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Português 

Além de remeter para interlocutores com perfil específico, 
todo texto faz referência a determinadas circunstâncias, 
que podem ser de natureza social, política, cultural entre 
outras. Com base no texto abaixo responda às questões 
01 e 02.

01. Este texto, de caráter publicitário, foi veiculado no 
jornal Folha de São Paulo, em 2003, para divulgar a 
Exposição 2080 (cujo objetivo era mostrar a produção 
cultural da década de 80), do MAM – Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. Com base numa leitura atenta, 
quanto à escolha das cores que compõem o pano de fundo 
do cartaz (vermelho, lilás, laranja, amarelo e verde claro) 
podemos perceber: 

a) As cores que compõem o pano de fundo fazem 
alusão ao “Movimento Gay”, que já nas décadas 
de 70 e 80 difundiam abertamente suas 
premissas. 

b) O texto publicitário aparece sobre um fundo 
colorido indo na “contramão” da relação existente 
entre a cor verde-oliva e os anos de 1980. 

c) A escolha das cores para o fundo, bem como a 
menção à cor verde-oliva (no texto), faz 
associação a um fato de caráter político-social 
ocorrido no Brasil no início da década de 80: o 
fim da ditadura militar. 

d) A escolha das cores não foi intencional, pois 
serviu apenas para realçar o fato de estar-se 
divulgando uma exposição artística. 

e) As cores escolhidas remetem para um critério 
artístico muito difundido entre os pintores da 
década de 80: a liberdade cromática, que ficou 
amplamente conhecido. 

02. Ainda com base no anúncio em questão, julgue as 
premissas e, na seqüência, assinale a opção conveniente. 

I.  A cor verde-oliva, mencionada no texto, pode ser 
uma metáfora para ditadura e repressão (cor da 
farda dos soldados), enquanto que as cores 
vibrantes que compõem o fundo podem significar 
democracia e liberdade. 

II.  A escolha das cores vibrantes para o fundo do 
texto faz uma alusão à moda no início dos anos 
80, mas não dispor desta informação não 
prejudica o entendimento esperado pelo autor da 
propaganda. 

III.  O texto do MAM recorre a fatores 
extralingüísticos, ou seja, a elementos (cores e 
datas) que não fazem parte do sistema da língua, 
mas cuja identificação é fundamental para que o 
enunciado possa ser compreendido. 

Conforme o julgamento das premissas, é (são) 
verdadeira(s): 

a) I e II; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) I, II e III; 
e) Nenhuma delas. 

A Revista da Semana publicou na seção Etimologia o
seguinte texto sobre a origem da palavra Vestibular. Tome-
o como base para responder às questões 03 e 04. 

Revista da Semana, 
São Paulo, 2 de abril de 2009. 
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03. Apresenta discrepância em relação ao texto a(s) 
seguinte(s) premissa(s): 

I.  A palavra vestibular, originalmente um adjetivo, 
substantivou-se para nomear o exame de acesso à 
universidade. Como adjetivo, a palavra originária 
do termo vestibular fora empregada num sentido 
metafórico. 

II.  O termo vestibular, sinônimo de vestíbulo, pode 
ainda ser usado para designar, na linguagem 
arquitetônica, pórtico ou alpendre, e ainda, na 
linguagem médica, pode nomear cavidade que dá 
acesso ao órgão oco. 

III.   A palavra vestibular originalmente seria adjetiva, 
na medida em que acompanhava um substantivo 
atribuindo-lhe certa medida de caracterização 
como em “sistema vestibular”, termo de aplicação 
médica. 

IV.  Todas as opções apresentam discrepância em 
relação ao texto, uma vez que vestíbulo e 
vestibular são termos cognatos, mas com sentidos 
expressamente diferentes. 

A alternativa que contém resposta coerente com o 
enunciado desta questão corresponde a: 

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

04. “Como é um ambiente de transição de entre o lado de 
fora e o lado de dentro, vestíbulo ganhou ainda por 
extensão, em anatomia, o sentido de ‘cavidade que dá 
acesso a um órgão oco’(Houaiss)”.

A palavra como, usualmente, é empregada como uma 
conjunção comparativa. No recorte acima, percebemos 
que ela foge a convenção podendo ser classificada como: 

a) Uma conjunção conclusiva; 
b) Uma conjunção causal; 
c) Uma conjunção explicativa; 
d) Uma conjunção conformativa; 
e) Uma conjunção final. 

