria profissional; 

d) ética profissional. 

 
03). Julgue os itens abaixo, são princípios da Seguridade Social: 

I - UNIFORMIDADE E EQUIVALÊNCIA DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS ÀS POPULAÇÕES 

URBANAS E RURAIS 

II - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS 

III - UNIVERSALIDADE DA COBERTURA E UNIVERSALIDADE DE ATENDIMENTO 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Todas estão corretas; 

b) Nenhuma está correta; 

c) Somente a I e III estão corretas; 

d) Somente a I e II estão corretas; 

04) São componentes do tripé da seguridade social ao lado da política de Assistência Social 
as políticas de abrangência universal e gratuita e; a política acessível a partir de contribuição 
prévia, respectivamente: 

a)saúde, previdência social; 

b)saúde, educação; 

c)habitação, previdêncial social; 

d)previdência social, saúde; 
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05) Na seguridade social brasileira, os princípios que garantem que a política de saúde seja 
um direito de todos; que a assistência social seja para quem dela necessitar e que na 
previdência social, tenham sido unificados os regimes urbanos e rurais são, respectivamente, 

a) a universalidade, a irredutibilidade e a equivalência. 

b) a seletividade, a uniformidade e a distributividade. 

c) a diversidade de financiamento, a uniformidade e a equivalência. 

d) a universalidade, a uniformidade e a equivalência 

06) Sobre a história da Política de Assistência Social no Brasil é correto afirmar: 

I – É regulamentada enquanto política pública a partir da Constituição de 1988; 

II - Surge a cargo exclusivo da Igreja; 

III - A Assistência Social no Brasil tem sua origem histórica baseada na caridade, filantropia e 
na solidariedade religiosa; 

IV - A Fundação Leão XIII foi a primeira instituição da política de assistência social; 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas estão corretas; 

b) Nenhuma está correta; 

c) Somente a I e III está correta; 

d) Somente a II e a IV estão corretas 

07). Ao analisarmos a Política de Assistência Social no Brasil, instituída em texto 

constitucional a partir de 1988, considera-se enquanto condições para os repasses dos 

recursos, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, a efetiva instituição e 

funcionamento do: 

 

a) Conselho de Assistência Social, do Fundo de Assistência Social e do Plano de Assistência Social. 

b) Programa de atenção primária e de seu respectivo controle orçamentário. 

c) Controle e do acompanhamento dos serviços, programas e benefícios. 

d) Programa de fiscalização e do acompanhamento do Fundo de Assistência Social. 
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08).De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão – Lei 8.662/93, que dispõe sobre a 

profissão de Assistente Social, são previstas competências ao Conselho Federal de Serviço 

Social e aos Conselhos Regionais de Serviço Social, em suas respectivas áreas de jurisdição. 

Assinale a alternativa que dispõe sobre uma das competências do Conselho Regional de 

Serviço Social. 

 

a) Organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e o cadastro das instituições e 

obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos. 

b) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, em matéria de serviço 

social. 

c) Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. 

d) Funcionar como o Tribunal Superior de Ética Profissional 

 

09). De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão – Lei 8.662/93, que dispõe sobre a 

profissão de Assistente Social, traz em seus artigos 4º e 5º as atribuições e competências do/a 

Assistente Social. Assim sendo, marque a alternativa que se refere a uma atribuição 

específica do profissional de Serviço Social: 

 

a) dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; 

 

b) planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; 

 

c) planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

 

d) elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 

atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 

 

10).Sobre o ato de administrar e planejar por parte do Assistente Social a partir da Lei n° 

8.662, de 7 de junho de 1993é correto afirmar: 

 

I – Constitui-se enquanto competência do assistente social planejar, organizar e administrar 

benefícios e Serviços Sociais; 

II - Constitui-se enquanto competência do assistente social planejar, executar e avaliar 

pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais; 

III - Constitui-se enquanto competência do assistente social o planejamento, organização e 

administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social. 

 

Assinale a assertiva correta: 

 

a)todas estão corretas; 

 

b)todas estão erradas; 

 

c)somente I e II estão corretas; 

 

d)somente II e III estão correta 
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11) Sobre planejamento e Serviço Social é correto afirmar: 

I – No âmbito público o assistente social passa além de ocupar o cargo de técnico executor, a ocupar 
cargos de chefia, isto é, de gestor das mais diversas políticas sociais, dentre as quais se destacam a 
política de assistência social, saúde, educação e habitação, o que requisita deste, conhecer acerca 
do planejamento; 

II - Na iniciativa privada, o assistente social também é chamado a desenvolver planos, programas e 
projetos, seja junto aos empregados, das famílias destes ou da comunidade ao redor da empresa em 
que atua. 

III - No chamado terceiro setor, no qual se incluem as (ONGs), o assistente social ainda não é 
requisitado na elaboração, execução e avaliação dos instrumentos de planejamento. 

Assinale a assertiva correta: 

a)todas estão corretas; 

b)todas estão erradas; 

c)somente I e II estão corretas; 

d)somente II e III estão corretas; 

12) No que se refere ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) (Lei 8.069/90), julgue os itens 

a seguir: 

I – É considerado Ato infracional a conduta descrita como contravenção penal ou crime; 

II – A medida sócio educativa aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 

cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

III - A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e 

cinco dias. 

