CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL
PORTUGUÊS
Leia o texto a seguir e responda as questões 01 a 03.
“Norte-americano que fez gesto ofensivo paga multa de R$ 50 mil
para deixar o país.
O aposentado norte-americano Douglas Alan Skolnick, 55, que foi
preso em Foz do Iguaçu (PR) anteontem ao fazer um gesto obsceno ao ser
fotografado pela Polícia Federal, pagou uma multa de R$ 50 mil após fazer
um acordo com a Justiça para poder deixar o país sem ser processado.
Skolnick permaneceu o dia preso em um quarto no Hotel das
Cataratas, com escolta de dois policiais federais. À tarde, ele foi autorizado a
ir a uma casa de câmbio, onde trocou dólares por reais para pagar a multa.
Em uma audiência de três horas com o juiz federal Rony Ferreira,
na madrugada de ontem, Skolnick concordou em pagar a multa em troca da
extinção da punição pelo crime de desacato.
O grupo de norte-americanos com o qual o aposentado viaja deixa
o Brasil hoje pela manhã, com destino aos EUA. A data da volta já estava
prevista.
Skolnick, ao ser fotografado, colocou o dedo médio de uma das
mãos em riste à frente do papel que segurava o número de identificação.
Segundo a PF, na audiência com o juiz, o aposentado disse saber o
significado do gesto, mas quis fazer uma brincadeira. Ele afirmou ao juiz que
não quis ofender às autoridades nem à população brasileira.” O valor da
multa será dividido entre duas instituições filantrópicas.”

04. Com base nos textos, assinale a alternativa correta:
(A) O número de países que enviam voos do tipo charter ao
Nordeste brasileiro e que não foram identificados na reportagem
é oito.
(B) O número de voos internacionais do tipo charter para o
Nordeste brasileiro quase dobrou do verão de 2003 para o verão
de 2004.
(C) O número de voos internacionais do tipo charter que chega a
Porto Seguro é superior ao que chega a Salvador.
(D) Os voos norte-americanos do tipo charter contribuíram para o
êxito do verão no Nordeste brasileiro.
05. Observe a frase: “Até da República Checa, Bolívia e Guiana Francesa
vem gente.” Assinale a alternativa correta:
(A) A frase revela o espírito de inclusão e confraternização com
povos de culturas tão exóticas como os citados, saudados como
novos integrantes da miscigenação cultural brasileira.
(B) A frase revela um sentimento de incômodo e aversão ao
estrangeiro, com a chegada maciça de turistas provenientes de
países pouco civilizados.
(C) A frase revela uma atitude preconceituosa em relação a países
de pouca projeção econômica, pois a vinda de turistas de países
com mais tradição turística como França e Alemanha não
causaria estranhamento.
(D) A frase revela uma estranheza diante da chegada de turistas
pobres, reduzidos a um povo culturalmente desqualificado.

(Folha de S. Paulo, São Paulo, 08 fev. 2004. p. C4.)

01. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto:
(A) O aposentado admitiu, em audiência com o juiz, que pretendia
ofender às autoridades brasileiras.
(B) O aposentado recebeu autorização para ir a uma casa de câmbio
após a audiência com o juiz.
(C) O aposentado declarou ignorar o que o gesto simbolizava,
interpretando-o como uma brincadeira.
(D) O aposentado fez o gesto obsceno porque foi preso pela Polícia
Federal.
02. Observe a frase: “O grupo de norte-americanos com o qual o aposentado
viaja deixa o Brasil hoje pela manhã (...)” O uso do tempo presente em
meio à predominância do pretérito ao longo da notícia se explica da
seguinte maneira:
(A) A partir deste parágrafo e nos parágrafos subseqüentes, os fatos
ainda não tinham sido concluídos na data em que a notícia foi
publicada.
(B) É uma situação comum, pois a notícia apresenta os fatos em uma
seqüência: cada parágrafo progride de acordo com a ordem dos
acontecimentos.
(C) O fato exposto é o último acontecimento dentro da seqüência de
eventos passados, presentes e futuros apresentados no texto.
(D) Trata-se de um recurso adequado à redação dessa passagem,
pois o uso do passado ou do futuro seria impróprio.
03. Observe o trecho: “o aposentado disse saber o significado do gesto, mas
quis fazer uma brincadeira.” Assinale a alternativa que apresenta a
correta substituição da conjunção, sem prejuízo do significado original:
(A) o aposentado disse saber o significado do gesto, entretanto quis
fazer uma brincadeira.
(B) o aposentado disse saber o significado do gesto, porque quis fazer
uma brincadeira.
(C) o aposentado disse saber o significado do gesto, portanto quis
fazer uma brincadeira.
(D) o aposentado disse saber o significado do gesto, quando quis fazer
uma brincadeira.
Leia os textos a seguir e responda as questões 04 a 07.
TEXTO 1
A temporada de verão está levando ao Nordeste 42 voos charter por
semana vindos de catorze países. Fortaleza, Natal e Porto Seguro são os
campeões da preferência. É um desempenho de dar água na boca: no
verão passado, apenas dezoito voos desse tipo desembarcavam na
região. (Nordeste 40 graus, 2OO4, P.22.)
TEXTO 2
Argentina e Portugal lideram a bem-vinda invasão, com quase a metade
das linhas de charters. Até da República Checa, Bolívia e Guiana
Francesa vem gente. Nenhum desses voos é oriundo dos EUA. E, do
jeito que estão as coisas, nem é bom tentar trazê-los... (Veja, 14 jan.
2004, p. 35.)

