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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Somos um país de analfabetos 

 
        Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os 
países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização. O que nos faltou e tanto 
nos falta ainda? Posso dizer que tem sobrado ufanismo. Não somos os melhores, não 
somos invulneráveis, somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, 
outras mal administradas. Somos um povo resistente e forte, capaz de uma alegria e 
fraternidade que as quadrilhas, o narcotráfico e assustadora violência atuais não 
diminuem. Um povo com uma rara capacidade de improvisação positiva, esperança e 
honradez. 
        O sonho de morar fora daqui para escapar não vale. Na velha e sisuda Europa não 
há um sol como este. Recordo meu espanto na primeira estada por lá, num verão, vendo 
o sol oblíquo e pálido. Lá não se ri, não se abraça como aqui. Eles trabalham mais e 
ganham mais, é  verdade. A pobreza por lá é menos pobre porque, se fosse miserável, 
morreriam todos de frio na primeira nevasca. O salário-desemprego é tão bom que, 
infelizmente, muitos decidem viver só com ele: o mercado de trabalho lá também é cruel, 
e com os estrangeiros, nem se fala. Em muitas coisas somos melhores. 
         Mas somos um país analfabeto. Alfabetizado não é, já disse e escrevo 
frequentemente, aquele que assina seu nome, mas que assina um documento que leu e 
compreendeu. A verdadeira democracia tem de oferecer a todos esse direito, pois ler e 
escrever, como pensar, questionar e escolher, é um direito. É questão de dignidade. [...] 
Não preciso ser intelectual, mas devo poder redigir ao menos um breve texto decente e 
claro. Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo, 
falado e escrito, dentro do meu nível de vida e do nível de vida do meu grupo. 
          Para isso, é essencial uma boa escola desde os primeiros anos, dever inarredável 
do estado. [...] Enquanto alardeamos façanhas, descobertas, ganhos e crescimento 
econômico, a situação nesse campo está cada vez pior. 
         [...] A única saída para tamanha calamidade está no maior interesse pelo que há de 
mais importante no país: a educação. [...]Assim se mudará o Brasil, o resto é conversa 
fiada. Investir nisso significa criar mais oportunidades de trabalho: muito mais gente 
capacitada a obter salário decente. Significa saúde: gente mais bem informada não 
adoece por ignorância, isolamento e falta de higiene. Se ao estado cabe nos ajudar a ser 
capazes de fazer, entender, questionar e escolher nossa vida, é nas famílias, quando 
podem comprar livros, que tudo começa. “Quantos livros você tem em casa, quantos leu 
este mês? E jornal?”, pergunto, quando me dizem que os filhos não gostam de ler. 
Família tem a ver com moralidade, atenção e afeto, mas também com a necessária 
instrumentação para o filho assumir um lugar decente no mundo. Nascemos nela, nela 
vivemos. Mas com ela também fazemos parte de um país que nos deve, a todos, uma 
educação ótima.   Ela trará consigo muito de tudo aquilo que nos falta.  

 
(LUFT, Lia. Revista Veja,São Paulo, n. 39, p. 24, out. 2009) 

 
 
1. Considere o fragmento: 

 
“Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os países 
da América Latina, no que diz respeito à alfabetização.” 
 
Ao recorrer a informações fornecidas pelo IBGE, a autora revela 
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a) domínio do assunto discutido, reforçando a capacidade persuasiva do texto. 
b) a ausência de argumentos próprios para fundamentar as idéias discutidas no texto. 
c) conhecimento superficial do assunto abordado. 
d) uma estratégia de convencimento não pertinente, inadequada, insuficiente. 
e) a incompatibilidade entre as suas afirmativas e os dados apresentados por tal 

instituição. 
 

2. Considere o fragmento:  
“Posso dizer que tem sobrado ufanismo. 

 
Encontra-se uma expressão sinônima para o termo destacado em: 
 
a) o pouco ardor patriótico. 
b) a consciência da necessidade da preservação ambiental. 
c) a arte de fazer política. 
d) a liberdade de expressão. 
e) o orgulho excessivo em relação às riquezas brasileiras.  

