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Português 
 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 
03. 

Adeus, Nepotismo 
 

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa 
como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público 
não basta separar o que á legal do que é ilegal, o justo do 
injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana 
passada, de proibir a contratação de parentes até o 
terceiro grau na administração pública faz valer o princípio 
da Constituição. É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República? Claro que sim. Mas a 
determinação do STF é peremptória: se é parente, não 
pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser 
impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, 
empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]” 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.Observando o texto acima podemos apreender a 
seguinte informação: 
 

a) A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a 
contratação de parentes em até terceiro grau na 
administração pública, uma vez que eles podem 
desempenhar corretamente suas funções. 

b) A proibição da contratação de parentes próximos, 
prevista na Constituição, é extremamente 
acertada, pois garante a impessoalidade do 
serviço público. 

c) Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o 
nepotismo, reafirmando um princípio 
constitucional e eliminando qualquer tipo de 
favorecimento. 

d) Não deveria haver proibição por parte do STF 
para contratação de parentes próximos, uma vez 
que os mesmos estariam sendo injustiçados. 

e) O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e 
acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação 
de parentes para exercer cargos na administração 
pública alegando a falta de ética na referida ação. 

 
02.Observando o sentido do termo destacado em “Mas a 
decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa 
em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante. 
 

a) Ao ver toda aquela confusão, o policial foi 
contundente na solução. 

b) É preciso ser enfático ao discutir valores morais 
para deixar claro o que é certo. 

c) Neste século se faz necessário o 
desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs. 

d) No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é 
um ser humano ímpar. 

e) O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo 
aplicado aos filhos. 

 
 
 
 
 

03.No trecho: “É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República?”, a oração destacada 
exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado 
em qual das alternativas? 
 

a) Ao poder público não basta separar o que é legal 
do que é ilegal. 

b) Cumpra-se a lei. 
c) A Constituição de 1888 define a moralidade 

administrativa como princípio constitucional. 
d) O nepotismo não é novo, nem exclusividade 

brasileira. 
e) Há necessidade de projetos anti-nepotismo no 

Brasil. 
 
04.Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de 
Assis. 
 
“Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às 
pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. 
Começou a chuviscar grosso, mais grosso, até que 
desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos 
deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre 
do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, 
sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A 
chuva batia-lhes sem misericórdia.”  

 
(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977) 

 
De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa 
classifica corretamente as palavras, seja sintática ou 
morfologicamente? 
 

a) “às pressas, na 2ª linha, é um complemento 
nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um 
adjetivo de chuva. 

b) “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como 
advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é 
um pronome oblíquo com função sintática de 
objeto indireto. 

c) Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, 
uma conjunção e um adjetivo, respectivamente. 

d) Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do 
verbo estalar. 

e) “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, 
respectivamente. 

 
05.Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de 
propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na 
Revista Capricho de junho de 2007. 
 
“Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.” 
 
A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja 
classificação é a mesma da encontrada no período acima 
é: 
 

a) O objetivo da festa é que todos se divirtam. 
b) Necessário é que resolvamos o problema. 
c) O problema é este: não chegamos a tempo de 

embarcar no avião. 
d) A família que trabalha unida permanece unida. 
e) Os povos indígenas, que foram tão explorados, 

praticamente se extinguiram. 
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O texto a seguir servirá de base para as questões 

06 e 07. 
 

A dúvida 
 

“Destratar ou distratar? 
‘Ela foi destratada ou distratada pelo marido na 

frente dos vizinhos.’ 
Destratar é ‘tratar mal’; 
Distratar é ‘romper um trato’; 
Portanto, o certo é: ‘Ela foi destratada pelo marido 

na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o 
documento que se assina chama-se ‘distrato’.” 