06. Observe as palavras: “países”, “preferência” e “água”. Assinale a
alternativa correta quanto à acentuação destas palavras:
(A) A primeira palavra é acentuada pelo mesmo motivo que
“Croácia”.
(B) A primeira palavra é acentuada porque se trata de paroxítona
terminada em hiato.
(C)
A terceira palavra é acentuada porque apresenta um hiato.
(D)
As duas últimas palavras são acentuadas porque são
paroxítonas terminadas em ditongo.
07. Observe a frase: “É um desempenho de dar água na boca: no verão
passado, apenas dezoito voos desse tipo desembarcavam na região.”
Assinale a alternativa que contém uma versão adequada desta frase,
sem lhe alterar o sentido:
(A) É um desempenho estimulante, pois, no verão passado, apenas
dezoito voos desse tipo desembarcavam na região.
(B) É um desempenho invejável o do verão passado: dezoito voos
desse tipo desembarcavam na região.
(C) Foi um desempenho fascinante, no verão passado: somente
dezoito voos desse tipo chegavam à região.
(D) No último verão, somente dezoito voos desse tipo chegavam à
região: foi um desempenho excitante.
08. Uma outra maneira igualmente correta de reescrever-se a frase “Os
riscos da inflação podem ser calculados, e o prejuízo financeiro deles,
previsto”, mantendo-se o seu sentido original é:
(A) Podem ser calculados e previstos os riscos da inflação e seu
prejuízo financeiro.
(B) Os riscos da inflação e seu prejuízo financeiro podem ser
calculados e previstos.
(C)
Podem ser calculados os riscos da inflação e pode ser previsto
seu prejuízo financeiro.
(D) Podem ser calculados os prejuízos financeiros advindos dos
riscos inflacionários.
09. A primeira oração da frase da questão anterior – os riscos da inflação
podem ser calculados – está na voz passiva; sua forma
correspondente na voz ativa é:
(A) Podem-se calcular os riscos da inflação;
(B) Os economistas podem calcular os riscos da inflação;
(C) Podem calcular os riscos da inflação;
(D) Podem vir a ser previstos os riscos da inflação.
10. Assinale a frase em que só é admitida uma forma de concordância
verbal.
(A) Dez por cento do corpo docente não aceitou as mudanças
propostas;
(B) Grande parte dos animais está correndo risco de extinção;
(C) A interpretação do texto e a redação foram feitas
antecipadamente;
(D) Um décimo dos transeuntes não atravessam na faixa.
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE
11. Dos itens abaixo, qual não corresponde a um REQUISITO específico
para a gestão PLENA estadual de saúde?
(A) Operação do SIA/SUS e do SIH/SUS, conforme normas do MS, e
alimentação dos bancos de dados de interesse nacional.
(B) Comprovar a implementação da programação integrada das ações
ambulatoriais, hospitalares e de alto custo, contendo a referência
intermunicipal e os critérios para a sua elaboração.
(C) Comprovar a operacionalização de mecanismos de controle da
prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares, tais como:
centrais de controle de leitos e internações, de procedimentos
ambulatoriais e hospitalares de alto custo e ou complexidade e de
marcação de consultas especializadas.
(D) Dispor de 80% dos municípios habilitados nas condições de gestão
estabelecidas na NOB96, independente do seu contingente
populacional; ou 50% dos municípios, desde que, nestes, residam
80% da população.
12. As condições de gestão, estabelecidas na NOB96, explicitam as
responsabilidades do gestor estadual, os requisitos relativos às
modalidades de gestão e as prerrogativas que favorecem o seu
desempenho. A habilitação dos estados às diferentes condições de
gestão significa a declaração dos compromissos assumidos por parte do
gestor perante os outros gestores e perante a população sob sua
responsabilidade. A partir da NOB/96, os estados poderão habilitar-se em
duas condições de gestão, quais sejam:
(A) Gestão Avançada do Sistema Municipal e Gestão Plena do
Sistema Estadual;
(B) Gestão Avançada do Sistema Nacional e Gestão Plena do Sistema
Municipal;
(C) Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema
Estadual;
(D) Gestão Avançada do Sistema Nacional e Gestão Plena da Atenção
Básica;
13. Qual o prazo para a homologação da habilitação pela Comissão
Intergestores Tripartite, na Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada?
(A) 120 dias;
(B) 60 dias;
(C) 3 meses;
(D) 6 meses.
14. Qual o prazo para os estados, após a publicação da regulamentação dos
planos de regionalização e da PPI prevista na Noas/2001, elaborarem os
respectivos planos diretores de regionalização e PPI?
(A) 120 dias;
(B) 3 meses;
(C) 150 dias;
(D) 6 meses.
15. Qual dos itens abaixo corresponde aos recursos do Fundo Nacional de
Saúde que destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, à
cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de
saúde?
(A) Recursos referentes a despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta;
(B) Recursos referentes a investimentos previstos em lei orçamentária,
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso
Nacional;
(C) Recursos referentes a investimentos previstos no Plano
Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
(D) Recursos referentes à cobertura das ações e serviços de saúde a
serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
16. Em que consiste o Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância
Sanitária?
(A) Pagamento direto às SES e SMS, pela prestação de serviços
relacionados às ações de competência exclusiva da SVS/MS,
contra a apresentação de demonstrativo de atividades realizadas
pela SES ao Ministério. Após negociação e aprovação na CIT e
prévia aprovação no CNS, e observadas às condições
estabelecidas nesta NOB, a SVS/MS publica a tabela de
procedimentos do PDAVS e o valor de sua remuneração.
(B) Pagamento direto às SES e às SMS, pela execução de ações de
média e alta complexidade de competência estadual e municipal
contra a apresentação de demonstrativo de atividades realizadas
ao MS. Essas ações e o valor de sua remuneração são definidos
em negociação na CIT e formalizados em portaria do órgão
competente do Ministério (SVS/MS), previamente aprovadas no
CNS.

