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Conteúdo Geral

1 Em qual a opção abaixo estão listados indicadores de
monitoramento de ações desenvolvidas na atenção básica do
tipo "traçadores" da qualidade, para o grupo adulto?

A) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por violência.

B) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

C) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes e Dificuldade
de adesão ao tratamento entre pacientes portadores de
hanseníase e tuberculose.

D) Óbito por violência, Hospitalizações por acidente vascular
cerebral e Hanseníase com grau de incapacidade I e III.

E) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por infecção
respiratória aguda.

2 A portaria n◦ 399 de 22/02/2006 que divulga o
Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova as
diretrizes operacionais do referido pacto, estabelece como
prioridade:

A) O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto
de Gestão do SUS.

B) Exclusivamente o Pacto pela Vida.

C) Exclusivamente o Pacto em Defesa do SUS.

D) Exclusivamente o Pacto de Gestão do SUS.

E) Exclusivamente o Pacto em Defesa da Gestão Ampliada e
Compartilhada do SUS.

3 Em qual a opção abaixo estão listados indicadores de
monitoramento de ações desenvolvidas na atenção básica do
tipo "eventos-sentinela"para o grupo adulto ?

A) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por violência.

B) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

C) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes e Dificuldade
de adesão ao tratamento entre pacientes portadores de
hanseníase e tuberculose.

D) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

E) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por infecção
respiratória aguda.

4 O Pacto pela Vida é o compromisso entre os
gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
Neste sentido, identifique em qual a opção abaixo
estão relacionadas prioridades, das quais são estabelecidos
indicadores e índices de saúde pactuados:

A) Saúde do idoso, Saúde do adolescente e Fortalecimento da
atenção básica.

B) Promoção da saúde, Saúde materno-infantil e Saúde do
adulto.

C) Saúde materna, Controle da dengue, e Controle do câncer
de mama.

D) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase,
tuberculose, malaria e influenza, Promoção da saúde e
Fortalecimento da atenção básica.

E) Redução da mortalidade materna e infantil, Saúde do
adolescente e Saúde do idoso.

5 São indicadores do Pacto pela Saúde, por município,
avaliados e monitorados trimestralmente:

I. Proporção da população cadastrada pela estratégia
saúde da família.

II. Percentual de unidades de saúde que desenvolvem
ações no campo da atividade física.

III. Índice de alimentação regular das bases de dados
nacionais obrigatórias (SIA; SIH; CNES e SIAB).

IV. Proporção da receita própria aplicada em saúde
conforme previsto na regulamentação da EC 29/2000.

Assim, verifica-se que:

A) Apenas I, II e III são verdadeiras.

B) Todas são verdadeiras.

C) Somente II, III e IV são verdadeiras.

D) Somente IV é verdadeira.

E) Apenas I é verdadeira.

6 A política Nacional de Humanização toma cinco
diretrizes centrais para orientar a ação das equipes que têm
por tarefas produzir saúde, são elas:

I. Acolhimento.

II. Gestão Democrática das organizações de saúde, dos
processos de trabalho e de formação, da clínica e da
saúde coletiva.

III. Clínica Ampliada.

IV. Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde.

V. Garantir os direitos dos usuários.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

A) I, II, III e IV, apenas

B) I, II e IV apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II, III, IV e V.
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7 Sobre acolhimento é correto afirmar que:

I. O acolhimento com avaliação e classificação de
risco configura-se como uma das intervenções
potencialmente decisivas na reorganização e realização
da promoção da saúde em rede, pois se faz a partir
da análise, problematização e proposição da própria
equipe, que se constitui como sujeito do seu processo
de trabalho.

II. O acolhimento com classificação de risco é um processo
dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam
tratamento eletivo, que são agendados conforme
protocolo estabelecido em cada unidade de saúde.

III. O acolhimento não é um espaço ou um local, mas
uma postura ética, não pressupõe hora ou profissional
específico para fazê-lo, implica compartilhamento
de saberes, necessidades, possibilidades, angústias e
invenções.

IV. Uma postura acolhedora implica em estar atento e
poroso à diversidade cultural, racial e étnica.

V. Acolher com a intenção de resolver os problemas de
saúde das pessoas que procuram uma unidade de
saúde pressupõe que todas as pessoas que procuram
a unidade, por demanda espontânea, deverão ser
acolhidas por profissional da equipe técnica.

Estão corretos os itens

A) I e III, apenas.

B) I, III, IV e V, apenas.

C) I, II, e V, apenas.

D) III, IV e V, apenas.

E) II, III e IV, apenas.

8 O controle social na saúde é um direito conquistado
pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente do
princípio "participação popular", e são garantidas duas
instâncias formais, que são também espaço de luta: os
conselhos e conferências de saúde. Assinale a opção correta
a partir dos itens abaixo.

I. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de
caráter provisório, essencialmente consultivos.

II. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de
caráter permanente e deliberativo.

III. As conferências de saúde tem como objetivo avaliar
e propor diretrizes para a política de saúde nas três
esferas de governo.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas os itens II e III são verdadeiros

B) Apenas os itens I e III são verdadeiros

C) Apenas os itens I e II são verdadeiros

D) Apenas os itens I e III são falsos

E) Todos são verdadeiros

9 Considerando a representatividade dos conselhos
de saúde: usuários; trabalhadores de Saúde, governo e
prestadores de serviços privados, e segundo a perspectiva
defendida por Correia, 2005, na qual afirma que: "Existem
limites para o exercício do controle social no espaço dos
conselhos", motivados por:

I. Fragilidade no nível de organização dos movimentos
populares e sindicais.

II. Pouca consciência de classe (momento meramente
"econômicocorporativo"ou "egoístico-passional") dos
mesmos;

III. Cultura política de submissão arraigada na população
brasileira.

IV. Baixa representatividade e conseqüente falta de
legitimidade dos conselheiros, pela pouca organicidade
com sua base, além da desinformação generalizada.