 
3.De acordo com  a leitura do texto, é correto afirmar: 

 
a) O fato de sermos um país emergente nos levará, inevitavelmente, a uma educação 

de qualidade. 
b) Alfabetizado é aquele que assina o seu próprio nome. 
c) As quadrilhas, o narcotráfico, a violência têm impedido o estado de investir 

efetivamente em educação. 
d) Um país verdadeiramente democrático precisa de cidadãos portadores não só de 

um competente desempenho lingüístico, mas também de uma consciência da 
necessidade do exercício da cidadania. 

e) O Brasil só resolverá a questão do analfabetismo quando o povo se conscientizar 
da necessidade de ser intelectual. 
 

4. Considerando o gênero, a tipologia predominante e a organização do texto, NÃO é 
correto dizer que 

 
a) as afirmações são generalizantes, ficando a necessitar de comprovações que lhes 

sirvam de suporte. 
b) o uso dos verbos predominantemente no presente do indicativo traduz a atualidade 

do tema em discussão. 
c) as estruturas oracionais interrogativas do primeiro parágrafo impõem ao texto um 

tom de conversa com o leitor, conduzindo-o a uma reflexão sobre alguns aspectos 
abordados. 

d) os argumentos apresentados são sempre apoiados em experiências vivenciadas 
pela autora. 

e) a autora, em sua argumentação, inclui-se entre os analfabetos do seu país. 
 

5. Considere o fragmento: 
”O salário-desemprego é tão bom que, infelizmente, muitos decidem viver só com ele.” 
 
Sobre os termos em destaque, é correto afirmar: 

 
I. O que estabelece a relação sintático-semântica de consequência.  
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II. O termo infelizmente refere-se à estrutura oracional “que muitos decidem viver 
só com ele”. 
III. O termo só significa sozinho. 
  

Está(ão) correta(s): 
 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) III 
e) I, II e III 
 

6. No fragmento “Na velha e sisuda Europa não há um sol como este”, o verbo haver é 
impessoal. Esse emprego também aparece na forma verbal destacada em: 

 

a) Ele havia optado por residir na Europa. 
b) Aquele povo há de vencer os seus maiores desafios. 
c) Convivemos com essa realidade há muitos anos. 
d) A autora houve do IBGE os dados necessários. 
e) O governante se houve muito bem na aplicação dos recursos destinado à 
educação. 

 
7. Considere o fragmento: 
“Eles trabalham mais [...]”. 
 

A regência do verbo trabalhar é a mesma da forma destacada em: 
 

a) “A Enquanto alardeamos façanhas [...]”. 
b)  “Recordo meu espanto na primeira estada por lá [...]”. 
c) “Não somos os melhores [...]”. 
d) “[...] gente mais bem informada não adoece por ignorância [...]”.  
e) “[...] tudo aquilo que nos falta”. 

 
8. O referente da expressão em destaque está incorreto em: 
 

a) “Mas com ela também fazemos parte [...]” – a família. 
b) “[...] somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, outras mal 

administradas.” – riquezas. 
c) “Lá não se ri [...]” – na Europa. 
d) “[...] mas que assina um documento que leu e compreendeu.” – um documento. 
e) “[...] morreriam todos de frio na primeira nevasca.” – os analfabetos.  

 
9. Considere o fragmento:  
“Família tem a ver com moralidade [...]” 
 

A palavra, em destaque, obedece ao mesmo processo de formação apresentado em: 
 

a) Esse governante deu um sim à educação. 
b) Infelizmente, não temos consciência da nossa cidadania. 
c) O aluno lê pouquíssimo. 
d) A escola promoveu o debate que discutiu a qualidade do ensino. 
e) Na Europa, o salário-desemprego é muito bom. 
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10. No fragmento “Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de 
expressão completo [...]”, a vírgula é empregada para separar 
 

a) uma expressão de valor explicativo. 
b) um elemento de valor retificativo. 
c) uma expressão de sentido opositivo. 
d) um elemento de valor conclusivo. 
e) uma expressão adverbial. 