(C)

(D)

Atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% do teto
financeiro da vigilância sanitária do estado, a serem
transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao
Fundo Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de
resultados de impacto significativo sobre as condições de vida
da população, segundo critérios definidos na CIT, e fixados em
portaria do órgão competente do Ministério (SVS/MS),
previamente aprovados no CNS. Os recursos do IVISA podem
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB.
Consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao
custeio de procedimentos e ações básicas da vigilância
sanitária, de responsabilidade tipicamente municipal. Esse Piso
é definido pela multiplicação de um valor per capita nacional
pela população de cada município (fornecida pelo IBGE),
transferido, regular e automaticamente, ao fundo de saúde ou
conta especial dos municípios e, transitoriamente, dos estados,
conforme condições estipuladas nesta NOB. O PBVS somente
será transferido a estados para cobertura da população
residente em municípios ainda não habilitados na forma desta
Norma Operacional.

17. De acordo com o que dispões a Lei 8080/90, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Entende-se por vigilância sanitária 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, abrangendo: I - o controle de bens de
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços
que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
(B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único
de Saúde - SUS, apenas de forma direta, sem a participação do
particular serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente
(C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
(D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde - SUS poderá
organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos,
técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de
saúde.
18. Qual a finalidade das comissões intersetoriais, de âmbito nacional,
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos
Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da
sociedade civil?
(A) Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja
execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS.
(B) A direção do Sistema Único de Saúde.
(C) Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e
educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único
de Saúde - SUS, na esfera correspondente, assim como em
relação à pesquisa e à cooperação técnica.
(D) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões
de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.
19. Acerca dos serviços privados de assistência à saúde, assinale a
alternativa CORRETA.
(A) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde,
serão observados os princípios éticos e as normas expedidas
pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde - SUS,
todavia, não no que diz respeito às condições para seu
funcionamento, por ser questão de ordem subjetiva de cada
prestador de serviço.
(B) É livre a participação direta ou indireta de empresas ou de
capitais estrangeiros na assistência à saúde principalmente
através de doações de organismos internacionais vinculados à
Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação
técnica e de financiamento e empréstimos.
(C) Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS,
submetendo-se a seu controle salvo as atividades que forem
desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.
(D) Caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas
jurídicas de direito privado na promoção, proteção e
recuperação da saúde.
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20. Julgue as assertivas a seguir, optando pela INCORRETA.
(A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de
Saúde - SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da
política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de
saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
(B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações
de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde - SUS, e seu
financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
(C) É livre a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto nos casos em que haja
situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de
saúde, onde estes serão exclusivamente manejados pelo Poder
Público competente.
(D) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem
observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das
características epidemiológicas e da organização dos serviços em
cada jurisdição administrativa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A regulação do SUAS é socialmente orientada pela ação pública
territorialmente adequada e democraticamente constituída, com definição
de competências específicas de cada esfera governamental. Frente a
essa assertiva é PRINCÍPIO organizativo da SUAS:
I. Centralização político-administrativa com competências especificas
e comando único em cada esfera de governo;
II. Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e
projetos em rede hierarquizada e territorializada, pela
complexidade dos serviços e em parceria com organizações e
entidades de Assistência Social;
III. Desarticulação intersetorial de competências e ações entre o
SUAS e o Sistema Nacional de Previdência Social, gerando
vínculos entre sistemas contributivos e não contributivos;
IV. Desarticulação intersetorial de competências e ações entre o
SUAS e o Sistema Educacional por intermédio de serviços
complementares e ações integradas para o desenvolvimento da
autonomia do sujeito, por meio de garantia e ampliação de
escolaridade e formação para o trabalho.
Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente II está correta
(B) Somente III está correta
(C) Somente IV está correta
(D) Somente I está correta
22. A cultura da assistência social, durante décadas, foi marcada pelo
assistencialismo e utilizada de forma clientelista. A partir da Constituição
de 1988 a assistência social assumiu uma nova concepção no âmbito da
Seguridade Social e foi regulamentada pela Lei 8.742/93 como política
pública de proteção social. Frente a esta realidade, inúmeros são os
desafios que se tem para mudar os resquícios desse assistencialismo
deixado na história. Mudar essa realidade requer a disseminação do que
de fato representa a assistência social, na forma da lei. Assim a LOAS
define a assistência social:
I. Como um direito do cidadão, através do Sistema de Seguro Social,
com benefícios pagos pelos contribuintes da Previdência Social;
II. Como um direito do cidadão e dever do Estado, como uma política
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos
sociais;
III. Como uma defesa da cidadania no enfrentamento da pobreza,
através de ações focalizadas e emergenciais;
IV. Como uma ajuda legítima que o cidadão recebe do Estado, devido
à situação de pobreza existente no país.
Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente IV está correta
(B) Somente II está correta
(C) Somente III está correta
(D) Somente I está correta
23. A Proteção Social Básica desenvolvida pela Política Nacional de
Assistência Social tem como objetivo prevenir situações de risco por
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É considerado
serviço de Proteção Básica de Assistência Social:
I. Programa de Exclusão Produtiva e Inclusão Digital;
II. Centros de Convivência e desenvolvimento da Mulher;
III. Serviços sócio-educativos para crianças, adolescentes e idosos,
visando sua proteção, socialização e o fortalecimento e a
desarticulação dos vínculos familiares;
IV. Centro de informação e de educação para o trabalho, voltados para
jovens e adultos.

Assinale a alternativa CORRETA
Somente I está correta
Somente II está correta
Somente IV está correta
Somente III está correta

(A)
(B)
(C)
(D)

24. Considerando o que dispõe a Política Nacional de Assistência Social,
em consonância com a LOAS, o Benefício de Proteção Continuada
é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso com idade a partir de 65 anos e que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família. Em face desta definição, pode-se AFIRMAR:
I. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada
ano para avaliação da continuidade das condições que lhe
deram origem;
II. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2
(dois) anos para avaliação da continuidade das condições que
lhe deram origem;
III.