05. Observe a tirinha abaixo:  

Ao recorrermos à história da filosofia ocidental, na 
seqüência, do número 1 ao número 5, conseguimos 
identificar representados por meio de charges: Descartes
(filósofo francês), Sócrates (pai da filosofia ocidental), Karl 
Marx (filósofo alemão), Nietzsche (filósofo alemão) e 
Sartre (filósofo francês). Cada um deles, no interior do 
quadro filosófico que construiu, acabou enfrentando a uma 
questão existencial: quem somos? Com base nesta 
informação e na leitura da tirinha, julgue as proposições 

para em seguida assinalar a opção adequada em relação à 
intenção comunicativa do quadrinhista. 

I.  O quadrinhista representa os filósofos como 
suspeitos de confundir a humanidade quanto à 
verdadeira identidade de cada ser, uma vez que 
a filosofia é uma atividade cultural que propõe 
pensamentos profundamente diferentes da 
maioria.

II.  Observando o cenário proposto pelo 
quadrinhista, podemos concluir que ele 
considera a filosofia como sendo uma atividade 
cultural subversiva – tomando o sentido 
pejorativo da palavra. 

III.  É estabelecida pelo quadrinhista uma relação de 
intertextualidade entre as teorias filosóficas de 
Descartes, Sócrates, Marx, Nietzsche e Sartre, a 
partir da idéia de autoconhecimento sugerida na 
fala do personagem que não aparece na tira. 

IV.  A relação de intertextualidade, no caso diz 
respeito à forma e ao conteúdo explicitado na 
tira, e serviu como elemento estruturador do 
humor. 

Assinale a alternativa coerente com a proposta: 

a) Apenas I é verdadeira; 
b) Apenas II e IV são verdadeiras; 
c) Apenas I e III são verdadeiras; 
d) Apenas III e IV são falsas; 
e) Apenas II é falsa. 

06. Apor o pronome oblíquo átono corretamente não é 
tarefa fácil para muitos falantes da Língua Portuguesa, 
principalmente quando se tratam dos brasileiros. Levando 
em conta o português usado no Brasil, aponte a opção em 
que tal situação gramatical foi elaborada de modo 
inoportuno. 

a) Em virtude dos vários problemas enfrentados pela 
empresa nos últimos anos, não se façam preciso 
meias-palavras; lhe faríamos bens maiores em 
tratar dos assuntos com clareza e verdade. 

b) Sempre fizestes o possível para que a verdade 
viesse à tona, mas mediante os acontecimentos 
desta última semana, percebes o quanto te 
iludiram aqueles ao teu entorno? 

c) À luz da aurora, o canto dos pássaros enche de 
vida o acordar da fazenda, mas, em se pondo o 
sol, vão-se os pássaros e fica a esperança de 
uma nova alvorada. 

d) Convém fazer-lhe o pedido pessoalmente, de 
modo a conquistar seu respeito. 

e) Se me disseres o que te aflige, poder-te-ei 
aconselhar da melhor maneira, uma vez que 
sempre fazes isso por nós que somos teus 
amigos há tanto... 
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O jornal Folha de São Paulo, veiculou via televisão o 
anúncio relatado no texto abaixo. Use-o como 
referência para responder às questões: 

 “Enquanto um rosto vai se formando na tela, quadro a 
quadro, o locutor fala: 
 – Este homem pegou uma nação destruída, 
recuperou sua economia e devolveu o orgulho a seu povo. 
Em seus primeiros quatro anos de governo, o número de 
desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. 
Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a 
renda per capta dobrar. Aumentou o lucro das empresas 
de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a 
hiperinflação a 103% ao ano. Este homem adorava música 
e pintura, e quando jovem imaginava seguir carreira 
artística.

A câmera se afasta e o locutor continua: 

 – É possível contar um monte de mentiras 
dizendo só a verdade. Por isso é preciso tomar muito 
cuidado com a informação e o jornal que você recebe. 
Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra é o que 
nunca se vende.” 

