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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.
Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

em 2024, segundo a consultoria.
§ 7 MarketsAndMarkets. A taxa de crescimento
anual prevista é de 16,6%, o que deve fazer o
faturamento saltar 118% de 2018 a 2024. A principal
aplicação da tecnologia nesse período é para
segurança pública, como já acontece no Rio de
Janeiro.
Fonte

(adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

§ 1 Um novo site chamado aiportraits.com
transforma suas fotos em retratos artísticos antigos.
Antes de você tentar converter a sua imagem, a
página deixa claro que não guarda ou comercializa
os dados de usuários.
§ 2 O AI Portraits foi feito com base em uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores do MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) junto
com a IBM, que tem a plataforma de inteligência
artificial que chama de Watson.
§ 3 Essa nova aplicação não apenas adiciona
características peculiares de pinturas de época com
base nas feições da sua foto, mas utiliza um 6
conceito de inteligência artificial, chamado rede
generativa adversa, para criar do zero novos
detalhes de imagens. Com isso, fotos de diferentes
estilos irão gerar resultados distintos.
§ 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos e
outro para a modificação das imagens. O algoritmo
do site foi treinado com 45 mil imagens de pintura a
óleo tinta e aquarela.
§ 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site. A questão
da privacidade ganhou evidência nas últimas
semanas em razão de termos confusos de uso e
gestão de dados do aplicativo russo FaceApp, que
mostra sua aparência com diferentes visuais,
inclusive como idoso. A empresa esclareceu que
apaga os dados de usuários após 48 horas, que os
dados não são enviados à Rússia e que não
comercializa informações para terceiros. Mas até
chegar a esse ponto o app já tinha virado alvo de
investigação do governo dos Estados Unidos,
preocupado com outro caso de influência
internacional em eleições presidenciais, como o
ocorrido em razão do compartilhamento indevido de
dados de aplicativos do Facebook com uma empresa
de marketing político chamada Cambridge Analytica.
§ 6 Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google. Logo, a tendência global, que requer
algoritmos de inteligência artificial para funcionar,
tem faturamento estimado em 7 bilhões de dólares
ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE)

fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01
Assinale a alternativa em que a frase está pontuada
INCORRETAMENTE.
a) § 4 O algoritmo do site foi treinado com 45 mil
imagens de pintura a óleo tinta e aquarela.
b) § 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos
outro para a modificação das imagens.
c) § 7 A taxa de crescimento anual prevista é de
16,6%, o que deve fazer o faturamento saltar
118% de 2018 a 2024.
d) § 3 Com isso, fotos de diferentes estilos irão gerar
resultados distintos.
e) § 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site.
Questão 02
A desinência nominal da palavra servidores (§ 5)
seria:
a)
b)
c)
d)
e)

dores.
serv.
ser.
es.
Não há desinência nominal na palavra.
Questão 03

Logo, a tendência global, que requer 18 algoritmos
de inteligência artificial para funcionar, tem
faturamento estimado em 7 bilhões de dólares em
2024, segundo a consultoria. (§ 6)
A palavra em negrito pode ser classificada como
uma:
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a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção conclusiva.
Conjunção adversativa.
Conjunção aditiva.
Conjunção concessiva.
Conjunção causal.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 04
Qual dessas frases não poderia intitular o texto
considerando o assunto abordado?
a) O crescimento da industria de reconhecimento
facial é uma tendência global
b) Pesquisadores desenvolvem App de Inteligência
Artificial para reconhecimento artificial
c) Privacidade,
inteligência
especial
e
reconhecimento facial
d) Países estão preocupados com o mercado de
reconhecimento facial e a proteção de dados
e) Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

Vou comprar aquela blusa para mim.
Aquele presente era para mim.
Vocês saíram antes de mim?
Ainda faltam dez dias para mim ir ao show.
Já tenho dinheiro para eu comprar aquela casa.
Questão 08

"Frases felizes...Frases encantadas... Ó festa dos
ouvidos! Sempre há tolices muito bem ornadas...
Como há pacóvios bem vestidos."
(Mario Quintana).
A palavra "pacóvios" pode ser substituída sem
prejuízo para o sentido da frase por:
a)
b)
c)
d)
e)

Ignorantes.
Dissimulados.
Arrogantes.
Cruéis.
Indelicados.