O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 5
(cinco) anos para avaliação da continuidade das condições que
lhe deram origem;
IV. O benefício de prestação continuada não deve ser revisto para
avaliação, visto que ele tem caráter permanente.
Assinale a alternativa CORRETA:
(A) Somente I está correta
(B) Somente III está correta
(C) Somente IV está correta
(D) Somente II está correta
25. As ações na área de assistência social são organizadas em sistema
descentralizado e participativo, constituído por um conjunto de
instâncias deliberativas, de caráter permanente e composição paritária
entre governo e sociedade civil. É Instância deliberativa do sistema
descentralizado e participativo da Assistência Social:
I. 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;
II. O Conselho Nacional de Assistência Social; o Conselho de
Assistência Social do Distrito Federal e o Conselho Tutelar;
III. O Conselho de Segurança Nacional; O Conselho Nacional da
Saúde e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar;
IV. O Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Tutelar e o
Conselho Nacional de Assistência Social.
Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente II está correta
(B) Somente IV está correta
(C) Somente I está correta
(D) Somente III está correta
26. O Conselho Nacional de Assistência Social, enquanto órgão de
deliberação colegiada, vinculado ao órgão da Administração Pública
Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social, tem por competência:
I. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos
auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos
pelos Conselhos Municipais e Assistência Social;
II. Elaborar e Executar os projetos de enfrentamento da pobreza,
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;
III. Atender às ações assistenciais em caráter de emergência;
IV. Fixar normas para concessão de registro e certificado de fins
filantrópicos às entidades privadas prestadoras de serviços e
assessoramento de assistência social.
Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente I está correta
(B) Somente III está correta
(C) Somente IV está correta
(D) Somente II está correta
27. A política nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos
sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade, portanto é
INCORRETO afirmar:
I. A participação do idoso, através de suas organizações
representativas, na avaliação das políticas e programas a serem
desenvolvidos, são algumas das suas diretrizes;
II. Uma das suas diretrizes é proporcionar a integração do idoso às
demais gerações;
III. Considerar idoso qualquer pessoa com idade menor que
sessenta anos, seja homem ou mulher;
IV. Um de seus princípios é assegurar ao idoso todos os direitos da
cidadania.
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Assinale a alternativa CORRETA
Somente I está incorreta
Somente II está incorreta
Somente IV está incorreta
Somente III está incorreta

(A)
(B)
(C)
(D)

28. As afirmativas abaixo dizem respeito à competência do Ministério da
Previdência e Assistência Social na implementação da Política Nacional
do Idoso. Neste sentido é INCORRETO afirmar ser de competência do
referido Ministério:
I. Coordenar as ações relativas à Política Nacional do Idoso;
II. Elaborar a proposta orçamentária no âmbito da promoção e
assistência social e submetê-la ao Conselho Nacional do Idoso;
III. Promover articulações intraministeriais e interministeriais
necessárias à implementação da Política Nacional do Idoso;
IV. Desarticular ações inter e intraministeriais necessárias à
implementação da Política Nacional do Idoso.
Assinale a alternativa CORRETA
Somente III está incorreta
Somente II está incorreta
Somente IV está incorreta
Somente I está incorreta

(A)
(B)
(C)
(D)

29. O capítulo IV do Estatuto do Idoso se refere ao DIREITO À SAÚDE.
Dentre as opções abaixo identifique aquela que assegura esse direito:
I. A efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, á
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência famíliar e
comunitária é obrigação exclusiva do Poder Público;
II. Os órgãos competentes devem proporcionar as condições
adequadas para internamento do idoso nas unidades de saúde,
conforme critério médico, ficando restringida a permanência do
acompanhante;
III. 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 cuidados familiares e grupos de auto-ajuda;
IV. 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, exceto a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos.
Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente II está correta
(B) Somente III está correta
(C) Somente I está correta
(D) Somente IV está correta
30. A Lei nº 8.069/1990 que dispõe sobre a Proteção Integral à Criança e ao
Adolescente, afirma em seu artigo 4º que “É dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária”. E, estabelece como prioridade
em seu texto:
I. Restringir as ações de proteção e socorro em determinadas
circunstâncias;
II. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública;
III. Execução das políticas sociais públicas definindo preferência do
gestor, na sua formulação;
IV. Promover a destinação de recursos públicos para qualquer área
relacionada com a proteção de forma indiscriminada e aleatória.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Somente III está correta
(B) Somente II está correta
(C) Somente a I está correta.
(D) Somente a IV está correta
31. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente para a concessão de
pedidos de colocação em família substituta, assinale a alternativa
INCORRETA.
I. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida
excepcional, somente admissível na modalidade de adoção;
II. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de
parentesco e a relação de afetividade ou de afinidade;
III. É permitida a colocação em família substituta através do processo
de adoção, por procuração devidamente registrada em cartório;