In: DOMINGOS, Carlos. Criação sem pistolão. 2ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003.p. 176. (XXI) 

07. Ao assistir veicular a propaganda na TV, o jornal 
pretendia: 

a) Mostrar que era extremamente competente, pois 
revela informações detalhadas a respeito de uma 
figura histórica extremamente importante. 

b) Vender seus serviços, uma vez que prova ser 
capaz de descobrir qualquer assunto nos mínimos 
detalhes, com verdade e coerência. 

c) Provar que é possível manipular informações para 
que as mesmas se passem por verdadeiras. 

d) Mostrar que se o Jornal não inspirar confiança, os 
leitores não lhe darão crédito e julgarão suas 
reportagens como absurdas. 

e) Mostrar que é possível manipular a verdade para 
que se chegue a conclusões falaciosas; além de 
insinuar que não compactua com este tipo de 
prática. 

08. Os verbos comprar e vender utilizados na propaganda 
do Jornal Folha de São Paulo compõem uma expressão 
que propicia uma interpretação diferenciada, comprovando 
o uso semântico alternativo de um deles. Pensando nisso, 
julgue as premissas a seguir. 

I. Observando as relações de sentido constituídas a 
partir da fala do locutor no início da propaganda 
verificamos que o verbo vender foi utilizado no 
sentido de corromper-se, uma vez que falsas 
prerrogativas foram utilizadas para compor uma 
verdade irrefutável. 

II. Ao alertar o interlocutor para a possibilidade da 
verdade ser manipulada no início do texto, fica 
clara a opção do autor da propaganda de utilizar o 
verbo vender no sentido de convencer o leitor a 
comprar o referido Jornal. 

III. O “paradoxo” efetuado a partir dos verbos vender 
e comprar caracteriza a intenção do Jornal de 
afirmar sua idoneidade partindo do princípio de 
que mais pessoas o adquirem por ele se declarar 
incorruptível. 

Conclui-se, portanto, que: 

a) Todas as premissas são verdadeiras; 
b) Todas as premissas são falsas; 
c) Apenas a I é verdadeira; 
d) Apenas a II é verdadeira; 
e) Apenas a III é verdadeira. 

09. É sabido da flexibilidade sintático-morfológica da 
palavra que. Assim sendo, avalie as orações que seguem 
e marque a opção em que a classificação esteja coerente 
com o papel desempenhado pelo que na frase. 

a) Não sei o quê aconteceu para que me 
expulsassem daquela maneira abrupta sem ao 
menos o direito de defesa. – O primeiro que atua 
como pronome enquanto o segundo atua como 
substantivo. 

b) Comprei o livro que você me indicou, contudo não 
achei a leitura tão atraente quanto a sua 
empolgação me sugerira. – o que exerce função 
de sujeito 

c) Clarisse acabou por confirmar o que não queria 
que todos confirmassem. – o pronome que da 
oração adjetiva exerce função de objeto direto de 
confirmassem, verbo da oração posterior, que é 
objetiva direta. 

d) O candidato do governo ganhou as eleições, o 
que já era esperado. – o que tem função de 
pronome adjetivo. 

e) Que bom vê-la novamente, Cristina. Espero que 
sua visita se estenda! – o que atua como 
pronome de tratamento. 

10. Qual das alternativas a seguir não apresenta 
ambigüidade? 

a) Crianças que recebem leite materno freqüente-
mente são mais sadias. 

b) Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de 
diamantes que estava sobre a cama. 

c) Sentado na varanda, o menino avistou um
mendigo.  

d) A garota estava apavorada, porque teria de 
enfrentar o pai furioso.  

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

Sistema Único de Saúde – SUS  

11. É composto por secretários municipais de saúde. Os 
municípios são entendidos no SUS como os principais 
responsáveis pelo atendimento à saúde de sua população. 
Ele tem a função de formular e propor políticas, promover 
o intercâmbio de experiências, apoiar os municípios e 
representá-los na CIT: 

a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass); 

b) Conselho Municipal de Saúde; 
c) Comissão Intergestores Bipartite; 
d) Conselhos Gestores de Unidades de Saúde; 
e) Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (Conasems). 
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12. A Emenda Constitucional nº 29 estabeleceu os gastos 
mínimos em saúde dos governos federal (corrigidos pela 
variação nominal do PIB), estadual (___% de suas 
receitas) e municipal (___% de suas receitas). Sua 
regulamentação está em tramitação no Congresso e irá 
determinar quais tipos de gastos são da área de saúde e 
quais não são. 