 
(DUARTE, Sérgio Nogueira) 

 
06.As palavras destratar e distratar formaram-se a partir do 
mesmo processo que: 
 

a) desocupado e responsável 
b) infeliz e amanhecer 
c) inábil e intrometer 
d) altivez e cardume 
e) cravina e durável  

 
07.No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber 
a predominância de qual função da linguagem? 
 

a) Função fática 
b) Função poética 
c) Função conativa 
d) Função metalingüística 
e) Função referencial 

 
08.Qual das alternativas contém a construção mais 
adequada, levando-se em conta a textualidade e as 
relações de coerência e coesão? 
 

a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o 
atormentava manda-me notícias da prima 
Isoldina.” 

d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o 
atormentava e se meu pai resolveu aquele 
problema” 

e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e 
descobre se meu pai resolveu aquele problema 
que o atormentava.” 

 
09.Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade? 
 

a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu. 

b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas suas palavras não me comoveram. 

c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas seu abraço não me comoveu. 

d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte 
abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram. 

e) Há ambigüidade nas alternativas A e D. 
 
 
 
 
 
 

10.Esta questão é sobre o acento indicador da crase. 
Assinale a opção correta. 

 
a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 

disposto a contar tudo a senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar à Mário do ocorrido.” 

e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS    
 
 
11.A respeito dos Programas de Nacionais de Saúde, 
assinale a alternativa incorreta:  
 

a) A Política Brasil Sorridente propõe garantir as 
ações de promoção, prevenção e recuperação 
da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que 
esta é fundamental para a saúde geral e a 
qualidade de vida da população. 

b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 
hoje, ainda não é considerado parte da Saúde da 
Família. 

c) A Saúde da Família é entendida como uma 
estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

d) A Saúde da Família busca maior racionalidade 
na utilização dos demais níveis assistenciais e 
tem produzido resultados positivos nos principais 
indicadores de saúde das populações assistidas 
às equipes de saúde da família. 

e) O trabalho de equipes da Saúde da Família é o 
elemento-chave para a busca permanente de 
comunicação e troca de experiências e 
conhecimentos entre os integrantes da equipe e 
desses com o saber popular do Agente 
Comunitário de Saúde. 

 
12.Atualmente, entre os desafios institucionais para 
expandir e qualificar a atenção básica no contexto 
brasileiro destacam-se: 
 

I. Ações articuladas com as instituições formadoras 
para promover mudanças na graduação e pós-
graduação dos profissionais de saúde, de modo a 
responder aos desafios postos pela expansão e 
qualificação da atenção básica, incluindo aí a 
articulação com os demais níveis de atenção. 

II. A elaboração de protocolos assistenciais 
integrados (promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação) dirigidos aos problemas mais 
freqüentes do estado de saúde da população, 
com indicação da continuidade da atenção, sob a 
lógica da regionalização, flexíveis em função dos 
contextos estaduais, municipais e locais. 
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III. A definição de mecanismos de financiamento que 
contribuam para a redução das desigualdades 
regionais e para uma melhor proporcionalidade 
entre os três níveis de atenção. 

IV. A contínua revisão dos processos de trabalho das 
equipes de saúde da família com reforço as 
estruturas gerenciais nos municípios e estados.  

 
a) I apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I, II e IV apenas.  
d) I, III e IV apenas. 
e) I, II, III e IV.  

 
13.Sabe-se que todos os cidadãos têm direito ao acesso 
às ações e aos serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de 
Saúde. Entre as afirmativas a seguir, assinale a que está 
em desacordo com os Direitos dos Usuários da Saúde:  
 

a) O encaminhamento à Atenção Especializada e 
Hospitalar será estabelecido em função da 
necessidade de saúde e indicação clínica, 
levando-se em conta critérios de 
vulnerabilidade e risco com apoio de centrais 
de regulação ou outros mecanismos que 
facilitem o acesso a serviços de retaguarda. 

b) Nas situações de urgência/emergência, o 
atendimento se dará de forma incondicional, em 
qualquer unidade do sistema. 