IV. Guarda, tutela e adoção são as modalidades em que se realiza
a colocação em família substituta.
Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente I está incorreta
(B) Somente IV está incorreta
(C) Somente III está incorreta
(D) Somente II está incorreta
32. Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA. É INCORRETO afirmar:
I. A adoção é irrevogável e, pode ser realizada quando o adotante
for maior de vinte e um anos de idade, independentemente do
seu estado civil;
II. É proibido qualquer trabalho à menores de quatorze anos de
idade, mesmo na condição de aprendiz;
III. É obrigação dos pais ou responsáveis matricular seus filhos ou
pupilos na rede regular de ensino;
IV. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei forem
ameaçados ou violados por omissão da sociedade, do Estado,
da família ou em razão da sua própria conduta.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Somente I está incorreta
(B) Somente II está incorreta
(C) Somente III está incorreta
(D) Somente IV está incorreta
33. O Capitulo II do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA dispõe
sobre Infrações Administrativas e enfatiza a conduta dos
profissionais que conhecerem casos de violência e maus tratos contra
crianças e adolescentes. Portanto é possível afirmar:
I. Os profissionais não precisam se envolver com o caso, pois
provavelmente alguém da família já tenha encaminhado a
situação para a polícia ou a tenha resolvido dentro do próprio
lar;
II. Devem denunciar anonimamente ao Conselho Tutelar, para que
não precisem depor em possíveis processos contra o agressor;
III. Os profissionais podem responder por infração administrativa se
não comunicarem a autoridade competente e serem
penalizados com uma multa de três a vinte salários mínimos de
referência, aplicando-se em dobro em caso de reincidência;
IV. Os profissionais não devem se envolver em tal situação, porque
isso pode prejudicar sua carreira profissional, principalmente se
a violência for de cunho sexual.
Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente II está correta
(B) Somente III está correta
(C) Somente I está correta
(D) Somente IV está correta
34. O Programa de Erradicação Infantil – PETI, no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social, compreende a realização de ações
articuladas com o objetivo de retirar crianças e adolescentes do
trabalho precoce. É CORRETO afirmar:
I. Um dos eixos do Programa é a transferência direta de renda às
famílias de crianças e/ou adolescentes envolvidos em qualquer
situação de trabalho;
II. Oferta de serviços socioeducativos a crianças e adolescentes
afastadas do trabalho precoce;
III. As ações sócioassistenciais se potencializam na desarticulação
do vínculo comunitário;
IV. A família não é o foco de intervenção do programa.
Assinale a Alternativa CORRETA
(A) Somente IV está correta
(B) Somente III está correta
(C) Somente II está correta
(D) Somente I está correta.
35. De acordo com o que preconiza o Programa de Erradicação Infantil,
quem pode participar do PETI:
I. Crianças e adolescentes com idade superior a 16 anos que se
encontra em situação de trabalho;
II. Crianças e adolescentes com idade de 17 anos que se encontre
em situação de trabalho;
III. Famílias com crianças e adolescentes com idade inferior a 16
anos, retiradas das diversas situações de trabalho;
IV. Famílias com crianças e adolescentes com idade superior a 16
anos que se encontra em situação de trabalho.
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Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente I está correta
(B) Somente II está correta
(C) Somente III está correta
(D) Somente IV está correta
36. O PAIF – Programa de Atenção Integral à Família tem por finalidade a
prestação
de
serviços
de
acolhimento,
acompanhamento,
desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias, bem como o
encaminhamento das famílias para os demais serviços socioassistenciais
e de outras políticas, devendo ser desenvolvido por Unidade Pública
Estatal. Neste sentido é responsável pela oferta do referido Programa:
I. O Plantão Social;
II. O Centro de Referência da Assistência Social;
III. A Unidade Sócio-Educativa;
IV. A Casa de Acolhimento.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Somente II está correta
(B) Somente III está correta
(C) Somente I está correta
(D) Somente IV está correta
37. A proteção social deve garantir a segurança de sobrevivência, de
acolhida e de convívio ou vivência familiar. A Política de Assistência
Social entende a Segurança de Acolhida como uma das seguranças
primordiais. Portanto é possível AFIRMAR:
I. A Segurança de Acolhida provê os direitos à alimentação, ao
vestuário e ao abrigo;
II. A Segurança de Acolhida não opera com a provisão de
necessidades humanas;
III. A Segurança de Acolhida provê os direitos à alimentação, à saúde
e ao abrigo;
IV. A Segurança de Acolhida provê os direitos à alimentação, à
educação e à saúde.
Assinale a alternativa CORRETA
(A) Somente I está correta
(B) Somente IV está correta
(C) Somente III está correta