Questão 05
"Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google." (§. 6)
No que diz respeito aos termos da oração, o trecho
em negrito corresponde a um:
a)
b)
c)
d)
e)

Adjunto adnominal.
Complemento nominal.
Aposto.
Adjunto adverbial.
Agente da passiva.
Questão 06

"Um novo site chamado aiportraits.com transforma
suas fotos em retratos artísticos antigos". (§ 1)

Questão 09
Acerca do emprego da crase, julgue as frases
abaixo.
I - Por não ter carro, Pedro precisou vir à pé.
II - Espero que você fique bem à vontade nessa
reunião.
III - O casal pediu bife à Oswaldo Aranha.
Estão CORRETAS as seguintes proposições.
a)
b)
c)
d)
e)

O sujeito da oração pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Oração sem Sujeito.
Sujeito Oculto ou Elíptico.
Sujeito Simples.
Sujeito Indeterminado.
Sujeito Composto.
Questão 07

II e III.
I, II e III.
III.
I e III.
II.
Questão 10

Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)

ascenção - quis - jeito - emponderamento
licensa - descanço - estender - chuchu
xingar - beje - cambito - perturbar
excessão - ancioso - subcídio - paralizado.

Assinale a frase que em o pronome é empregado de
maneira INCORRETA.
ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE)
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e) asterisco - encomodar - mexer - sobrancelha

Conhecimentos Específicos
Questão 11
Compreendemos Ética Profissional como um modo
de ser construído a partir das necessidades sociais
inscritas nas demandas postas historicamente a
profissão e nas respostas ético morais dadas por ela
nas várias dimensões que compõem a ética
profissional. Quais são essas dimensões:
a) Código de Ética da Profissão, Metodologia,
Filosófica.
b) Filosófica, modo de ser Ethos da Profissão, da
normatização objetivada no Código de Ética
Profissional.
c) Filosófica, Moral, da normatização objetivada no
Código de Ética Profissional.
d) Filosófica, teórica, modo de ser Ethos da
Profissão.
e) Modo de ser Ethos da Profissão, código de ética
da profissão, metodológica.
Questão 12
O Estatuto do Idoso em seu artigo 17 diz:
Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo
tratamento de saúde que lhe for reputado mais
favorável, porém, não estando o idoso em condições
de proceder à opção, esta será feita pelo:
a) Pelo curador, quando o idoso for interditado; pelos
familiares, quando o idoso não tiver curador ou
este não puder ser contactado em tempo hábil;
pelo médico, quando ocorrer iminente risco de
vida e não houver tempo hábil para consulta a
curador ou familiar; pelo próprio médico, quando
não houver curador ou familiar conhecido, caso
em que deverá comunicar o fato ao Ministério
Público.
b) Pelo curador, quando o idoso for interditado; pelos
familiares, quando o idoso não tiver curador ou
este não puder ser contactado em tempo hábil;
pelo médico, quando ocorrer iminente risco de
vida e não houver tempo hábil para consulta a
curador ou familiar; pela instituição de saúde,
quando não houver curador ou familiar conhecido,
caso em que deverá comunicar o fato a
Promotoria.
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c) Pelo curador, quando o idoso for interditado; pelos
familiares, quando o idoso não tiver curador ou
este não puder ser contactado em tempo hábil;
pelo médico quando ocorrer iminente risco de vida
e não houver curador ou familiar conhecido, caso
em que deverá comunicar o fato a Defensoria
Pública.
d) Pelo tutor, quando o idoso for interditado; pelos
familiares, quando o idoso não tiver tutor ou este
não puder ser contactado em tempo hábil; pelo
médico, quando ocorrer iminente risco de vida e
não houver tempo hábil para consulta o tutor ou
familiar; pelo próprio médico e equipe, quando
não houver tutor ou familiar conhecido, caso em
que deverá solicitar autorização ao Ministério
Público.
e) Pelo tutor, quando o idoso for interditado; pelos
familiares, quando o idoso não tiver curador ou
este não puder ser contactado em tempo hábil;
pelo médico, quando ocorrer iminente risco de
vida e não houver tempo hábil para consulta a
curador ou familiar; pelo próprio médico, quando
não houver curador ou familiar conhecido.
Questão 13
De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente,
verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente, poderá aplicar, dentre outras, as
seguintes medidas:
I. Proteção integral.
II. Prestação de serviço a comunidade.
III. Obrigação em reparar o dano.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta
I, II e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
I, II e III estão incorretas.
Questão 14