c) Quando houver limitação circunstancial na 
capacidade de atendimento do serviço de 
saúde, fica sob responsabilidade do gestor local 
a pronta resolução das condições para o 
acolhimento e devido encaminhamento do 
usuário do SUS, devendo ser prestadas 
informações claras ao usuário sobre os critérios 
de priorização do acesso na localidade por ora 
indisponível. A prioridade deve ser baseada em 
critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem 
qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

d) Em caso de risco de vida ou lesão grave, 
deverá ser assegurada a remoção do usuário 
em condições seguras, que não implique 
maiores danos, para um estabelecimento de 
saúde com capacidade para recebê-lo. 

e) As informações sobre os serviços de saúde 
contendo critérios de acesso, endereços, 
telefones, horários de funcionamento, nome e 
horário de trabalho dos profissionais das 
equipes assistenciais não devem estar 
disponíveis aos cidadãos nos locais onde a 
assistência é prestada e nos espaços de 
controle social. 

 
14.Segundo a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade dos 
governos municipais e do distrito federal:  
 

I. Participar do financiamento e garantir o 
fornecimento de medicamentos básicos. 

II. Gerir laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros. 

III. Participar do planejamento, programação e 
organização do SUS em articulação com o gestor 
estadual. 

IV. Celebrar contratos com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde, bem como avaliar 
sua execução. 

V. Executar serviços de vigilância epidemiológica, 
sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. 

 
a) I – II – III  
b) II – III – IV  
c) III – IV – V  
d) II – III – V  
e) I – II – III – IV – V  

 
15.De acordo com a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade 
EXCLUSIVA do Governo Federal: 
 

a) Formular, avaliar e apoiar políticas nacionais no 
campo da saúde. 

b) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros. 

c) Acompanhar, avaliar e divulgar os seus 
indicadores de morbidade e mortalidade. 

d) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. 
e) Coordenar e, em caráter complementar, executar 

ações e serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição e 
saúde do trabalhador. 

 
16.Conforme a Lei Nº. 8.142/90, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências, assinale a alternativa que 
não está correta.  
 

a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  

b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua 
na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como despesas de custeio e de 
capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

e) N.d.a.  
 
17.Considere a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde – NOAS-SUS 01/02 para assinalar a alternativa 
incorreta:  

 
a) Essa norma procura oferecer as alternativas 

necessárias à superação das dificuldades e 
impasses oriundos da dinâmica concreta de sua 
implementação. 

b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de 
referência intermunicipal, com acesso garantido a 
toda a população no âmbito microrregional, 
ofertados em um ou mais módulos assistenciais 
não compete a essa norma.  
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c) A Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) é a 
unidade organizacional do MS responsável pela 
análise técnica das propostas de qualificação das 
microrregiões na assistência à saúde, a serem 
submetidas à aprovação da CIT, de acordo com 
as regras estabelecidas nesta Norma. 

d) Os subsídios à organização e à programação da 
média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das 
ações desse nível de atenção, são descritos em 
instrumento a ser acordado pelas três esferas de 
governo e definido em Portaria do MS.  

e) A presente Norma atualiza as condições de 
gestão estabelecidas na NOB-SUS 01/96, 
explicitando as responsabilidades, os requisitos 
relativos às modalidades de gestão e as 
prerrogativas dos gestores municipais e 
estaduais. 

 
18.Segundo a Norma Operacional Básica – 96, assinale a 
alternativa incorreta.  
 

a) A sua finalidade primordial é promover e 
consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função 
do gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes.  

b) Na construção de uma gestão plena, a 
operacionalização das condições de gestão 
propostas por esta NOB considera e valoriza os 
vários estágios já alcançados pelos estados e 
pelos municípios.  

c) Os sistemas municipais de saúde apresentam 
níveis diferentes de complexidade.  

d) Os sistemas de comunicação social, educação 
em saúde e financiamento tem seus 
desenvolvimentos independentes do pleno 
funcionamento do CES e da CIB.  

e) Os recursos destinados ao pagamento das 
diversas ações de atenção a saúde prestadas 
entre municípios são alocados, previamente, pelo 
gestor que demanda esses serviços, ao 
município sede do prestador.  