(D)

III. O Benefício Básico, de R$ 22,00 (vinte e dois reais), é
pago às famílias consideradas extremamente pobres,
aquelas com renda mensal de até R$ 100,00 (cem reais);
IV. O Benefício Básico, de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), é
pago às famílias consideradas extremamente pobres,
aquelas com renda mensal de até R$ 100,00 (cem reais).
Assinale Alternativa CORRETA
(A) Somente I está correta
(B) Somente III está correta
(C) Somente IV está correta
(D) Somente II está correta
40. De conformidade com o Código de Ética, é DEVER do assistente
social nas suas relações com o usuário:
I. Fornecer informações relativas ao trabalho realizado pelo
Serviço Social à população usuária somente quando
autorizado pela instituição;
II. Revelar as informações colhidas nos estudos e pesquisas
somente quando elas contribuírem para os interesses
institucionais;
III. Democratizar as informações e o acesso aos programas
disponíveis no espaço institucional, como forma de garantir
a participação dos usuários;
IV. Garantir a plena informação e discussão sobre as
possibilidades
e
conseqüências
das
situações
apresentadas,
respeitando-se
democraticamente
as
decisões dos usuários, desde que levem em consideração
os valores e as crenças individuais dos profissionais.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Somente II está correta
(B) Somente I está correta
(C) Somente III está correta
(D) Somente IV está correta

Somente II está correta

38. Conforme dispõe a Lei nº 10.836/2004, o Programa Bolsa Família é
um programa de transferência direta de renda com
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza. É CRITÉRIO DE INCLUSÃO no programa:
I. Famílias com renda mensal de até R$ 140 (cento e quarenta
reais) por pessoa devidamente cadastrada no Cadastro Único
para Programas Sociais – CadUnico;
II. Famílias com renda mensal de até R$ 140 (cento e quarenta
reais) por unidade familiar devidamente cadastrada no
Cadastro Único para Programas Sociais – CadUnico;
III. Famílias com renda mensal de até R$ 140 (cento e quarenta
reais) por pessoa, independentemente de estar ou não
cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais –
CadUnico;
IV. Com base nas informações inseridas no CadÚnico, o
Ministério seleciona, de forma automatizada, as famílias que
serão incluídas no Programa, a cada mês.
Assinale a alternativa CORRETA:
(A) Somente III está correta
(B) Somente IV está correta
(C) Somente I está correta
(D) Somente II está correta
39. O Programa Bolsa Família oferece três tipos de benefícios
financeiros: O Básico, O Variável e o Variável Vinculado ao
Adolescente e estabelece valores diferenciados para cada um dos
benéficos, conforme disposto no Decreto nº 6.917/2009 que altera
artigos do Decreto 5.209/2004, responsável pela regulamentação da
Lei 10.836/2004 de Criação do Programa. Identifique nas
informações abaixo o valor e as condicionantes estabelecidas para o
Beneficio Básico:
I. O Benefício Básico, de R$ 22,00 (vinte e dois reais), é pago
às famílias consideradas extremamente pobres, aquelas com
renda mensal de até R$ 70,00 (setenta reais);
II. O Benefício Básico, de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), é
pago às famílias consideradas extremamente pobres, aquelas
com renda mensal de até R$ 70,00 (setenta reais);
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