Assim, verifica-se que:

A) Apenas o item I é correto.

B) Apenas o item II é correto.

C) Apenas o item III é correto.

D) Apenas os itens I e II são corretos.

E) Todos os itens são corretos.

10 No documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde
que contempla o Pacto pela Vida, a saúde do idoso é
uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas
de governo, sendo apresentada uma série de ações que
visam, em última instância, à implementação de algumas
das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do
Idoso. Com base nestas diretrizes, analise as opções abaixo,
conforme sejam verdadeiras (V) ou falsas (F):

I. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros
com 60 anos ou mais de idade.

II. A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a
autonomia e a independência dos indivíduos idosos.

III. Caberá aos gestores do SUS, em todos os níveis,
de forma articulada e conforme suas competências
específicas, prover os meios e atuar para viabilizar o
alcance do propósito desta Política.

IV. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa deverá
estar em consonância com os princípios e diretrizes do
SUS.

V. Estímulo à participação e fortalecimento do controle
social são diretrizes dessa Política.

Assim, verifica-se que:

A) Somente I e II são verdadeiras.

B) Somente I, II, III e IV são verdadeiras.

C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras.

D) Somente III, IV e V são verdadeiras.

E) Todas são verdadeiras.
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11 Quanto a orientação das pesquisas em relação ao
tempo pode-se afirmar que:

I. No experimento clínico, os pacientes são alocados ao
acaso para os grupo de tratamento e são monitorados
em perspectiva para os resultados de interesse.

II. No estudo de coorte, os grupos de tratamento são
montados com base no seu tratamento ou em outras
características diferenciadoras, e são seguidos até a
ocorrencia dos resultados.

III. No estudo com casos controle, a prevalência de
tratamentos passados é comparada em um grupo de
pacientes com o resultado de interesse e um grupo
controle de pacientes que não vivenciaram o resultado
no momento em que os dados foram coletados.

IV. Com o estudo de coorte prospectivo, o resultado de
interesse ocorre após o início do estudo e com o estudo
retrospectivo o resultado já ocorreu quando o estudo
começa.

Constata-se que:

A) apenas I, II e III são verdadeiras.

B) somente I e II são verdadeiras.

C) somente III e IV são verdadeiras.

D) apenas II e IV são verdadeiras.

E) todas são verdadeiras.

12 Pode-se afirmar que:

I. O método experimental é considerado a melhor
evidência disponível na pesquisa clínica.

II. Os estudos descritivos são conduzidos para descrever
ou resumir dados.

III. Os estudos não experimentais analíticos
frequentemente são utilizados para testar hipóteses.

IV. A maior parte dos estudos não experimentais inscrevem
pacientes que estão recebendo cuidados em ambientes
convencionais de cuidado como clínicas e hospitais.

Constata-se que:

A) apenas I, II e III são verdadeiras.

B) somente I e II são verdadeiras.

C) somente III e IV são verdadeiras.

D) apenas II e IV são verdadeiras.

E) todas são verdadeiras.

13 Um estudo epidemiológico de coorte para avaliar
a incidência de vários tipos de câncer em portadores de
diabetes mellitus tipos 2 (DM-2), cujo objetivo é investigar
os fatores de risco de câncer que incidem em pacientes
diabéticos, deve ser integrado por:

A) Portadores de câncer com e sem DM-2.

B) Portadores de câncer com DM-2.

C) Portadores de DM-2 com câncer.

D) Portadores de DM-2 sem câncer.

E) Portadores de DM-2 com e sem câncer.

14 Os estudos ecológicos por utilizarem como unidade
de análise os agregados populacionais apresentam como
principal viés a Falácia ecológica. Identifique dentre as
opções abaixo aquela que define corretamente esse viés:

A) O viés de se atribuir ao indivíduo as características
observadas a partir das estatísticas populacionais.

B) O viés de se atribuir a uma população as características
observadas a partir das estatísticas retiradas de outras
populações.

C) O viés de se atribuir a um indivíduo o que se observou a
partir de uma amostra aleatória.

D) O viés de se atribuir a população o que se observou a partir
da descrição de uma série de casos.

E) O viés de se atribuir a uma população o que se observou a
partir de uma amostra aleatória.

15 Assinale o item que não corresponde às prioridades
definidas pelo Pacto pela Saúde 2006, regulado pela Portaria
no 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa,
buscando a atenção integral.

B) Instituir no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).

C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo
do útero e de mama.

D) Fortalecer a capacidade de resposta do Sistema único de
Saúde (SUS) às doenças emergentes e endemias, com
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e
influenza.

E) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família
como modelo de atenção básica à saúde e como centro
ordenador das redes de atenção à saúde no SUS.

16 Segundo Correia (2011), o processo de privatização
dos serviços públicos em curso no Brasil tem denominado
"novos modelos de gestão". A partir dessa afirmativa
analise quais os itens que são definidos como novos modelos
de gestão.

I. Organizações Sociais (OSs).

II. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs).

III. Fundações Estatais de Direito Privado (FEDPs).

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Os itens I, II e III são verdadeiros.

E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
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17 Quanto à Política nacional de atenção à saúde do
idosos, é correto afirmar que:

I. O pacto pela saúde é a consolidação do SUS sobre
as diretrizes da saúde do idoso, estabelecido pelo
Ministério da Saúde.

II. No cotidiano, observa-se o atendimento prioritário aos
idosos nos postos de saúde e hospitais, em razão do
Estatuto do Idoso.