 
19.Identifique qual o sistema que é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de 
doenças de notificação compulsória, mas é facultado a 
estados e municípios incluir outros problemas de saúde 
importantes em sua região: 
 

a) SIM 
b) SINASC 
c) SINAN 
d) SIAB 
e) N.D.A.  

 
20.Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde – SUS, exceto:  
 

a) O incremento, em todas as áreas de atuações, do 
desenvolvimento científico e tecnológico.  

b) A ordenação da formação de recursos humanos 
na área de saúde. 

c) A colaboração na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.  

d) A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 

e) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.A Constituição Federal de 1988, conhecida como 
constituição cidadã, destaca-se pelos avanços no campo 
dos direitos sociais. São direitos assegurados o (a): 
 

a) Direito à propriedade privada como valor 
fundamental para reprodução humana.   

b) Universalização da saúde e do ensino superior. 
c) Defesa da cidadania regulada pelo trabalho. 
d) Universalização do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) para os maiores de 65 anos.  
e) Inclusão do seguro-desemprego como direito aos 

trabalhadores urbanos e rurais. 

22.Segundo Iamamoto, “as transformações no mundo de 
trabalho vêm acompanhadas de profundas mudanças na 
esfera do Estado, consubstanciadas na Reforma do 
Estado, exigida pelas políticas de ajuste, tal como 
recomendadas pelo Consenso de Washington”.  Sobre a 
Reforma do Estado é CORRETO afirmar que: 
 

I. A perspectiva da reforma é garantir taxas de 
poupança e investimento adequadas, eficiente 
alocação de recursos e distribuição de renda mais 
justa. 

II. Tem o objetivo de ampliar o orçamento público para 
os gastos sociais e reduzir para os gastos 
econômicos. 

III. Em função da crise fiscal do Estado são reduzidas 
as possibilidades do financiamento dos serviços 
públicos, ao mesmo tempo preceitua-se o 
enxugamento dos gastos governamentais segundo 
os parâmetros neoliberais. 

IV. A reforma evidencia uma saída em que o Estado 
“subsidia” as ações ofertadas por entidades 
privadas e que a sociedade deve participar 
financiando e comprando os serviços de que 
precisa.  

V. Tem como fim exclusivo o Programa de 
Publicização, ou seja, a contratação dos serviços 
por organizações sem fins lucrativos, públicas não-
estatais e do terceiro setor. 

 
Estão CORRETAS apenas as alternativas: 
 

a)  I, II, III e IV 
b)  II, III, IV e V 
c)  I, III e IV 
d)  III e IV 
e)  II, IV e V 

 
23.De acordo com o Artigo 194 da Constituição de 1988 
compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos: 
 

I. Diversidade da base de financiamento. 
II. Universalidade da cobertura e do atendimento. 

III. Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão bipartite, com 
participação dos trabalhadores e do Governo. 

IV. Seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços. 

V. Uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais. 
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Estão CORRETAS apenas as alternativas: 
 

a)  I, II, III, IV e V 
b)  I, II, IV e V 
c)  II, IV e V 
d)  I, II e IV 
e)  I, III e IV  

24.Sobre a Política Social no Capitalismo Tardio é 
INCORRETO afirmar que: 
 

a)  O significado da política social não pode ser 
apanhado nem exclusivamente pela sua inserção 
objetiva no mundo do capital, nem apenas pela 
luta de interesses dos sujeitos que se movem na 
definição de tal ou qual política, mas 
historicamente, na relação desses processos na 
totalidade. 

b)  A política Keynesiana configura-se como um 
conjunto de estratégias para acentuar a crise 
capitalista, junto com a oferta de crédito, a 
intervenção na relação capital-trabalho, a 
planificação da economia e a política fiscal. 

c)  É na correlação das forças sociais que a política 
social se estabelece e se modifica, a partir das 
transformações das relações de apropriação 
econômica, como também o exercício da 
dominação política. 

d)  Na perspectiva Keynesiana a política social teria 
a função econômica de subsidiar o consumo ou o 
subconsumo. Salário indireto que estimularia e 
possibilitaria o ingresso dos excluídos no 
mercado. 

e)  As políticas estatais são um espaço para a 
mercantilização do social através do repasse, pelo 
Estado, de recursos para a iniciativa privada. 