 



Instituto Fecomércio  
de Pesquisas 
Econômicas e  
Sociais da Paraíba 

Serviço Social do Comércio – Sesc 
Seleção Pública de Pessoal 2009 

 

Cargo: 24 Assistente Social / Nível Superior 
 

 

 

                                                                                               Página  
 

5 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

11. O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA no Art. 63º estabelece princípios na 
formação técnico-profissional. Assinale a alternativa a alternativa que se refere a esses 
princípios: 
 
a) Acompanhamento supervisionado durante a o período de aprendizagem. 
b) Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 
c) Horário especial para o exercício das atividades. 
d) As alternativas B e C estão corretas. 
e) Somente a alternativa A está correta. 
 
12. De acordo com o Art. 68º do ECA, o programa social que tenha por base o trabalho 
educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem 
fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de 
capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Considerando a 
informação acima é correto afirmar que: 
 
a) Atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento 

pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 
b) Estágio remunerado que volta-se a dar efetiva experiência ao adolescente sem que 

haja sobrecarga de trabalho. 
c) Estágio remunerado com carga horária de 12 horas semanais observando a intervalos 

de descanso, supervisionada por educador. 
d) as alternativas A e C estão corretas.  
e) Estágio remunerado realizado em horários e locais que não impeçam a freqüência à 

escola. 
 
13. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios. (Artigo 86). São linhas de ação da política 
de atendimento: 
 
a) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 
b) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos. 
c) As alternativas A e B estão corretas. 
d) Projeto de reinserção do adolescente ao núcleo familiar, a partir da compreensão de 

suas necessidades identificadas por uma equipe multidisciplinar. 
e) A alternativa D e B estão corretas. 
 
14. Respaldado no Código de Ética do Assistente Social (1993) Art.6º, assinale o que é 
vedado ao Assistente Social:  
 
a) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de 

participar e decidir livremente sobre seus interesses. 
b) Articular com outras categorias profissionais a limitação do acesso dos usuários na 

rede de serviços público. 
c) Exercer o poder de argumentação com a finalidade de buscar o atendimento a 

usuários com ligação familiar. 
d) As alternativas A e B estão corretas. 
e) Não há alternativa correta. 
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15. O reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 
ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, defesa 
intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo, ampliação e 
consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à 
garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras, estão entre os 
princípios fundamentais que norteiam o agir do Assistente Social, de acordo com o 
Código de Ética (1993). Frente a uma situação em que seja posta a necessidade de 
opção profissional, esta deve estar comprometida com um projeto profissional que 
possibilite a construção de uma sociedade: 
 
a) livre justa e solidária. 
b) democrática que conserve as leis de mercado e possibilite uma economia competitiva. 
c) liberal e democrática onde não haja exploração de classe.  
d) que estabeleça uma nova ordem social, livre de dominação, exploração de classe 

social ou etnia. 
e) as alternativas B e D estão corretas. 
 
16. As infrações ao Código de Ética do Assistente Social (1993) são passíveis a 
penalidades, como exemplo, multa à caçassão do exercício profissional. Entre as 
penalidades estão: 
 
a) Apreensão da Identidade profissional.  
b) Advertência reservada. 
c) Suspensão temporária do exercício profissional.  
d) Suspensão do exercício profissional. 
e) As alternativas B e D estão corretas. 
 
17. De acordo com o código de Ética do Assistente Social, (1993) Art.10º, constitui dever 
desse profissional: 
 
a) mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga 

horária de subordinado, para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento 
profissional, bem como de representação ou delegação de entidade de organização 
da categoria e outras, dando igual oportunidade a todos. 

b) intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional, 
por se tratar de trabalho multiprofissional. 

c) dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de 
forma a garantir a qualidade do exercício profissional. 

d) integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional. 
e) Não há alternativa correta. 
 
18. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) prevê o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). O acesso tem por base o princípio da: 
 
a) seletividade, pois é oferecido, a cidadãos que apresente comprovação de pobreza e 

extrema vulnerabilidade. 
b) igualdade, pois todo cidadão é igual perante a lei podendo gozar de seus direitos a 

qualquer tempo. 
c) universalidade, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas. 
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d) integralidade, pois todas as necessidades do indivíduo. 
e) as alternativas A e C estão corretas. 

 
19. Assinale a alternativa correta, no que se refere às instâncias deliberativas do Sistema 
de Assistência Social, que têm composição paritária entre o governo e a sociedade civil, 
que são: 
 
a) Conselho de Assistência Social de composição paritária entre governo e sociedade 

civil. 
b) O Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos Estaduais de Assistência 

Social, O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e os Conselhos 
Municipais de Assistência Social. 

c) Conselho Estadual de Assistência Social de composição tripartite entre Conselho, 
governo e sociedade civil. 

d) As alternativas A e B estão corretas. 
e) Não há alternativa correta. 

 
20. As mudanças ocorridas na constituição da família levam a se pensar nas novas 
construções da sociedade, em como estão se estabelecendo as relações humanas e em 
como está sendo prestado o cuidado as suas famílias. A atuação do Assistente Social, 
com famílias, deve 
 
a) partir do princípio de que as inúmeras dificuldades vivenciadas pelas famílias pobres 

não permitem que busquem melhorias, portanto, requer maior atenção do Estado. 
b) estimular as famílias a se utilizarem dos programas sociais com objetivo de eliminar a 

exclusão social. 
c) fundamentar-se na concepção de que a família atual apresenta-se em múltiplas 

configurações e assimilar suas individualidades.  
d) orientar as famílias a buscar recursos que o Estado oferece visando à superação das 

suas dificuldades. 
e) as alternativas A e D estão corretas. 

 
21. A primeira Escola de Serviço Social no Brasil surgiu em: 
 
a) 1936 em São Paulo  
b) 1938 no Rio de Janeiro. 
c) 15 de Maio de 1939, na cidade de São Paulo  
d) outubro de 1940 em São Paulo. 
e) não há alternativa correta. 

 
22. São atribuições da Lei n.º 8.662/93, Art. 5º : 
 

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 - Emitir parecer social, desde que sejam apresentados documentos comprobatórios. 
IV - Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 
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Está (ão) correta (s) a (s) alternativa (s): 
 

a) I, II e IV. 
b) III e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
e) III. 
 
23. Para desenvolver uma prática que permita a orientação ao usuário de forma 
competente e resolutiva é necessário que o Assistente Social seja conhecedor das 
diversas mediações que permeiam a sua atuação profissional. Para isso, os processos 
investigativos devem embasar a sua prática visando à qualidade no estabelecimento das 
estratégias de ação. Isso se tornará possível, entre outras formas, utilizando-se:  
 

a) a concessão de benefícios sociais.  
b) a formação de equipes multiprofissionais. 
c) a discussão teórica de forma coletiva. 
d) a identificação de situações de risco social vivido pela população. 
e) o envolvimento com a sociedade civil. 
 
24. Para efetivação do trabalho o Assistente Social aciona instrumentos técnico-
operativos que mediam as ações. Assinale a alternativa correta, no que se refere a esses 
instrumentos: 
 

a) Laudo Social: documento fundamentado na área de conhecimento de uma equipe 
multiprofissional, utilizado como elemento de “prova”, com a finalidade de dar suporte 
a uma decisão judicial. 

b) Estudo Social: processo metodológico que envolve diversas áreas profissionais e tem 
por  finalidade conhecer, de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da 
questão social. 

c) Declaração: é utilizada no meio judiciário como mais um elemento de prova, com a 
finalidade de dar suporte à decisão judicial. 

d) Parecer Social: exposição e manifestação sucinta, enfocando-se objetivamente a 
questão ou situação social analisada através do estudo social, com uma finalização de 
caráter conclusivo ou indicativo. 

e) Relatório Social: avaliação, exame ou vistoria, solicitada ou determinada sempre que 
a situação exigir um parecer técnico ou científico. 