As porcentagens que preenchem as lacunas 
adequadamente são respectivamente: 

a) 20 e 10; 
b) 10 e 20; 
c) 17 e 15; 
d) 15 e 12; 
e) 12 e 15. 

13. Sobre os aspectos positivos do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade é INCORRETO afirmar: 

a) Contêm dados sobre as características de todos 
os óbitos; 

b) É universal, com cobertura e confiabilidade 
relativamente boa; 

c) Possibilita a construção de indicadores que 
permitem uma aproximação da situação de saúde 
da população e do risco de morte; 

d) Alta agilidade no processamento dos dados; 
e) Permite a elaboração de estatísticas necessárias 

para o planejamento e avaliação das ações de 
saúde. 

14. Sobre o SUS, marque V para a (s) alternativa (s) 
verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 

(   )  Modelo Assistencial ou de Atenção à Saúde: é a forma 
como está proposta a organização dos serviços de 
saúde em um determinado espaço-população, e como 
os mesmos, com processos de trabalho diferentes, 
relacionam-se entre si.  

(   )  Programação Pactuada Integrada – PPI - É um 
processo instituído no âmbito do SUS para definir a 
alocação dos recursos da assistência à  saúde no 
Estado e Municípios e a programação da distribuição 
dos serviços e a responsabilização pela sua execução 
a partir de critérios negociados e formalizados através 
de pactos  entre os gestores; 

(   )  SUS Artigo 196 (Constituição 1988): “ A Saúde é 
direito de todos e dever do usuário, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.”              

(   )  Modelos Assistenciais em Saúde: Modelo Médico-
assistencial privatista, Modelo Sanitarista e Modelo da 
Vigilância da Saúde, são os três tipos de modelos 
assistenciais em Saúde. 

(   )  SUS - Lei 8.142: regulamenta o controle social através 
de Instâncias Colegiadas: Conferência de Saúde e 
Conselho de Saúde. 

A sequência correta é: 

a) F, V, V, F, V; 
b) V, F, F, V, F; 
c) V, V, F, V, V; 
d) F, V, F, V, V; 
e) V, F, V, V, V. 

15. O câncer de colo de útero é considerado um problema 
de saúde pública, desta forma deve-se ter em mente os 
fatores de risco relacionados a tal patologia, assim, são 
fatores de risco para o câncer de colo de útero, EXCETO: 

a) Muitiplicidade de parceiros; 
b) Idade precoce da primeira relação sexual; 
c) Alimentação pobre em vitamina C; 
d) Alimentação pobre em beta-caroteno; 
e) Alcoolismo. 

16. São doenças transmissíveis com tendência declinante 
no Brasil segundo o Ministério da Saúde, EXCETO: 

a) Varíola 
b) Sarampo 
c) Poliomielite 
d) Leishmanioses 
e) Tétano neonatal 

17. Sobre a AIDS: 

I.  Está entre as doenças reemergentes no Brasil. 
II.  A partir da sua detecção no Brasil, em 1980, 

observou-se seu crescimento acelerado até 1995. 
III.  No período de 1995 a 1999, verificou-se queda de 

70% na taxa de letalidade em relação aos 
primeiros anos do início da epidemia, quando era 
de 100%.  

IV.  A partir de 1996, a sua incidência continuou 
aumentando, atingindo 30.886 casos em 2004, 
correspondendo à taxa de 17,2 por 100.000 
habitantes, diferentemente da mortalidade que 
continuou declinando.  

V.  Esse crescimento inicial da AIDS no país e a 
possibilidade de associação com outras doenças 
infecciosas, particularmente a tuberculose, 
representa uma preocupação para o controle 
dessas duas doenças.  

VI.  A estabilidade observada nos últimos anos na 
epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de 
novas drogas antivirais têm propiciado o aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV. 

Estão INCORRETAS: 

a) I e III; 
b) I, II, IV; 
c) I, III, IV, V; 
d) II, III, V; 
e) Nenhuma alternativa está incorreta. 