III. O desconhecimento da família e despreparo do idoso
sobre o processo de envelhecimento são alguns desafios
comuns nos dias atuais.

IV. "O processo de envelhecimento ativo envolve políticas
públicas que promovam modos de viver mais saudáveis
e seguros(...), favorecendo a prática de atividades
físicas no cotidiano e no lazer, a prevenção às situações
de violência familiar e urbana, o acesso à alimentos
saudáveis(...).Tais medidas contribuirão para o alcance
de um envelhecimento que signifique também um
ganho substancial em qualidade de vida e saúde."

V. "Na Atenção Básica espera-se oferecer à pessoa idosa
e à sua rede de suporte social, incluindo familiares
e cuidadores (quando existente), uma atenção
humanizada com orientação, acompanhamento e
apoio domiciliar, com respeito às culturas locais,às
diversidades do envelhecer ...".

Constata-se que:

A) Somente I e II são verdadeiras.

B) Somente I, II, III e IV são verdadeiras.

C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras.

D) Somente III, IV e V são verdadeiras .

E) Todas são verdadeiras.

18 Sobre a Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990 é
correto afirmar que esta:

A) Regula a política de gestão do trabalho na saúde, instituindo
o Assistente Social como profissional da saúde.

B) Foi sancionada no Governo Sarney, com vetos em itens
importantes referentes às formas de financiamento da
Política de Saúde.

C) Estabelece um modelo hierarquizado de Assistência à
Saúde, fundado nos princípios de integralidade da
assistência, participação da comunidade e descentralização
dos serviços para os municípios, definindo o Programa de
Saúde da Família como centro ordenador das redes de
atenção à saúde.

D) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas
de direito público ou privado.

E) Define a política de desenvolvimento científico e tecnológico
na saúde, com ênfase na realização de pesquisas para
incremento do Sistema Único da Saúde (SUS).

19 Referente a clínica ampliada é correto afirmar:

I. É um compromisso com o sujeito doente visto de modo
universal.

II. Buscar ajuda em outros setores, ao que se dá nome de
intersetorialidade.

III. É reconhecer os limites do conhecimento dos
profissionais de saúde e das tecnologias por eles
empregadas e buscar outros conhecimentos em
diferentes setores.

IV. É assumir um compromisso ético profundo.

V. Assumir a responsabilidade sobre os usuários dos
serviços de saúde.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

A) I, II, III e IV, apenas.

B) I, II, IV, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) II, III, IV e V, apenas.

20 Após diagnóstico situacional preliminar de
uma comunidade do VII distrito sanitário de Maceió,
predominantemente feminina (72% mulheres), a equipe
de saúde identifica que há muitos problemas relacionados
à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que requer
diagnóstico imediato mais detalhado e a instituição
imediata de medidas de monitoramento. Diante disso,
identifique os indicadores abaixo relacionados elegíveis e
suas resp ectivas periodicidades de avaliação:

I. Prevalência de HAS - avaliação semestral.

II. Prevalência de HAS na população feminina - avaliação
anual.

III. Prevalência de HAS na população masculina - avaliação
anual.

IV. Proporção de hipertensos acompanhados - avaliação
mensal.

V. Número absoluto de óbitos por doenças
cerebro-vasculares - avaliação mensal.

Assim, verifica-se que:

A) I, II e V, são verdadeiras.

B) I, IV e V, são verdadeiras.

C) II, III e IV, são verdadeiras.

D) III, IV e V, são verdadeiras.

E) somente I e II são verdadeiras.
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Serviço Social

21 Segundo Couto (2009), considerando o projeto
ético-político da profissão é exigido do assistente
social criatividade, competência, teórica e técnica, e
comprometimento com o projeto em questão. Assinale a
resposta correta a partir dos itens que correspondem a essa
afirmativa.

I. Como trabalhador especializado, o assistente social
deve apresentar propostas profissionais que vislumbrem
soluções para além da requisição da instituição cujas
demandas são apresentadas na versão burocratizada e
do senso comum, destituídas da tradução ético-política
ou da interpretação teórico-metodológica.

II. O assistente social atual na perspectiva de criação de
outras formas de sociabilidade, que problematizem a
organização da sociedade.

III. É certo que o projeto da instituição compõe o arsenal
de conhecimento a ser levado em conta pelo assistente
social e encerra aquilo que a profissão tem a oferecer.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Todos são verdadeiros.

B) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

D) Apenas o item III é verdadeiro .

E) Apenas o item I é verdadeiro.

22 Realizar uma atuação competente e crítica do Serviço
Social na Saúde consiste em:

I. Estar articulado e sintonizado ao movimento de
trabalhadores e 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. Realizar atendimentos individuais e coletivos em
diversos espaços ocupacionais, visando abordar os
aspectos subjetivos dos usuários, de modo a oferecer
apoio psicológico.

IV. Desenvolver sua ação profissional atendendo as
determinações institucionais e programáticas da
política de saúde vigente, mesmo que tenham diretrizes
discordantes ao Projeto de Reforma Sanitária.

V. Elaborar e participar de projetos de educação
permanente, buscar assessoria técnica e sistematizar o
trabalho desenvolvido, bem como realizar investigações
sobre temáticas relacionadas à saúde.

Estão corretos os itens

A) I e III, apenas.

B) I, III, IV e V.

C) I, II e V, apenas.

D) III, IV e V, apenas.

E) II, III e IV, apenas.