 
25. Em relação ao mercado de trabalho, a reserva de vagas à pessoa portadora de 
deficiência deve ser assegurada:  
 

a) Nas instituições que desenvolvem projetos sociais. 
b) Nas Organizações não Governamentais e no chamado terceiro setor. 
c) No setor privado e na administração pública. 
d) Nas organizações de interesse público. 
e) Não há alternativa correta. 
 
26. A lei n.º 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, Art. 19º diz: os casos de 
suspeita ou confirmação de maus tratos contra o idoso serão obrigatoriamente 
comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: 
 

a) Autoridade policial; Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso. 
b) Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do Idoso. 
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c) Conselho de Assistência Social. Ministério Público. 
d) Delegacia distrital; Conselho Estadual do Idoso. 
e) As alternativas A e B estão corretas. 
 
27. De acordo com a Lei 10.741/2003 Art. 15º é assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso 
universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 
doenças que afetam preferencialmente os idosos. Essa garantia dar-se-á, entre outras, 
por meio de: 
 
a) Cadastramento da população idosa nos hospitais de referência onde ele for atendido. 
b) Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas 

decorrentes do agravo da saúde.  
c) Unidades geriátricas de referência, priorizando o tratamento sob internamento face a 

fragilidade vivenciada pelo idoso.       
d) Cadastramento da população idosa em base territorial. 
e) As alternativas B e D estão corretas. 
 
28. A gratuidade aos idosos nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, 
está prevista na lei n.º 10.741/2003, desde que: 
 
a) O idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. 
b) Sua faixa idade esteja compreendida na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 

(sessenta e cinco) anos.       
c) Nos veículos de transporte coletivo a ser utilizado, haja assentos reservados para 

idosos.        
d) Sua renda seja  igual ou inferior a 1salário-mínimo. 
e) O idoso seja portador de uma deficiência física.  
 
29. Nas diversas áreas em que atua o Assistente Social, seja nos espaços federal, 
estadual e municipal, tem-se referência do envolvimento dos Conselhos de Direitos e de 
Políticas, Conselhos de Gestão Setorial. Essa articulação em conselhos foi e é 
fundamental para a participação democrática. No caso da saúde, esses conselhos se 
organizam a partir de que diretrizes. Marque a alternativa correta: 
 
a) Representação majoritária da sociedade civil.  
b) Representação majoritária do governo. 
c) Paridade entre governo e sociedade civil.  
d) Pluralidade na articulação do governo e da sociedade civil. 
e) Não há alternativa correta. 
 
30. A atual Constituição Federal colocou em foco o município como unidade autônoma, 
com a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local. A nova arrumação do 
município faz parte das ações inovadoras do Brasil, visando a 
 
a) empoderar o governo central. 
b) possibilitar a descentralização da União para os estados. 
c) descentralizar o poder historicamente concentrado na esfera federal. 
d) responsabilizar os municípios de ações definidas pela esfera federal. 
e) envolver a esfera municipal nas principais decisões federais. 



Instituto Fecomércio  
de Pesquisas 
Econômicas e  
Sociais da Paraíba 

Serviço Social do Comércio – Sesc 
Seleção Pública de Pessoal 2009 

 

Cargo: 24 Assistente Social / Nível Superior 
 

 

 

                                                                                               Página  
 

10 

31. Para Faleiros (1985) o planejamento é a possibilidade de articulação entre os 
interesses da população e a prática do Serviço Social, contudo, essa realidade não está 
presente no cotidiano profissional, tal fato ocorre porque: 
 
a) As consultas à população buscam conhecer a problemática vivenciada, contudo não 

disponibilizam da estrutura física necessária para executá-las. 
b) A população por possuir um baixo nível de escolaridade não tem possibilidades de 

alcançar o nível do debate pelos que propõem as informações. 
c) A participação da população já acontece de forma plena no momento em que prestam 

a informação. Os Assistentes Sociais com a capacidade de planejamento são capazes 
de executar: 

d) A consulta popular é realizada, mas não é implementada. 
e) A população é consultada e incluída no processo de informação, mas é excluída do 

processo de decisão. 
 