18. Sobre o Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – Sinan são doenças e agravos de notificação 
imediata, EXCETO: 

a) Febre do Nilo Ocidental 
b) Febre Maculosa 
c) Poliomelite 
d) Carbúnculo 
e) Cólera 

19. Sobre a taxa de mortalidade no Brasil no período entre 
janeiro 2008 até fevereiro de 2009: 

I.  Leptospirose icterohemorrágica foi a maior causa 
de morte por doenças parasitárias em 
Pernambuco. 

II.  Quanto a neoplasias a de maior mortalidade em 
Pernambuco foi a neoplasia maligna do pâncreas. 
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III.  No Brasil a maior taxa de mortalidade foi por 
doenças do aparelho circulatório 

IV.  No Brasil a segunda maior taxa de mortalidade foi 
por neoplasias. 

V.  No Brasil as doenças de menores taxas de 
mortalidades foram doenças dos olhos, seguidos 
de agravos na gravidez. 

Estão INCORRETAS: 

a) I, II, III; 
b) III e IV; 
c) III e V; 
d) I, III, IV, V; 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

20. O mais antigo sistema de informação de saúde em 
funcionamento no Brasil é o: 

a) Sistema de informação sobre mortalidade; 
b) Sistema de informações sobre nascidos vivos; 
c) Sistema de informações de agravos de 

notificações; 
d) Sistema de informações hospitalares do SUS; 
e) Sistema de informação ambulatoriais do SUS. 

Conhecimentos Específicos 

21. Sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – 
Lei 8742, de 07.12.1993 que dispõe Sobre a Organização 
da Assistência Social e dá outras providências, marque V 
para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa 
(s):

(   )  A assistência social realiza-se de forma integrada 
às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da 
pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais. 

(   )  Art. 3º - Consideram-se entidades e organizações 
de assistência social aquelas que prestarem, com 
ou sem fins lucrativos, atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos por 
esta Lei, bem como as que atuam na defesa e 
garantia de seus direitos. 

(   )  Art. 6º - As ações na área de assistência social são 
organizadas em sistema centralizado e 
participativo, constituído pelas entidades e 
organização de assistência social abrangidas por 
esta Lei, que articule meios, esforços e recursos, e 
por um conjunto de instâncias deliberativas 
compostas pelos diversos setores envolvidos na 
área. 

(   )  A instância coordenadora da Política Nacional de 
Assistência Social é o Ministério do Serviço Social. 

(   )  Art. 29 - Os recursos de responsabilidade da União 
destinados à assistência social serão 
automaticamente repassados ao Fundo Nacional 
de Assistência Social - FNAS, à medida que se 
forem realizando as receitas. 

A sequência correta é: 

a) V, F, F, F, V; 
b) V, V, F, F, F; 
c) V, V, V, V, F; 
d) F, V, F, F, V; 
e) F, F, V, F, V. 

22. Ainda quanto a LOAS - Lei 8742/93, artigo 16. As 
instâncias deliberativas do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social, de caráter permanente e 
composição paritária entre governo e sociedade civil, são, 
EXCETO: 

a) Conselho Nacional de Assistência Social; 
b) Fundo Nacional de Assistência Social; 
c) Conselhos Estaduais de Assistência Social; 
d) Conselho de Assistência Social do Distrito 
Federal; 
e) Conselhos Municipais de Assistência Social. 

23. Sobre o histórico do serviço social no mundo e no 
Brasil: 

I.  A ajuda ao outro, enquanto prática social nasceu 
no interior da sociedade civil e foi historicamente 
referendada pela Igreja Católica. 

II.  Foi na Alemanha do século XIX, que Otto Von 
Bismarck (1883) introduziu para o estado o papel 
de provedor de necessidades de reprodução 
social. 

III.  Desde o século XVIII, a filantropia e a assistência 
social associavam-se intimamente às práticas de 
caridade no Brasil. Dependiam de iniciativas 
voluntárias e isoladas de auxílio aos pobres e 
desvalidos da “sorte”.  

IV.  Foi apenas no governo de Eurico Dutra que se 
criou o Conselho Nacional de Serviço Social, cujo 
primeiro presidente foi Ataulpho de Paiva que 
havia proposto a criação de uma assistência 
pública no início do século XX.  

V.  Em 1947, foi criada a Legião Brasileira de 
Assistência – LBA, sob a forte influência das 
primeiras damas, uma vez que a Sra. Darcy Dutra 
foi sua primeira presidenta. Estas senhoras deram 
capilaridade à assistência social em todo o 
território nacional. 