 
25.O surgimento e o desenvolvimento do Serviço Social no 
período de 30 a 64, bem como a ação profissional na área 
da saúde, mostram evidências significativas. Sobre este 
período é INCORRETO afirmar que: 
 

a) 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 do Brasil. 

b) Os centros de saúde contavam, para o 
desenvolvimento de suas atividades, com 
médicos, enfermeiras e visitadoras. Os 
assistentes sociais só são absorvidos neste 
espaço a partir de 1975.   

c) O Serviço Social Médico, como era denominado, 
não atuava com procedimentos e técnicas do DC 
e sim, prioritariamente, com o Serviço Social de 
Casos. 

d) A conjuntura de 30 a 45 caracteriza o surgimento 
da profissão no Brasil com influência européia e a 
área da saúde foi a que concentrou maior 
quantitativo de profissionais. 

e) Em 1948, foi elaborado um “novo” conceito de 
saúde enfocando os aspectos biopsicossociais. 

 
 
 
 
 

26.Para uma atuação competente e crítica do Serviço 
Social na área da saúde, o Assistente Social deve: 
 

I. Elaborar e participar de projetos de educação 
permanente, buscar assessoria técnica e 
sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como 
estar atento sobre a possibilidade de investigações 
sobre temáticas relacionadas à saúde. 

II. Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com 
outros trabalhadores de saúde, espaços nas 
unidades que garantam a participação popular e dos 
funcionários nas decisões a serem tomadas. 

III.  Estar articulado e sintonizado ao movimento dos 
trabalhadores e de usuários que lutam pela real 
efetivação do SUS. 

 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 

a)  I, II e III 
b)  II e III 
c)  I e II 
d)  I e III 
e)  Apenas a III 

27.São características básicas do Toyotismo, EXCETO: 
 

a) Verticalização do processo produtivo. 
b) Trabalho operário em equipe, com multivariedade 

de funções. 
c)  Produção heterogênea. 
d)  Adoção do princípio  just in time. 
e)  Funcionamento segundo o sistema kanban. 

28.Com relação à pesquisa em Serviço Social, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

a)  As técnicas mais usadas nas pesquisas são as 
observações, os questionários, as entrevistas, 
histórias de vida e a análise de documentos. 

b)  As observações podem ser assistemáticas, 
quando o pesquisador as faz de modo ocasional e 
informal, e podem ser sistemáticas quando são 
planejadas e é definido, pelo pesquisador, o que 
vai ser observado. 

c)  As entrevistas são os instrumentos menos 
utilizados nas pesquisas sociais, pois não permite 
captar o que as pessoas pensam e sabem. 

d)  Tabulação é a colocação dos dados em tabelas 
para verificar as relações que apresentam entre 
si. 

e)  As amostras probabilísticas são mais utilizadas 
em pesquisas quantitativas. 

29.Sobre as Práticas de Psiquiatria e o Desenvolvimento 
Histórico da Saúde Mental Coletiva é CORRETO afirmar 
que: 

 
I. A loucura como fenômeno é relatada, inicialmente, 

na Antigüidade grega e romana, junto a outras 
tantas doenças classificadas como práticas 
mitológicas, manifestações sobrenaturais motivadas 
por deuses e demônios. 

II. Na Inquisição, a loucura foi entendida como 
manifestação do sobrenatural, demoníaco e até 
satânico, e classificada como expressão de 
bruxaria, cujo tratamento caracterizou-se pela 
perseguição aos seus portadores. 

III. No período Renascentista, os loucos eram atirados 
rio a baixo em embarcações que recebiam o nome 
de Nau dos Loucos. 