A Lei 13.427 de 30 de março de 2017, altera o Art.
7º da LOS 8.080/90 e inclui um novo princípio.
Assinale a alternativa que corresponda a este novo
principio:
a) Conjugação
dos
recursos
financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
prestação de serviços de assistência à saúde da
população.
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b) Organização de atendimento público específico e
especializado para mulheres e vítimas de
violência doméstica em geral, que garanta, entre
outros,
atendimento,
acompanhamento
psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em
conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de
agosto de 2013.
c) Divulgação de informações quanto ao potencial
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário.
d) Capacidade de resolução dos serviços em todos
os níveis de assistência.
e) Organização dos serviços públicos de modo a
evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
Questão 15
De acordo com Art. 11 da Constituição Federal de
1988, é assegurada a eleição de um representante
dos empregados de uma empresa quando esta tiver:
a)
b)
c)
d)
e)

entre 100 e 200 empregados.
mais de 100 empregados.
mais de 150 empregados.
mais de 50 empregados.
mais de 200 empregados.
Questão 16

Das relações com Assistentes Sociais e outros
Profissionais, no que diz respeito aos deveremos,
podemos destacar dentre outras:
I. Ser solidário/a com outros/as profissionais, sem,
todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem
os postulados éticos contidos neste Código.
II. Repassar ao seu substituto as informações
necessárias à continuidade do trabalho.
III. Intervir na prestação de serviços que estejam
sendo efetuados por outro/a profissional, salvo a
pedido desse/a profissional; em caso de urgência,
seguido da imediata comunicação ao/à profissional;
ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e a
intervenção fizer parte da metodologia adotada.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)

Apenas I está correta.
I, II e III estão corretas.
Apenas III está correta.
I, II e III estão incorretas.

e) I e II estão corretas.
Questão 17
Como previsto na Lei Orgânica da Assistência
Social, o Beneficio de Prestação Continuada ( BPC)
é um beneficio no valor de um salário minimo
concedido a pessoas idosas e/ou com deficiências.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Para idosos com idade de 60 anos ou mais que
apresentam impedimentos de longo prazo, de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial e
que, por isso, apresentam dificuldades para a
participação e interação plena na sociedade.
b) Para a concessão deste benefício, é exigido que a
renda familiar mensal seja de até ¼ de salário
mínimo por pessoa.
c) Para a concessão deste benefício, é exigido que a
renda familiar mensal seja de até ¹/2 salário
mínimo por pessoa.
d) Para pessoas com deficiência a partir dos 45 anos
que apresentem impedimentos de longo prazo, de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial e
que, por isso, apresentam dificuldades para a
participação e interação plena na sociedade.
e) O beneficiário do Programa terá direito a
recebimento de 13º em data estabelecida pela
Previdência Social.
Questão 18
Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente é
considerado criança e adolescente:
a) A pessoa até 11 anos incompletos, e adolescente
aquela entre onze e dezoito anos incompletos.
b) A pessoa
até doze anos completos, e
adolescente aquela entre doze e
dezoito
incompletos.
c) A pessoa até doze anos de idade completos, e
adolescente aquela entre treze e dezoito anos de
idade.
d) a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de
idade.
e) A pessoa até onze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e vinte e um anos
nos casos previstos na Lei.
Questão 19
A lei 8080/90, diz que as ações e serviços públicos
de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o SUS devem obedecer,

ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE)
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entre outros, aos seguintes princípios:
I. Integralidade de assistência, entendida como
participação social.
II. Organização dos serviços públicos de modo que
possibilitem a duplicidade dos meios para fins
idênticos.
III.
Utilização
da
epidemiologia
para
o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão incorretas.
III está correta.
I e III estão corretas.
I, II e III estão corretas
I está correta.
Questão 20