23 Foi somente com a Constituição de 1988 que as
políticas de previdência, saúde e assistência social foram
reorganizadas e re-estruturadas com novos princípios e
diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade
social brasileiro. Apesar de ter um caráter inovador e
intencionar compor um sistema amplo de proteção social,
acabou se caracterizando por um sistema híbrido, que
conjuga direitos de caráter universal (saúde) e direitos
seletivos (assistência). Sobre o caráter de incompletude da
seguridade social brasileira, podemos afirmar que:

I. As diretrizes constitucionais de universalidade na
cobertura, uniformidade e equivalência dos benefícios,
seletividade e distributividade dos benefícios,
irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade
no custeio, diversidade do financiamento e caráter
democrático e descentralizado da administração não
foram materializadas na concretude da política de
seguridade social brasileira.

II. A seguridade social brasileira não avançou no sentido
de fortalecer a lógica social. Ao contrário, caminhou
na direção do fortalecimento da lógica do contrato e
do seguro social.

III. A situação do mercado de trabalho brasileiro, em
que metade da população economicamente ativa
possui relações informais de trabalho, faz com que a
seguridade social, além de contribuir para a produção e
reprodução da força de trabalho, deixe fora do acesso
à previdência a população não contribuinte e, ainda,
exclui do acesso aos direitos assistenciais aqueles que
podem trabalhar.

IV. Os programas de transferência de renda (bolsa-família)
não possuem caráter de direito e seus valores,
condicionalidades e formas de gestão o colocam no rol
de políticas compensatórias.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

A) I, II, III e IV.

B) I, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III, apenas.

24 Assinale a opção que não corresponde a um Direito
do(a) Assistente Social no seu exercício profissional

A) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas
sociais, e na formulação e implementação de programas
sociais.

B) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e
documentação, garantindo o sigilo profissional.

C) Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com
suas atribuições, cargos ou funções.

D) Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas,
resguardados os direitos de participação de indivíduos ou
grupos envolvidos no seu trabalho.

E) Liberdade de recusa em desenvolver ações e atividades que
contrariem os fundamentos ideológicos do(a) Assistente
Social ou suas crenças pessoais.
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25 Mioto (2009), ao discutir a importância dos estudos
socioeconômicos para a prática do Serviço Social, considera
que o ponto de partida para conhecimento de uma
determinada situação vivida por um sujeito no contexto de
suas relações sociais são as estruturas familiares. Assinale
a opção que não corresponde ao conceito de família
trabalhado por essa autora.

A) Família é concebida na sua condição histórica e as
configurações que ela assume ao longo do tempo e
das culturas estão condicionadas às diferentes formas de
relações sociais estabelecidas.

B) Existem três indicadores importantes para definir família: o
domicílio, o parentesco e os afetos. Esses indicadores não
se excluem, apresentam-se superpostos ou relacionados e
ganham sentidos diversos nas diferentes classes sociais, nas
diferentes culturas e nas diferentes formas de organização
e de convivência das famílias.

C) A família deve ser compreendida apenas como primeiro
núcleo de referência dos indivíduos na vida social, sendo
reconhecida como instância de proteção social e de
responsabilidade no cuidado com seus membros, devendo
prover suas necessidades materiais e afetivas.

D) Para satisfazerem as necessidades de seus membros, as
famílias dispõem de seus próprios recursos (o trabalho e o
afeto) e de outros advindos da rede social primária, da rede
social secundária (instituições, associações) e de direitos
sociais assegurados.

E) Numa compreensão crítica do conceito de família,
reconhecendo seu caráter de diversidade, descarta-se a
ideia de modelos de estrutura e de relações familiares e
desprende-se do ideal do amor e da harmonia ao tomar
o conflito como inerente às suas relações e formas de
organização e convívio.

26 A autora Ivanete Boschetti (2009), ao estudar
a política de seguridade social no Brasil, demonstra o
seu caráter de incompletude e defende a tese de que
tem prevalecido um permanente e gradual desmonte dessa
política. É expressão desse desmonte:

A) O fortalecimento dos espaços de participação e controle
democráticos previstos na Constituição, como Conselhos e
Conferências, ampliando o acesso às políticas sociais.

B) A desconfiguração dos direitos previstos
constitucionalmente, provocada por diversas
contrarreformas, como a da Previdência, que restringiram
direitos, reforçaram a lógica do seguro e reduziram valor
de benefícios.

C) Vinculação do orçamento da seguridade social
exclusivamente às políticas de previdência, saúde e
assistência, sendo a política de saúde a mais privilegiada
por ficar com a maior fatia dos recursos disponibilizados.

D) Significativa participação do orçamento fiscal no orçamento
da seguridade social, sendo os recursos advindos utilizados
para incremento da previdência social.

E) Utilização do superávit primário para incremento do
orçamento da seguridade social, particularmente para
pagamento de aposentadorias e pensões.

27 Assinale a opção incorreta sobre o financiamento da
Seguridade Social no Brasil.

A) As fontes de recurso não foram diversificadas, contrariando
o dispositivo constitucional, permanecendo a arrecadação
predominantemente sobre a folha de salários.

B) Ocorre uma usurpação de 20% dos recursos da seguridade
social para o pagamento da dívida pública por meio da
Desvinculação das Receitas da União.

C) Apenas 80% do orçamento da seguridade social são
utilizados nas políticas de previdência, saúde e assistência
social, enquanto 20% são utilizados em outras políticas
sociais.

D) Os mecanismos de controle e fiscalização sobre o
orçamento e gastos com a seguridade social impedem a
sonegação fiscal, fortalecendo essa política.

E) Os mecanismos de isenção fiscal que favorecem entidades
filantrópicas, embora legais, têm provocado enormes perdas
de arrecadação para a seguridade social.