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá - PE  
Concurso Público 2008 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 02 - Cargo 04 – Assistente Social  
Página 6 de 7 

IV. É a partir do século XV que a loucura se insere num 
universo moral. 

Estão CORRETAS as alternativas: 
 

a) I e II 
b) I, II e III 
c) II e IV 
d) I, II e IV 
e) I, II, III e IV 

30.De acordo com a Lei n° 8.662, que dispõe sobre a 
profissão de Assistente Social, constituem atribuições 
privativas do Assistente Social, EXCETO: 
 

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

b) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria do Serviço Social. 

c) Ocupar cargos e funções de direção e 
fiscalização da gestão financeira em órgãos e 
entidades representativas da categoria 
profissional. 

d) Planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social. 

e) Fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regional. 

 
31.É competência dos CRESS, em suas respectivas áreas 
de jurisdição, o exercício das seguintes atribuições, 
EXCETO: 
 

a) Prestar assessoria técnico-consultiva aos 
organismos públicos ou privados, em matéria de 
Serviço Social. 

b) Expedir carteiras profissionais de Assistentes 
Sociais, fixando a respectiva taxa. 

c) Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
Profissional. 

d) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 
Assistente Social na respectiva região. 

e) Fixar, em assembléia da categoria, as anuidades 
que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais. 

 
32.Sobre as penalidades aplicáveis pelo Código de Ética 
Profissional, assinale V para afirmativa verdadeira ou F 
para afirmativa falsa: 
 

(  ) A pena de suspensão acarreta ao assistente social 
a interdição do exercício profissional em todo 
território nacional, pelo prazo de 60 dias a 3 anos. 

(  ) Serão considerados na aplicação das penas os 
antecedentes profissionais do infrator e as 
circunstâncias em que ocorreu a infração. 

(  ) Da imposição de qualquer penalidade caberá 
recurso com efeito suspensivo ao CFESS. 

(  ) A punibilidade do assistente social, por falta sujeita 
a processo ético e disciplinar, prescreve em 05 
(cinco) anos, contados da data verificação do fato 
respectivo. 

 
Está CORRETA a alternativa: 
 

a) VVVF 
b) FVVV 
c) FFVV 
d) FFVF 
e) VVFV 

33.De acordo com a Lei nº. 8.069 que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, é CORRETO 
afirmar que: 
 

a) É dever exclusivo da família e do Estado 
assegurar a efetivação dos direitos da criança e 
do adolescente. 

b) É garantida a prioridade na formulação e na 
execução das políticas sociais públicas, exceto na 
área de saúde. 

c) A criança e o adolescente têm direito à proteção, 
à vida e à saúde, mediante a efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência. 

d) É dever exclusivo do Estado velar pela dignidade 
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

e) É vedado à criança e o adolescente portadores de 
deficiência o atendimento especializado. 

 
34.Das Disposições Gerais sobre Família Substituta, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

a) A colocação em família substituta far-se-á 
exclusivamente mediante adoção, 
independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente. 

b) Não se deferirá colocação em família substituta a 
pessoa que revele, por qualquer modo, 
incompatibilidade com a natureza da medida ou 
não ofereça ambiente familiar adequado. 

c) A colocação em família substituta estrangeira 
constitui medida excepcional, somente admissível 
na modalidade de adoção. 

d) A colocação em família substituta não admitirá 
transferência da criança ou adolescente a 
terceiros ou a entidades governamentais ou não-
governamentais, sem autorização judicial. 

e) N.D.A. 
 
35.Sobre o Estatuto do Idoso, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no 
âmbito da assistência social. 

b) A obrigação alimentar é solidária, podendo o 
idoso optar entre os prestadores. 

c)  As transações relativas a alimentos poderão ser 
celebradas perante o Promotor de Justiça, que as 
referendará, e passarão a ter efeito de título 
executivo extrajudicial nos termos da lei 
processual civil. 

d)  Incube a sociedade civil fornecer aos idosos, 
gratuitamente, medicamentos, especialmente os 
de uso continuado. 

e)  É vedada a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

 
36.Dos princípios e das diretrizes da LOAS,  marque V 
para afirmativa verdadeira ou F para falsa: 
 

(  )   Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

(  )   Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos 
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recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão. 