De acordo com seus conhecimentos acerca da Lei
de Regulamentação da Profissão. Faça a distinção
do
que
se
constitui
COMPETÊNCIA
e
ATRIBUIÇÕES do Assistente Social.
1.Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais
em matéria relacionada às políticas sociais, no
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e
sociais da coletividade.
2.Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social.
3.Encaminhar providências, e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e à população.
4. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros
de estudo e de pesquisa em Serviço Social.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência
CORRETA:
a) 1.Competência, 2 Competência, 3.Competência,
4. Atribuição.
b) 1.Atribuição, 2 Atribuição, 3.Atribuição, 4.
Atribuição.
c) 1.Atribuição, 2.Competência, 3. Atribuição,
4.Competência.
d) 1.Competência, 2 Atribuição, 3.Competência, 4.
Atribuição.
e) 1.Atribuição, 2 Atribuição, 3.Atribuição, 4.
Competência.

Questão 21
De acordo com o
Art. 6º § 1º Lei 8080/90,
configura-se um "conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde",
este paragrafo refere-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

Reforma Sanitária.
Vigilância Sanitária.
Vigilância Epidemiológica.
Saúde do Trabalhador
Reforma Epidemiológica e Sanitária.
Questão 22

O Controle Social na Saúde foi regulamentado com a
promulgação da Lei 8142/90 onde temos
detalhadamente como se dará este controle social,
o qual é feito por duas instâncias formais. Quais são
elas?
a)
b)
c)
d)
e)

Congressos de Saúde e Conferência de Saúde.
O Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde.
O Conselho Municipal e Conselho Nacional.
O Conselho de Saúde e o Ministério da Saúde.
O Conselho Estadual de Saúde e o Conselho
Nacional.
Questão 23

Julgue os itens abaixo sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde no que corresponde aos repasses para os
municipios, Estados e Distrito Federal apontados no
artigo 4º da Lei 8142/90.
I- Fundo de Saúde.
II- Plano de Saúde.
III- Contrapartida de recursos para a saúde em
orçamentos anteriores.
IV- Comissão de elaboração do Plano de Carreira,
Cargos e Salários.
(PCCS), previsto o prazo de 4 anos para sua
implantação.
V- Conselho de Saúde, com composição paritária de
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de
1990.
Assinale a opção CORRETA:

ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE)
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a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III, IV e V estão incorretas.
I, II, III, IV e V estão corretas.
I,II e V estão corretas.
Apenas IV está incorreta.
III e IV estão corretas.
Questão 24