28 Numa situação de óbito hospitalar, qual deve ser a
ação profissional do(a) Assistente Social:

A) Orientar a família com relação aos recursos sociais
existentes, direitos previdenciários e viabilizar os
encaminhamentos necessários.

B) Comunicar a família o óbito, esclarecendo sobre os
aspectos clínicos envolvidos no óbito, aspectos legais do
sepultamento e os direitos previdenciários.

C) Providenciar os aspectos legais e práticos para traslado
do corpo e sepultamento, nas situações de vulnerabilidade
social das famílias.

D) Dar apoio psicológico a família, orientando sobre os
aspectos legais do sepultamento e direitos previdenciários.

E) Comunicar o óbito ao Serviço de Verificação de Óbito
(SVO), caso o óbito tenha ocorrido menos de 24 horas da
admissão do paciente na unidade hospitalar.

29 Com relação ao atendimento direto ao usuário no
campo da saúde é correto dizer que não é ação do(a)
Assistente Social:

A) Democratizar as informações por meio de orientações
individuais e coletivas e(ou) encaminhamentos quanto aos
direitos da população usuária.

B) Enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários,
familiares e acompanhantes por meio das abordagens
individual e(ou) grupal.

C) Fortalecer os vínculos familiares, no sentido de incentivar o
usuário e sua família a se tornarem sujeitos no processo de
promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação
da saúde.

D) Organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho
profissional por meio da criação e implementação de
protocolos e rotinas de ação.

E) Elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas
famílias para subsidiar ações e atendimentos focalizados
nas necessidades de saúde imediatas, visando racionalizar
recursos institucionais.
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30 No texto "Desafios atuais do Sistema Único de
Saúde - SUS e as exigências para os Assistentes Sociais"
(Mioto e Nogueira, 2006), as autoras discutem a inserção
do Serviço Social no campo da saúde, articulando a
ação profissional às diretrizes do SUS, sinalizando para a
existência de um estatuto diferenciado da profissão nesse
campo. Assinale a opção que não corresponde às idéias das
autoras, defendidas no texto.

A) A participação da comunidade é um ponto a ser destacado
na ação profissional dos Assistentes Sociais, sendo
fundamental para o processo de construção da esfera
pública à medida que indica possibilidades de redução dos
mecanismos de cooptação e clientelismo.

B) Há uma intrínseca relação entre os princípios contidos
tanto na Constituição Federal e legislação relativa ao
campo da saúde e o Código de Ética dos(as) Assistentes
Sociais, profissionais que na prática cotidiana buscam
continuamente ampliar e garantir direitos quanto aos
serviços e ações de saúde à população.

C) A Estratégia Saúde da Família tem apresentado impactos
positivos na melhoria da qualidade de vida da população
brasileira, aumentando a autonomia dos gestores locais,
estruturando um modelo técnico-assistencial inovador de
atenção à saúde, sendo espaço prioritário de atuação
dos(as) Assistentes Sociais na saúde.

D) O modelo de atenção à saúde, implementado pelo SUS,
incide na ampliação do espaço sócio-ocupacional dos
assistentes sociais, que passam a ter suas ações profissionais
re-funcionalizadas decorrente da adoção dos determinantes
sociais como estruturantes dos processos saúde-doença.

E) As ações dos assistentes sociais no campo da saúde ganham
projeção à medida que a promoção da saúde passa a ser
essencial para inclusão social, incluindo a intersetorialidade
da saúde com as demais políticas sociais e o controle social.

31 A Lei que regulamenta a profissão do Assistente
Social e o Código de Ética Profissional são elementos
essenciais na formulação de um projeto de trabalho (Couto,
2009). Considerando essa afirmativa aponte a opção correta
quanto às atribuições privativas do assistente social.

I. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na
área de Serviço Social.

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

III. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de
estudo e de pesquisa em saúde.

Estão corretos os itens

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas os itens II e III são verdadeiros .

C) Apenas o item III é falso .

D) Todos os itens são verdadeiros.

E) Apenas o item III é verdadeiro.

32 As condições que circunscrevem o trabalho do
Assistente Social expressam a dinâmica das relações sociais
vigentes na sociedade. Isso significa que o exercício
profissional participa de um processo que tanto permite
a continuidade da sociedade de classes quanto cria as
possibilidades de sua transformação. Na perspectiva do
projeto profissional ético-político, assinale a opção correta a
partir dos itens abaixo.

I. Requer do profissional ir além das rotinas institucionais
para buscar apreender, no movimento da realidade,
as tendências e possibilidades, ali presentes, passíveis
de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e
transformadas em projetos de trabalho.

II. Na perspectiva assinalada, a análise das experiências
profissionais requer muito mais que o seu relato e a
elaboração de manuais prescritos voltados ao como
fazer.

III. Exige uma análise critica e teoricamente fundamentada
do trabalho realizado na trama de interesses sociais
que o polarizam, da construção de estratégias
coletivas, articuladas às forças sociais progressistas,
que permitam potencializar caminhos que reforcem os
direitos nos diversos espaços ocupacionais que atua o
assistente social.

IV. Requer do profissional, apenas uma correta avaliação
socioeconômica.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item II é verdadeiro.

B) Apenas os item I e IV são verdadeiros.

C) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

D) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.

E) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

33 De acordo com o Documento "Parâmetros
para Atuação de Assistentes Sociais na Política de
Saúde"(CFESS, 2010), baseado no projeto Ético-Político
da profissão, cabe ao assistente social no campo da saúde:

A) Prestar assistência aos usuários dos serviços de saúde,
baseado nos princípios do Código de Ética do(a)
Assistente Social, enfatizando sua ação profissional no
apoio psicossocial e no aconselhamento individual.