32. São condições pré-existentes para a execução de um projeto de avaliação de um 
programa ou projeto social, a: 
 
a) A existência de uma equipe que desenvolva o consenso quanto ao programa ou 

projeto social implementado. 
b) A formulação de hipóteses norteadoras da ação. 
c) A existência de avaliadores externos a ação proposta. 
d) A Confiabilidade nos dados pré-existentes.  
e) A coerência entre as ações realizadas pelo programa ou projeto social e as metas e 

objetivos propostos na formulação. 
 
33. A Constituição de 1988 instituiu princípios norteadores no que concerne às políticas 
para a área social, entre outros. Assinale a alternativa correta no que se refere a esses 
princípios. 
 
a) Corporativismo/Partidarismo.  
b) Horizontalidade/Privatização.  
c) Solidariedade/Fraternidade. 
d) Universalidade/ Descentralização. 
e) Paternalismo/Intersetorialidade. 
 
34. A partir da LOAS a Assistência Social integra: 
 
a) O Fundo Social; 
b) A Seguridade Social. 
c) O Planejamento Social; 
d) A Previdência Social; 
e) O Seguro Social; 
 
35. Os conceitos que orientam o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) norteiam 
para a superação da focalização. Fundamentando-se nesse pressuposto, a atuação do 
Assistente Social deve pautar-se na (o): 
 
a) Universalidade e intersetorialidade. 
b) Equidade e redistributividade. 
c) Assistencialismo e hierarquização. 
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d) Universalidade e Fragmentação. 
e) Racionalização e participação. 
 
36. O Serviço Social utiliza um conjunto de processos interventivos, tais como: 
Capacitação e fortalecimento de lideranças; encaminhamento de ações imediatas; 
garantia de direitos; entre outros. Esses meios são operacionalizados por Assistentes 
Sociais junto: 
 
a) às diversas expressões da sociedade civil. 
b) à família. 
c) as organizações não- governamentais. 
d) aos gestores de autarquias e fundações. 
e) aos partidos políticos. 
 
37. De acordo com a Lei 11.340 Art. 5o, configura-se violência doméstica e familiar contra 
a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause: 
 
a) morte, lesão, dano moral ou patrimonial. 
b) medo ou desconforto. 
c) sofrimento físico, sexual ou psicológico.  
d) perda de memória súbita. 
e) as alternativas A e C estão corretas. 
 
38. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
conforme a Lei 11.340, far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo 
por diretrizes: 
 
a) Destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos 

relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao 
problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

b) A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao sexo masculino, priorizando àqueles 
que tenham antecedentes criminais. 

c) A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em 
particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher. 

d) As alternativas A e C estão corretas. 
e) Não há alternativa correta. 
 
39. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, de acordo 
com a lei 11.340, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 
 
a) Informar à ofendida as medidas punitivas que o agressor sofrerá. 
b) Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 
c) Ouvir a ofendida e encaminhá-la ao serviço de saúde mais próximo.  
d) Convocar o agressor e mediar uma possível conciliação. 
e) As alternativas C e D estão corretas. 
 
40. De acordo com a Política Nacional de medicamentos o modelo de assistência 
farmacêutica será reorientado de modo a que não se restrinja à aquisição e à distribuição 
de medicamentos. A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e 
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disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores do sistema, deverá estar 
fundamentada, entre outras:  
 
a) Na descentralização da gestão e na promoção de uso racional dos medicamentos. 
b) No desenvolvimento de iniciativas que vise o atendimento geral do usuário. 
c) Na otimização do atendimento, inclusive na zona rural. 
d) Na redução nos preços dos produtos, viabilizando a aquisição com maior facilidade, 

inclusive dos psicotrópicos. 
e) Não há alternativa correta. 
 
 
 