Estão INCORRETAS: 

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

24. A Assistência Social configurou-se como política 
pública integrando o tripé da Seguridade Social junto das 
políticas de saúde e previdência com a (o): 

a) Legião Brasileira de Assistência – LBA; 
b) Lei nº 1.493 de 1951; 
c) Carta Constitucional de 1988; 
d) Conselho Nacional de Serviço Social; 
e) Lei Orgânica da Assistência Social.  
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25. Em 1993 é criado o_____________, através de um 
Decreto, que reiterava as isenções para instituição 
beneficente de assistência social, educacional ou de saúde 
sem fins lucrativos, postulando a obrigatoriedade destas 
entidades a aplicarem a gratuidade de atendimento no 
percentual mínimo de 20% de sua renda bruta. Ainda, 
ampliava para as entidades de saúde a dispensa de tal 
exigência quando estas oferecessem ao Sistema Único de 
Saúde, 60% de sua capacidade de atendimento. Neste rol 
classificavam-se as Santas Casas e as APAES 
(Associação de pais e amigos dos excepcionais). 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto 
é:

a) Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos; 
b) As Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIPs; 
c) Organização Internacional do Trabalho; 
d) Ministério da Previdência Social; 
e) Lei Orgânica da Assistência Social.  

26. É a forma de proteção que atribui benefícios para 
quem pertence a uma comunidade, sem vincular o valor do 
benefício ao valor da contribuição, exigindo apenas a 
participação ativa ou potencial ao sistema, algumas vezes 
segundo alguns critérios de acesso ao benefício. É uma 
forma de proteção que privilegia a necessidade do 
cidadão: 

a) Seguridade social; 
b) Seguro social; 
c) Segurança social; 
d) Serviço social; 
e) Assistência social. 

27. De acordo com a constituição de 1988, ninguém será 
preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 
nos casos de: 

a) Transgressão militar definidos pela lei, Crime de 
propriedade militar, definidos pela lei; 

b) Transgressão civil; 
c) Crimes de corrupção administrativa; 
d) Crimes de responsabilidade; 
e) Crime de insumo fiscal. 

28. O mundo todo está vivendo o fenômeno do aumento 
de idosos na população, sobre tal, é INCORRETO afirmar: 

a) O Brasil está dentro desta estatística de 
crescimento e apresenta números acima da 
média mundial. 

b) Um dos fatores responsáveis por contribuir para o 
que estão chamando de “revolução demográfica” 
é o aumento da qualidade de vida da população 
idosa. 

c) Os idosos ainda são muito discriminados e muitos 
sofrem violência doméstica, chegando às vezes a 
serem colocados para fora de casa como objetos 
que não têm mais utilidade. 

d) Em 1º de janeiro de 2004, foi aprovado o Estatuto 
do Idoso, que estabelece deveres e garantias 
para melhorar a vida dos brasileiros com mais de 
60 anos. 

e) Uma das mudanças promovidas pelo Estatuto é 
em relação aos convênios, que foram proibidos 
de fazer reajustes por idade nas mensalidades 
dos clientes com mais de 65 anos.  

29. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA –, deixar o responsável por diversão ou espetáculo 
público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à 
entrada do local de exibição, informação destacada sobre 
a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária 
especificada no certificado de classificação, pena: 

a) Multa de dez a cinqüenta salários referência; 
b) Multa de dois a dez salários referência; 
c) Detenção de dois meses a dois anos; 
d) Multa de três a vinte salários referência; 
e) Multa de dez a vinte salários referência. 

30. São considerados serviços de média complexidade 
aqueles que oferecem atendimentos às famílias e 
indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 
familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, 
requerem maior estruturação técnico-operacional e 
atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de 
acompanhamento sistemático e monitorado, tais como 
abaixo, EXCETO: 

a) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; 
b) Plantão Social; 
c) Abordagem de Rua; 
d) Centros de Convivência para Idosos; 
e) Serviço de Habilitação e Reabilitação na 

comunidade das pessoas com deficiência. 

31. O Sistema Único de Assistência Social - SUAS - define 
e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à 
execução da política de assistência social possibilitando a 
normatização dos padrões nos serviços, qualidade no 
atendimento, indicadores de avaliação e resultado, 
nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial e, 
ainda, os eixos estruturantes e de subsistemas conforme 
descritos abaixo, sobre estes eixos e subsistemas, é 
INCORRETO afirmar: 

a) Matricialidade Socioeconômica; 
b) Novas bases para a relação entre Estado e 

Sociedade Civil; 
c) Financiamento; 
d) Controle Social; 
e) A Política de Recursos Humanos. 