B) Trabalhar a democratização do acesso aos serviços de
saúde, discutir estratégias de aproximação das unidades de
saúde com a realidade, fortalecer o acesso as informações
e a participação popular.

C) Participar de equipes multiprofissionais de atenção a saúde,
assumindo um papel de liderança, baseado no projeto
ético-político do Serviço Social.

D) Restringir sua atuação na Atenção Básica em Saúde, na
perspectiva da assistência integral fundada na compreensão
dos determinantes sociais do processo saúde-doença.

E) Trabalhar as dimensões subjetivas dos usuários, visando
fortalecê-los para enfrentamento das tensões e conflitos
sociais, buscando sua superação na perspectiva da harmonia
social.
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34 Segundo Marilda (2009) o capital financeiro ao
subordinar toda a sociedade impõe-se em sua lógica de
incessante crescimento de mercantilização universal. Ele
aprofunda desigualdades de toda a natureza e torna
paradoxalmente invisível o trabalho vivo que cria a riqueza e
os sujeitos que o realizam. Considerando o que representa
a "questão social"nesse contexto, assinale os itens que
correspondem ao enunciado.

I. Ela é mais do que pobreza e desigualdade.

II. Ela expressa a banalização do ser humano, resultante de
indiferença frente à esfera das necessidades das grandes
maiorias e dos direitos a elas atinentes.

III. Ela representa indiferença ante os destinos de enormes
contingentes de homens e mulheres trabalhadores
submetidos a uma pobreza produzida historicamente,
universalmente subjugados, abandonados e
desprezados, porquanto sobrantes para as necessidades
médias do capital.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Os itens I, II e III são verdadeiros.

B) Apenas o item I é verdadeiro.

C) Apenas o item II é verdadeiro.

D) Apenas o item III é verdadeiro.

E) Nenhum item é verdadeiro.

35 Segundo Couto (2009) a Lei que regulamenta a
profissão do assistente social traz o que deve e pode fazer o
profissional, e o Código de Ética profissional traz os valores
que devem ser preservados, quando se explicita o trabalho a
ser desenvolvido. Baseando-se nessa afirmativa, assinale os
itens que correspondem aos princípios éticos.

I. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do
arbítrio e do autoritarismo.

II. Posicionamento em favor da equidade e justiça social,
que assegure a focalização no acesso aos bens e
serviços relativos aos programas e políticas sociais.

III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada
tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à
garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes
trabalhadoras.

IV. Exercício do serviço social sem ser discriminado, nem
discriminar, por questões de inserção de classe social,
gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual,
idade e condição física.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Os itens I, II, III e IV são verdadeiros.

D) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.

E) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

36 O caráter ético-político do projeto profissional tem
consequências, supõe uma visão de mundo, articulada a
uma ética correspondente e se liga à ação no sentido de
interferir no comportamento dos homens no enfrentamento
dos conflitos sociais. Considerando a defesa do projeto
ético-político do assistente social, analise os itens abaixo
e assinale a opção correta.

I. A dimensão política da profissão se confunde com a
política social, sendo uma atribuição do Estado e dos
governos.

II. A dimensão política da profissão não se identifica com
as relações de poder entre governados e governantes
ainda que o assistente social também possa exercer
funções de governo.

III. A dimensão política da profissão não se confunde com
o partido político, pois se trata de uma categoria
profissional cravejada por diferenças ideológicas.

Verifica-se que a resposta correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Os itens I, II e III são verdadeiros.

E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

37 Sobre a realização dos estudos socioeconômicos,
assinale a opção que não corresponde ao Projeto
Ético-Político do/a Assistente Social no exercício dessa ação
profissional:

A) O redimensionamento dos estudos sociais exige
planejamento para que as informações possam ser
compiladas e trabalhadas posteriormente de modo a
contribuírem para a construção de respostas coletivas às
demandas e às necessidades da população.

B) Os estudos socioeconômicos são percebidos como
atribuição privativa dos assistentes sociais e visam elaborar
pareceres técnicos para inclusão dos usuários em políticas
públicas diversas, exclusivamente para a elegibilidade
e a seletividade dos usuários no acesso aos benefícios
existentes.

C) A elaboração do documento final de um estudo
socioeconômico significa a consecução de um objetivo
importante da ação profissional, que é responder, a partir
da totalidade, uma demanda singular.

D) Os estudos socioeconômicos consistem num conjunto de
procedimentos e atividades realizados de forma responsável
e consciente. Contêm tanto uma dimensão operativa
quanto uma dimensão ética e expressa a apropriação pelos
assistentes sociais dos fundamentos teórico-metodológico e
ético-políticos da profissão.

E) Nos estudos socioeconômicos são comuns as abordagens
individuais e grupais, realizadas a través de instrumentos
tradicionalmente definidos pela profissão: a entrevista, a
observação, a reunião, a visita domiciliar e a análise de
documentos referentes à situação.
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38 Segundo Bravo e Matos (2009) as propostas
racionalizadoras na saúde, que surgem a partir da década de
50 - principalmente nos Estados Unidos, como a "medicina
integral", a "medicina preventiva"e seus desdobramentos a
partir de 60, como a "medicina comunitária- não tiveram
repercussão no trabalho dos assistentes sociais na saúde
no Brasil. Baseado nessa afirmativa assinale os itens que
complementam esse texto.

I. Os profissionais mantiveram como lócus central de sua
ação os hospitais e ambulatórios.

II. Os centros de saúde contavam, para o desenvolvimento
de suas atividades, com médicos, enfermeiros e
visitadores. Os assistentes sociais não foram absorvidos
neste espaço senão muito mais tarde, em 1975.