O Programa Estratégia de Saúde da Família foi
criado como meio de promover a qualidade de vida
da população brasileira e intervir nos fatores que
colocam a saúde em risco. De acordo com o
preconizado pelo Ministério da Saúde este programa
será formado por uma equipe multiprofissional que
deverá ser minimamente composta pelos seguintes
profissionais:
a) Médico, enfermeiro, técnico e ou auxiliar de
enfermagem, nutricionista, psicologo, assistente
social e agentes comunitários de saúde.
b) Médico, enfermeiro, cirurgião dentista e agentes
comunitários de saúde.
c) Médico, enfermeiro, técnico e ou auxiliar de
enfermagem, assistente social, cirurgião dentista,
e agentes comunitários de saúde.
d) Médico, enfermeiro, técnico e ou auxiliar de
enfermagem, cirurgião dentista, técnico ou auxiliar
em saúde bucal e agentes comunitários de
saúde.
e) Médico, enfermeiro, técnico e ou auxiliar de
enfermagem,
cirurgião
dentista,
auxiliar
administrativo e agentes comunitários de saúde.
Questão 25
O Código de Ética do Assistente Social apresenta 11
Princípios Fundamentais, o 6º Princípio traz alguns
desafios para o profissional. Assinale a alternativa
que corresponda ao 6º princípio:
a) Reconhecimento da liberdade como valor ético
central e das demandas políticas a ela inerentes autonomia, emancipação e plena expansão dos
indivíduos sociais.
b) Incentivo ao respeito às diversidades, discussão
das diferenças e compromisso com a prestação
de serviço e ética na atuação profissional.
c) Compromisso com a qualidade dos serviços
prestados à população e com o aprimoramento
intelectual, na perspectiva da competência
profissional.
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d) Posicionamento em favor da equidade e justiça
social, que assegure universalidade de acesso
aos bens e serviços relativos aos programas e
políticas sociais, bem como sua gestão
democrática.
e) Empenho na eliminação de todas as formas de
preconceito,
incentivando
o
respeito
à
diversidade, à participação de grupos socialmente
discriminados e à discussão das diferenças.
Questão 26
O Art. 6º da Constituição Federal apresenta em seu
texto os direitos sociais, desde a sua criação ele
sofreu algumas alterações. Assinale a alternativa
que corresponda aos direitos inseridos a este artigo,
através de emendas constitucionais:
a) Habitação, Alimentação e Proteção a Terceira
Idade.
b) Moradia, Alimentação e Transporte.
c) Alimentação, Transporte e Acesso ao Cinema.
d) Moradia, Habitação e Carro.
e) Assistência aos Jovens Trabalhadores, Educação
e Alimentação.
Questão 27
De acordo o Art. 2, da Lei de 13146/2015 que trata
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se
pessoa com deficiência:
a) Aquela que tem impedimento de natureza física,
mental e intelectual que prejudique mesmo que
de forma mínima sua interação e participação
plena de forma igual as demais pessoas.
b) Aquela que tem garantido o direito a interação
social, segurança e a promoção, em condições de
igualdade, e
o exercício dos direitos
fundamentais, visando à sua inclusão social.
c) Aquela que tem garantido a segurança e a
promoção, em condições de igualdade, e o
exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais, visando à sua inclusão social.
d) Aquela que tem impedimento de curto e longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade.
e) Aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
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Questão 28
De acordo com o Capítulo V do Código de Ética do
Assistente Social no âmbito do Sigilo Social, assinale
a alternativa CORRETA:
a) A quebra do sigilo só é admissível quando se
tratarem de situações cuja gravidade possa,
envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo
aos interesses do/a
usuário/a, de terceiros/as e da coletividade.
b) A quebra do sigilo só é admissível quando se
tratarem de situações cuja gravidade possa trazer
prejuízo aos interesses do/a
usuário/a, e da coletividade.
c) O Sigilo protegerá o/a usuário/a naquilo que o/a
assistente social e equipe multidisciplinar tomem
conhecimento, como decorrência do exercício da
atividade interprofissional.
d) A revelação
somente será feita dentro do
necessário, dependendo do assunto revelado e
restringindo o número de pessoas que dele
devam tomar conhecimento.
e) O
Assistente Social deverá revelar sigilo
profissional em casos de Defesa pessoal.

e) É evidenciada no sentido de expressar trabalhos
relacionados a intersetorialidade entre as políticas
setoriais, e o terceiro setor e a sociedade em
geral.
Questão 30
Os programas de transferência de renda constituem
qual tipo de modalidade da Proteção Social?
a)
b)
c)
d)
e)

Proteção Social Básica
Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Proteção Social Inicial.
Proteção Social Básica de Média Complexidade.
Proteção Social Especial.

Questão 29
Sobre intersetorialidade na Politica de Assistência
Social e sua articulação com as demais políticas, a
Constituição
Federal
de
1988,
mais
especificadamente no capítulo que dispõe sobre a
Seguridade Social, artigo 194, diz que a mesma é
compreendida como "um conjunto integrado de
ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da
sociedade destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, previdência e assistência social"
(BRASIL, 1988). Considerado os termos que se
remetem a intersetorialidade, neste contexto, aponte
a alternativa que melhor se refere a integração:
a) É evidenciada
entre as políticas setoriais,
politicas publicas, terceiro setor e instituições
privadas.
b) É caracterizada no sentido de integrar todo o
trabalho entre as políticas setoriais abrangendo as
instituições privadas e a rede sócio assistencial.
c) É evidenciada no sentido de expressar trabalhos
integrados entre as políticas setoriais, instituições,
setores privados e a sociedade em geral.
d) É evidenciada no sentido de expor trabalhos
sociais entre as políticas setoriais, instituições,
setores públicos e a sociedade em geral.

ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE)
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