32. Da LEI N° 8.662, de 07/07/93 que dispõe sobre a 
profissão de Assistente Social e dá outras providências. Do 
Artigo 4º - constituem competências do Assistente Social, 
EXCETO: 

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

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

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

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

V.  Treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social. 
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Estão INCORRETAS: 

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

33. De acordo com o ECA, quanto à educação, à cultura, 
ao esporte e ao lazer, do artigo 53. A criança e o 
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-
se-lhes, sobre tal, é INCORRETO afirmar: 

a) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 

b) Direito de ser respeitado por seus educadores; 
c) Direito a capacitação profissional adequada ao 

mercado de trabalho;. 
d) Direito de organização e participação em 

entidades estudantis; 
e) Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência. 

34. LEI N. 8.842/94 que dispõe sobre a política nacional do 
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências. Artigo 10 - Na implementação da política 
nacional do idoso, são competências dos órgãos e 
entidades públicos na área de promoção e assistência 
social, EXCETO: 

a) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas 
para o atendimento das necessidades básicas do 
idoso, mediante a participação das famílias, da 
sociedade e de entidades governamentais e não-
governamentais. 

b) Adotar e aplicar normas de funcionamento às 
instituições geriátricas e similares, com 
fiscalização pelos gestores do Sistema Único de 
Saúde. 

c) Promover simpósios, seminários e encontros 
específicos. 

d) Planejar, coordenar, supervisionar e financiar 
estudos, levantamentos, pesquisas e publicações 
sobre a situação social do idoso. 

e) Promover a capacitação de recursos para 
atendimento ao idoso. 

35.  Sobre a reforma psiquiátrica: 

I.  A Conferência Regional para a Reestruturação da 
Atenção Psiquiátrica na América Latina, realizada 
em Caracas no ano de 1990, deu início a esse 
processo de transformação no continente sul-
americano. 

II.  No Brasil, a reforma psiquiátrica foi um processo 
que teve início no final da década de 1960, a 
partir do movimento pela redemocratização na 
política. 

III.  Todo esse movimento, inspirado na reforma feita 
na Alemanha alguns anos antes, tinha como 
objetivo modificar o modelo de atendimento 
psiquiátrico no Brasil, reduzindo os leitos 
psiquiátricos e aumentando o número e a 
cobertura de atendimento dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), unidades de 
atendimento intensivo e diário aos portadores de 
transtornos mentais. 

IV.  Em 1989, o deputado Paulo Delgado (PTMG) 
apresentou o primeiro projeto de lei para a 
reforma psiquiátrica, o de nº 3.657/89. 

V.  Dia Nacional da Luta Antimanicomial ajudou a 
popularizar a discussão e a urgência da reforma. 

Estão INCORRETAS: 

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

36. No que tange o período pós-laboral: previdência e 
assistência social no Brasil. A Assistência Social é 
caracterizada como política de proteção social configura-se 
como uma nova situação para o Brasil. Ela significa 
garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição 
prévia a provisão dessa proteção. Esta perspectiva 
significaria aportar quem, quantos, quais e onde estão os 
brasileiros demandatários de serviços e atenções de 
assistência social. Numa nova situação, não dispõe de 
imediato e pronto a análise de sua incidência. A opção que 
se construiu para exame da política de assistência social 
na realidade brasileira parte então da defesa de um certo 
modo de olhar e quantificar a realidade, a partir de visões 
relatadas abaixo, sobre tal, é INCORRETO afirmar: 

a) Uma visão social inovadora, dando continuidade 
ao inaugurado pela Constituição Federal de 1988 
e pela Lei Orgânica da Assistência Social de 
1993, pautada na dimensão ética de incluir “os 
invisíveis”, os transformados em casos 
individuais, enquanto de fato são parte de uma 
situação social coletiva; as diferenças e os 
diferentes, as disparidades e as desigualdades. 

b) Uma visão social de proteção, o que supõe 
conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a 
que estão sujeitos, bem como os recursos com 
que conta para enfrentar tais situações com 
menor dano pessoal e social possível. Isto exige 
confrontar a leitura macro social com a leitura 
micro social. 

c) Uma visão social capaz de captar as diferenças 
sociais, entendendo que as circunstâncias e os 
requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele 
em sua família são determinantes para sua 
proteção e autonomia.  

d) Uma visão social capaz de entender que a 
população tem necessidades, mas também 
possibilidades ou capacidades que devem e 
podem ser desenvolvidas.  Uma visão social 
capaz de identificar forças e não fragilidades que 
as diversas situações de vida possuam.  

e) Todas estão corretas. 