III. Apesar de os Centros de Saúde, serem criados a
partir de meados da década de 20. Neles os serviços
básicos eram a higiene pré-natal, infantil, pré-escolar,
tuberculose, verminose, laboratório e as atividades
tinham como proposta fundamental introjetar na
população educação sanitária por intermédio de
educadores de higiene.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro

B) Apenas o item II é verdadeiro

C) Apenas o item III é verdadeiro

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros

E) Todos os itens são verdadeiros

39 Couto (2009), afirma que: Embora os princípios
norteadores do projeto profissional estejam fundados na
perspectiva da construção de outra sociedade, e nos
parâmetros do capitalismo que se materializa a profissão, o
assistente social é chamado a prestar serviços que podem
contribuir para criar outras formas de sociabilidade, que
problematizem a organização da sociedade. Baseando-se
nessa afirmativa e nos itens abaixo assinale a resposta que
corresponda a essa perspectiva.

I. É necessária apenas ao assistente social uma formação
teórica, fundamentada no serviço social tradicional.

II. É preciso que o assistente social se utilize de
improvisações no trabalho, em detrimento do
planejamento.

III. Exige um profissional com criatividade e competência,
teórica e tecnicamente, e comprometimento com o
projeto profissional.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item III é verdadeiro.

B) Apenas o tem II é verdadeiro.

C) Apenas o item I é verdadeiro.

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

E) Todos os itens são falsos.

40 Segundo Bravo (2006), a expansão do serviço social
no país ocorre a partir de 1945, relacionada às exigências
e necessidades de aprofundamento do capitalismo no Brasil
e às mudanças que ocorreram no panorama internacional,
em função do término da 2a. Guerra Mundial. Nesta
década, a ação profissional na saúde também se amplia,
transformando-se no setor que mais vem absorvendo os
assistentes sociais. Analise os itens abaixo e assinale a opção
que correspondente à época.

I. O "novo"conceito de saúde, elaborado em 1948,
enfocando os aspectos biopsicossociais, determinou a
requisição de outros profissionais para atuar no setor,
entre eles o assistente social.

II. O assistente social consolidou uma tarefa educativa
com intervenção normativa no modo de vida da
"clientela", com relação aos hábitos de higiene e saúde,
e atuou nos programas prioritários estabelecidos pelas
normatizações da política de saúde.

III. Com a consolidação da Política Nacional de Saúde
no país, com ampliação dos gastos com a assistência
médica, pela previdência social. Esta assistência, por
não ser universal, gerou uma contradição entre a
demanda e o seu caráter excludente e seletivo. O
assistente social vai atuar nos hospitais, colocando-se
entre a instituição e a população, a fim de viabilizar o
acesso dos usuários aos serviços e benefícios.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Os itens I, II e III são verdadeiros.

B) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

E) Todos os itens são falsos.

41 Segundo Bravo e Matos (2009) o projeto
político econômico consolidado no Brasil, nos anos 90,
projeto neoliberal, confronta-se com o projeto profissional
hegemônico no serviço social, tecido desde a década de 80
e com o projeto da reforma sanitária. O projeto da reforma
sanitária é questionado e consolida-se na segunda metade
dos anos 90, o projeto de saúde articulado ao mercado ou
privatista. Assinale os itens que correspondem ao que o
projeto privatista vem requisitando, entre outras demandas,
ao assistente social.

I. Seleção socioeconômica dos usuários.

II. Atuação psicossocial através de aconselhamento.

III. Ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde.

IV. Assistencialismo através da ideologia do favor e
predomínio de práticas individuais.

Observa-se que a opção correta é:

A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

B) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.

C) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

D) Os itens I, II, III e IV são verdadeiros .

E) Apenas o item III é verdadeiro.
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42 Considerando o que afirma Marilda (2009), sobre o
compromisso do assistente social com os direitos e interesses
dos usuários, na defesa da qualidade dos serviços sociais,
aponte os itens que representam competências do assistente
social, considerando a Lei n◦ 8.662 de sete de junho de 1993.

I. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da administração pública,
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares.

II. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação
do Serviço Social com participação da sociedade civil.

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

IV. Orientar administradores no que concerne a melhor
produtividade do capital em detrimento dos interesses
dos trabalhadores.

V. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer
uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus
direitos.

VI. Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços
Sociais.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

B) Apenas os itens I, II e VI são verdadeiros.

C) Apenas o item IV é falso.

D) Apenas o item II é verdadeiro.

E) Apenas o item VI é verdadeiro.

43 Segundo Behring (2009) a política social como
processo é reveladora da interação de um conjunto muito
rico de determinações econômicas, políticas e culturais, e
seu debate encerra fortes tensões entre visões sociais de
mundo diferentes. Numa perspectiva crítica-dialética seu
debate é:

I. Fortemente descritivo - a partir de uma forte influência
funcionalista, com sua perspectiva de tomar os fatos
sociais como coisas.

II. Sobrepõe o projeto do pesquisador à análise da
realidade: discute-se, não a política social como ela
é, mas como deve ser.

III. Problematiza-se o surgimento e o desenvolvimento das
políticas sociais no contexto da acumulação capitalista
e da luta de classes, com a perspectiva de demonstrar
seus limites e possibilidades.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Os itens I, II e III são verdadeiros.

E) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

44 Assinale a opção que não se constitui como
princípio fundamental do Código de Ética Profissional
do(da) Assistente Social:

A) Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das
políticas a elas inerentes - autonomia, emancipação e plena
expansão dos indivíduos.

B) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do
arbítrio e do autoritarismo.

C) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto
socialização da participação política e riqueza socialmente
produzida.

D) Contemplar a diversidade que contempla o exercício da
profissão e a crescente inserção do(a) Assistente Social em
contextos institucionais e equipes multiprofissionais.

E) Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de
construção de uma nova ordem societária, sem dominação,
exploração, de classe, etnia e gênero.

45 De acordo com seu Código de Ética Profissional, na
relação com os usuários é dever do(a) Assistente Social:

A) Democratizar as informações e o acesso aos programas
disponíveis no espaço institucional, como um dos
mecanismos indispensáveis à participação dos(as)
usuários(as).

B) Atender a todas as demandas trazidas pelos usuários, como
forma de garantir seu acesso aos recursos institucionais.

C) Favorecer a participação dos usuários nos espaços
democráticos de controle social, na perspectiva da
integração social.

D) Realizar estudos socioeconômicos com o objetivo de
revelar as necessidades dos usuários, na perspectiva do
reconhecimento dos seus direitos.

E) Garantir a plena informação e discussão sobre as
possibilidades e conseqüências das situações apresentadas,
respeitando as decisões dos usuários, salvo essas sejam
contrárias aos valores e crenças individuais dos(as)
profissionais.

46 Com relação à Política Nacional de Humanização o
papel do Serviço Social, numa perspectiva crítica, deve ser:

A) Apoiar de forma irrestrita a política, considerando seu
objetivo de promover uma cultura de atendimento
humanizado na área da saúde.

B) Coordenar no âmbito dos serviços os projetos de
humanização, considerando ser o assistente social
o profissional melhor preparado, tecnicamente e
politicamente, para gerir essa política.

C) Recusar qualquer iniciativa de implantação de projetos de
humanização, considerando sua incompatibilidade com o
projeto ético-político do Serviço Social.

D) Defender a concepção de projetos de humanização que não
estejam dissociados dos fundamentos centrais da política
de saúde e garantam a participação da população usuária,
fortalecendo o Projeto de Reforma Sanitária.

E) Defender projetos de humanização executados pela equipe
multiprofissional com o objetivo de dirimir as tensões
e conflitos, favorecendo uma escuta qualificada das
necessidades dos usuários.
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47 Sobre o modelo de Seguridade Social implantado no
Brasil é correto afirmar que:

A) A Seguridade Social brasileira incorporou princípios dos
modelos alemão (bismarkiano) e inglês (beveridgiano) ao
restringir a previdência aos trabalhadores contribuintes,
universalizar a saúde e limitar a assistência social a quem
dela necessitar.

B) Em um contexto de agudas desigualdades, pobreza
estrutural e fortes relações informais de trabalho, o modelo
brasileiro garante proteção social, com ampla cobertura
para a população brasileira.

C) A Seguridade Social brasileira, fundada no tripé das
políticas de previdência, saúde e assistência social, fundase
numa política de pleno emprego e garantia aos direitos
fundamentais do ser humano.

D) No Brasil, os princípios do modelo bismarkiano orientam o
atual sistema público de saúde, baseado na universalidade
do direito à saúde e os princípios do modelo beveridgiano
predominam na previdência social.

E) A Constituição Brasileira de 1988 instituiu a seguridade
social no Brasil, universalizando o acesso aos direitos
e garantindo proteção social a totalidade da população
brasileira.

48 Segundo Bravo e Matos (2009), o serviço social
sofreu profundas transformações no pós-1964, que tiveram
rebatimento no trabalho do assistente social na área de
saúde. Assinale a resposta que os itens abaixo correspondem
a essas transformações.

I. Surgiu debate na profissão, questionando o seu
conservadorismo.

II. O debate crítico foi abortado pelo golpe militar
em 1964, com a neutralização dos protagonistas
sociopolíticos comprometidos com a democratização
da sociedade e do Estado.

III. O principal veículo responsável pela elaboração teórica
do serviço social, no período de 1965 a 1975, foi
o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em
Serviços Sociais (CBCISS).

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

C) Os itens I, II e III são verdadeiros.

D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

E) Apenas o item III é verdadeiro.

49 Com base na crítica marxista, a política social
não se fundou nem se funda, sob o capitalismo, numa
verdadeira redistribuição de renda e riqueza (Behring, 2009).
Considerando a afirmativa, analise os itens abaixo e assinale
a opção correta.

I. Observa-se que a política social ocupa certa posição
político-econômica, a partir do período histórico
fordista-Keynesiano.

II. Percebe-se que a economia política se movimenta
historicamente a partir de condições objetivas e
subjetivas, portanto o significado da política social
não pode ser apanhado nem exclusivamente pela sua
inserção objetiva no mundo do capital, nem apenas pela
luta de classes dos sujeitos que se movem na definição
de tal ou qual política, mas, historicamente, na relação
desses processos na totalidade.

III. O significado da política social é apanhado
exclusivamente pela sua inserção objetiva no mundo do
capital e, portanto, pela luta de interesses de sujeitos
que se movem na definição de tal ou qual política.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item III é verdadeiro.

C) Apenas o item II é verdadeiro.

D) Nenhum item é verdadeiro.

E) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

50 Segundo Behring (2009) as políticas sociais são
concessões/conquistas mais ou menos elásticas, a depender
da correlação de forças da luta política entre interesses
das classes sociais e seus segmentos envolvidos na questão.
Baseado no enunciado assinale os itens que correspondem a
essa afirmativa.

I. O processo de produção e reprodução do capitalismo,
nos seus grandes ciclos de expansão, a margem de
negociação se amplia.

II. O processo de produção e reprodução do capitalismo,
nos seus grandes ciclos de recessão, a margem de
negociação se restringe.

III. Os ciclos econômicos se definem por um movimento
natural da economia e, portanto balizam as
possibilidades e limites da política social.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o tem I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

E) Nenhum item é verdadeiro.
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