Assinale a assertiva correta: 

a)todas estão corretas; 

b)todas estão erradas; 

c)somente I e II estão corretas; 

d)somente II e III estão corretas; 

 

13) Sobre a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94), julgue os itens a seguir: 

I – O Idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações efetivadas por 

essa política; 

II – O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 

conhecimento e informação para todos 

III – Apenas a família e a sociedade têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da 

cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar 

e o direito à vida. 

Assinale a assertiva correta: 

a)todas estão corretas; 

b)todas estão erradas; 

c)somente I e II estão corretas; 

d)somente II e III estão corretas 
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14). Sobre a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), julgue os itens a seguir: 

 

I – A violência doméstica e familiar constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos. Essa violência apresenta-se na forma exclusiva de violência física. 

II – O cônjuge ou companheiro são os únicos considerados autores de violência doméstica e 

familiar contra as mulheres. 

III – Cabe ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares com vistas a resguardá-las de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Assinale a assertiva correta: 

 

a)todas estão corretas; 

b)somente I e III estão corretas; 

c)somente III está correta; 

d)somente II está correta; 

 

15) Sobre a Lei Nº 8.080/90, julgue os itens a seguir: 

I - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado e a iniciativa privada 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

II - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na mera execução de políticas econômicas 

e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 

de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação. 

III - A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

obrigatório. 

Assinale a assertiva correta: 

 

a)todas estão corretas; 

b)todas estão erradas; 

c)somente I e II estão corretas; 

d)somente II e III estão corretas; 

 

16) Sobre os princípios e diretrizes dispostos no seu artigo 7º da Lei Nº 8.080/90, julgue os 

itens a seguir: 

I - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

II - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo; 

III – matricialidade familiar; 

Assinale a assertiva correta: 

a)todas estão corretas; 

b)todas estão erradas; 

c)somente I e II estão corretas; 

d)somente II e III estão corretas; 
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17) .Os parâmetros de atuação do Assistente social na Saúde, tem como finalidade referenciar 

a intervenção dos profissionais de Serviço Social na área da saúde. Assim, o mesmo afirma 

que pensar e realizar uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde 

consiste em: 

I - estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam 

pela real efetivação do SUS; 

II - conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes 

sociais que interferem no processo saúde-doença; 

III - efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de potencializar a 

participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de democratização das políticas 

sociais, ampliando os canais de participação da população na formulação, fiscalização e 

gestão das políticas de saúde, visando ao aprofundamento dos direitos conquistados. 

Assinale a assertiva correta: 

 

a)todas estão corretas; 

b)todas estão erradas; 

c)somente I e II estão corretas; 

d)somente II e III estão corretas; 

 

18) De acordo com os Parâmetros de atuação do Assistente Social na saúde (p.41) e pautado 

esse em Mioto e Nogueira (2006), os assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes 

eixos, assim assinale a opção que NÃO representa um dos eixos: 

 

a)atendimento direto aos usuários. 

b)mobilização, participação e controle social. 

c)investigação, planejamento e gestão. 

d) articulação com os movimentos de outras categorias profissionais. 

 

19) De acordo com os Parâmetros de atuação do Assistente Social na saúde, o trabalho em 

equipe merece ser refletido e as atribuições do profissional de Serviço Social precisam ficar 

especificadas e divulgadas para os demais profissionais, resguardando-se, assim, a 

interdisciplinaridade como perspectiva de trabalho a ser defendida na saúde. Assim sendo, 

julgue os itens a seguir sobre as atribuições do/a Assistente Social na saúde: 

I - montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização de Tratamento 

Fora de Domicílio (TFD); 

II - marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização para tais 

procedimentos aos setores competentes; 

III - solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta; 

Assinale a assertiva correta: 

 

a)todas estão corretas; 

b)todas estão erradas; 

c)somente I e II estão corretas; 

d)somente II e III estão corretas; 
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20) Sobre a atuação do Assistente Social na política de saúde, a partir dos Parâmetros de 

Atuação do Assistente Social na Saúde, é correto afirmar: 

 

a) A política de saúde impacta o trabalho do assistente social em diversas dimensões: nas condições 

de trabalho, na formação profissional, nas influências teóricas, na ampliação da demanda e na 

relação com os demais profissionais e movimentos sociais. Amplia-se o trabalho precarizado e os 

profissionais são chamados a amenizar a situação da pobreza absoluta a que a classe trabalhadora 

é submetida. 

b) As entidades do Serviço Social tem por desafio articular com os demais profissionais de saúde e 

movimentos sociais em defesa do projeto de reforma privatista, construído a partir de meados dos 

anos de 1970. Tem-se por pressuposto que transformações estruturais nas políticas sociais, e na 

saúde em particular, só serão efetivadas por meio de um amplo movimento de massas que questione 

a cultura política da crise gestada pelo grande capital e que lute pela ampliação da democracia nas 

esferas da economia, da política e da cultura. 

 

c) O projeto da reforma privatista vem apresentando como demandas que o assistente social 

trabalhe as seguintes questões: democratização do acesso as unidades e aos serviços de saúde; 

estratégias de aproximação das unidades de saúde com a realidade; trabalho interdisciplinar; ênfase 

nas abordagens grupais; acesso democrático às informações e estímulo à participação popular. 

 

d) O projeto de reforma sanitarista vem requisitando ao assistente social, entre outras demandas, a 

seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por meio de aconselhamento, ação 

fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo por meio da ideologia do favor e 

predomínio de práticas individuais. 
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 
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Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 
acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 

para qualquer outro fim. 
 
 
 

 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 
Assistente Social – (Natal e Grande Natal) 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 
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