(  )   Centralização político-administrativa para os 
municípios e comando único das ações em cada 
esfera de governo. 

(  )   Garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência que 
comprovar sua deficiência por meio de exame de 
saúde. 

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

 
Está CORRETA a alternativa: 
 

a) FFVVF 
b) VVVFV 
c) VVFFV 
d) VVFFF 
e) FVFVF 

 
37.Segundo a Lei nº. 10.741 de 1º de outubro de 2003 que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, 
assinale a alternativa incorreta. 
 

a) 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. 

b) As instituições de saúde devem atender aos 
critérios mínimos para o atendimento às 
necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, 
assim como orientação a cuidadores familiares e 
grupos de auto-ajuda. 

c) O Poder Público criará oportunidades de acesso 
do idoso à educação, adequando currículos, 
metodologias e material didático aos programas 
educacionais a ele destinados. 

d) O Poder Público apoiará a criação de 
universidade aberta para as pessoas idosas e 
incentivará a publicação de livros e periódicos, de 
conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, 
que facilitem a leitura, considerada a natural 
redução da capacidade visual. 

e) Os benefícios de aposentadoria e pensão do 
Regime Geral da Previdência Social observarão, 
na sua concessão, critérios de cálculo que 
preservem o valor dos salários sobre os quais 
incidiram contribuição com redução mínima de 
10%, conforme a legislação vigente.  

 
38.Conforme o Estatuto do Idoso, considere (V) para 
afirmativa verdadeira e (F) para falsa. 
 

(  ) Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho 
Municipal da Assistência Social estabelecerá a 
forma de participação prevista no § 1o, que não 
poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) de 
qualquer benefício previdenciário ou de 
assistência social recebido pelo idoso. 

(  ) Toda instituição dedicada ao atendimento ao 
idoso fica obrigada a manter identificação externa 
visível, sob pena de interdição, além de atender 
toda a legislação pertinente. 

(  ) No sistema de transporte coletivo interestadual 
observar-se-á, nos termos da legislação 
específica, a reserva de 3 (três) vagas gratuitas 

por veículo para idosos com renda igual ou 
inferior a 3 (três) salários-mínimos.  

(  ) Os idosos têm a obrigação de participar das 
comemorações de caráter cívico ou cultural, para 
transmissão de conhecimentos e vivências às 
demais gerações, no sentido da preservação da 
memória e da identidade culturais. 

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) F – V – V – F  
b) F – V – F – F  
c) V – V – F – V  
d) V – V – F – F  
e) V – F – V – F  

 
39.Considere as seguintes afirmativas sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.  
 

I. Entende-se por família natural a comunidade 
formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. 

II. O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, 
podendo ser exercitado contra os pais ou seus 
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o 
segredo de Justiça. 

III. Não se deferirá colocação em família substituta à 
pessoa que revele, por qualquer modo, 
incompatibilidade com a natureza da medida ou 
não ofereça ambiente familiar adequado. 

IV. A guarda obriga a prestação de assistência 
material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o direito 
de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

 
Estão corretos:  
 

a) I e II apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I, II e III apenas.  
d) II e IV apenas.  
e) I, II, III e IV.  

 
40.De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, 
Resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993, 
consistem em Princípios Fundamentais dos Assistentes 
Sociais, EXCETO:  

a) Articulação com os movimentos de outras 
categorias profissionais que partilhem dos 
princípios deste Código e com a luta geral dos 
trabalhadores. 

b) Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, 
nem discriminar, por questões de inserção de 
classe social, gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, opção sexual ou idade, apenas por 
condição física.  

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

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

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

FIM DO CADERNO 