37. Quanto à evolução dos principais marcos da legislação 
de seguridade, foi um marco do ano de 1919 e do ano de 
1945, respectivamente: 

a) Assinatura da Convenção da OIT sobre acidentes 
de trabalho (seguros contratados)  /  Criação do 
Instituto dos Serviços Sociais do Brasil (ISSB) – 
unificando e universalizando a previdência. 

b) Lei Eloy Chaves, disciplinando regulamentos de 
aposentadorias e pensões  /   Criação do Instituto 
dos Serviços Sociais do Brasil (ISSB) – unificando 
e universalizando a previdência. 
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c) Lei Eloy Chaves, disciplinando regulamentos de 
aposentadorias e pensões / Assinatura da 
Convenção da OIT sobre acidentes de trabalho 
(seguros contratados).   

d) Criação do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social (MPAS) / Lei Eloy Chaves, disciplinando 
regulamentos de aposentadorias e pensões.   

e) Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 
garantindo direito à previdência / Criação do 
Instituto dos Serviços Sociais do Brasil (ISSB) – 
unificando e universalizando a previdência. 

38. Sobre o papel dos conselhos de assistência social no 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), é 
INCORRETO afirmar: 

a) Mapear locais para a execução da Jornada 
Ampliada do PETI no município; 

b) Atestar a execução física das despesas do PETI; 
c) Emitir parecer sobre a prestação de contas dos 

recursos recebidos pelo ente estatal para o 
Programa;  

d) Selecionar, capacitar e contratar monitores que 
trabalharão com as crianças e adolescentes na 
Jornada Ampliada; 

e) Propor ao Conselho Nacional de Assistência 
Social o cancelamento de registro das entidades 
e organizações da assistência social que 
descumprirem os princípios do art. 4º da LOAS. 

39. Sobre a violência, é INCORRETO afirmar: 

a) A violência se expressa de modo próprio a cada 
época e é um dos marcantes problemas da 
atualidade. 

b) Trata-se de complexo e dinâmico fenômeno 
biopsicossocial, onde seu espaço de criação e 
desenvolvimento é a vida em sociedade. 

c) Na violência familiar na prevenção e tratamento 
devem-se abordar com dois cuidados: sobre a 
dinâmica familiar como núcleo de atenção e não 
somente como vítima, e sobre os direitos dos 
indivíduos em questão, seguindo os preceitos 
éticos. 

d) A introdução da violência como problema a ser 
diagnosticado e alvo de intervenção no 
atendimento dos serviços de saúde tem trazido 
uma série de desafios, seja do ponto de vista 
tecnológico nos diversos níveis de atenção, seja 
nas atividades comunitárias das unidades de 
saúde da família. 

e) No tocante à violência, a atenção secundária 
seria um nível de atenção que deveria ter os 
profissionais capacitados para realizar o 
reconhecimento e o acolhimento de casos da 
violência.

40. Sobre sistema penitenciário é INCORRETO afirmar: 

a) Conforme expressa a Lei, a assistência ao preso 
e ao internado tem por objetivo prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em sociedade. 

b) Ao “internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência 
em sociedade”. E acrescenta o parágrafo único: 
"a assistência estende-se ao egresso". 

c) Sabe-se que preso é aquele que se encontra 
detido em estabelecimento prisional, 
cautelarmente ou em razão de sentença penal 
condenatória com trânsito em julgado. Portanto, 

preso provisório ou definitivo. A Lei não restringe 
a assistência apenas e tão-somente aos 
condenados. 

d) O objetivo da assistência, como está expresso, é 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência 
em sociedade.  

e) A assistência ao detento consiste em orientação e 
apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na 
concessão, se necessária, de alojamento e 
alimentação em estabelecimento adequado, por 
seis meses, prorrogável por uma única vez 
mediante comprovação idônea de esforço na 
obtenção de emprego. 

FIM DO CADERNO 




