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Português 
 

 
TEXTO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Sobre a interpretação do texto acima marque a 
alternativa correta: 
 

a) O contexto específico é característica básica de 
textos como a charge. 

b) A interação entre os interlocutores se dá pela 
decodificação dos significados. 

c) O uso da linguagem verbal e não-verbal juntas 
são indispensáveis como está explícito no texto. 

d) Em textos como a charge não há a presença do 
interlocutor. 

e) O conhecimento partilhado e o conhecimento 
prévio são fatores que interferem na construção 
de sentidos pelo leitor do texto.  

          
 
TEXTO 2 
 
Saiu primeiro na internet 
  
                O Twitter, rede social de mensagens 
instantâneas que se tornou uma febre da internet, foi o 
estopim de um acalorado bate-boca no Parlamento alemão 
nos últimos dias. No sábado 23, os deputados reelegeram 
Horst KohIer, do Partido Democrata Cristão, o mesmo da 
chanceler Angela Merkel,  para a Presidência do país. 
Como é de praxe, o resultado da votação deveria ser 
anunciado oficialmente pelo presidente da casa. Antes que 
isso acontecesse, dois deputados se apressaram a noticiar 
a eleição de KohIer através do Twitter, via telefone celular. 
Julia Klockner, do mesmo partido de Kohler,  foi bem-
humorada. "Pessoal, vocês podem assistir ao futebol em 
paz. A votação foi um sucesso!", escreveu. Já Ulrich 
Kelber, do derrotado Partido Social Democrata, foi objetivo. 
"A contagem está confirmada: 613 votos. KohIer foi eleito", 
espalhou.  
Ainda que a reeleição de Kohler fosse esperada, a quebra 
do protocolo despertou a ira de deputados de outros 
partidos e do grupo de parlamentares mais antigos na 
casa, o chamado Conselho dos Anciãos. Uma deputada do 
Partido Verde classificou o episódio como intolerável e 
surgeriu providências para que ele não se repita. O líder da 
bancada do Partido Social Democrata criticou de forma 

áspera seu correligionário pela mensagem que divulgou no 
Twitter. Além disso, anunciou que pretende proibir o uso 
do site" de mensagens pelos deputados de bancada 
durante as sessões. Na sequência, Julia Klockner 
renunciou ao cargo que ocupava, de secretária 
parlamentar.  
                                                                                    

VEJA, 3 DE JUNHO DE 2009. 
02. O texto: 
 

a) É um texto referencial que tem como tema central 
a política e as eleições parlamentares na 
Alemanha. 

b) É uma crítica ao sistema parlamentar da 
Alemanha. 

c) É um alerta ao perigo a que os deputados 
alemães expuseram o sigilo que deve haver nas 
eleições parlamentares. 

d) Contém um relato acerca da quebra do protocolo 
nas eleições parlamentares alemãs e a polêmica 
gerada em torno disso.  

e) Fala das consequências geradas por uma atitude 
inusitada dos parlamentares alemães e de como 
isso afetou o processo eleitoral no país. 

 
03. Que acontecimentos presentes no texto estabelecem a 
relação de causa/conseqüência? 
 

a) Twitter/crítica áspera. 
b) Eleições parlamentares/notícia via twitter. 
c) Quebra de protocolo/renúncia de Júlia Klockner. 
d) Reeleição/quebra de protocolo. 
e) Eleições parlamentares/ira de deputados de 

outros partidos e do Conselho de Anciãos. 
 

04. "Pessoal, vocês podem assistir ao futebol em paz. A 
votação foi um sucesso!". Assinale a alternativa correta: 

 
a) Morfologicamente, ‘sucesso’ é uma palavra 

variável utilizada para singularizar a imagem 
criada pelo vocábulo ‘votação’. Sintaticamente, 
funciona como núcleo do predicado.  

b) Adjetivo e substantivo na frase em questão não 
seguiram a regra geral de concordância entre 
essas classes, formando uma das exceções à 
norma em língua portuguesa. 

c) O vocativo ‘pessoal’ é seguido do emprego do 
pronome ‘vocês’ figura uma redundância 
permitida pela estrutura linguística do idioma 
português. 

d) Sintaticamente ao estudarmos o período 
composto, classificaríamos ‘vocês podem assistir 
ao futebol em paz’ como uma oração que tem a 
função de aposto explicativo enquanto que ‘A 
votação foi um sucesso’ é uma oração 
sintaticamente independente. 

e) De acordo com a linguagem oral, o engano na 
regência do verbo ‘assistir’ é aceito embora não 
previsto pela gramática normativa. 

 
05. Leia as frases e as considerações sobre elas: 
 
“O líder do Partido vai ao plenário em favor do uso do site 
de mensagens na sessão de hoje” 
“É lamentável que os deputados envolvidos não conheçam 
o protocolo das votações.” 
 
Em relação ao emprego dos tempos verbais em ambas as 
frases, analise: 
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I.  Na primeira oração o verbo ‘ir’ está empregado no 
presente do indicativo embora seu uso esteja 
associado a uma ação posterior à fala. 

II.  Na primeira oração o verbo ‘ir’ está empregado no 
presente do indicativo corretamente, pois o tempo 
se verifica pelo momento da enunciação e não 
pela realização do ato. 

III.  Na segunda oração o presente do subjuntivo está 
empregado no seguinte contexto: uma oração 
subordinada que funciona como sujeito da oração 
principal. 

 
São verdadeiras: 
 

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

 
 
TEXTO 3 
 
Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele pra sala 
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. . . 
 
— O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada. 
  
06. Qual das alternativas abaixo contém uma consideração 
adequada segundo a norma padrão da língua que foi 
preterida pelo autor do texto em relação à linguagem 
informal? 
 

a) Quando dois adjetivos se referem a um 
substantivo determinado por artigo, a 
concordância deve ser feita no singular. 

b) Do ponto de vista sintático os advérbios devem 
modificar o verbo. 

c) O termo que explica outro deve ser colocado 
entre vírgulas. 

d) O gerúndio deve ser empregado quando indicar 
que o processo verbal é longo. 

e) Quando o pronome pessoal funcionar como 
objeto direto do verbo é recomendado o uso de 
suas formas oblíquas.  

 
TEXTO 4 
 
“Considerando o tipo de pecadores que vão para o inferno 
e as suaves alegrias do paraíso na visão leiga habitual, é 
conhecido o jocoso comentário do escritor Mark Twain: 
‘Prefiro o céu pelo clima e o inferno pela companhia’”. 
 
07. Lançando mão de seus conhecimentos relativos à 
regência dos verbos em língua portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 
 

a) ‘Preferir’ é um verbo que pede dois 
complementos, um direto e o outro regido por 
preposição. Essa norma foi desobedecida na 
frase. 

 

b) A única preposição que pode seguir o verbo 
‘preferir’ é ‘a’. 

c) O verbo na segunda oração está elíptico por isso 
o termo regido foi novamente um objeto direto.  

d) De acordo com a norma padrão o objeto direto 
deveria ser substituído pelo pronome oblíquo. 

e) Para tornar um texto mais próximo da oralidade é 
permitido que se faça uma variação na regência 
dos verbos, como no caso do verbo ‘preferir’. 
 

 
TEXTO 5 
 

 PRAGA MARCANTE  
 

Inseto revolucionou para melhor o mundo dos vinhos  
Um bichinho do tamanho da cabeça de um alfinete, que se 
atraca às raízes das plantas e as destrói, foi o grande 
divisor de águas da história do vinho. A praga, chamada 
filoxera, agiu rápido. Tudo começou na década de 1850, 
quando os primeiros navios a vapor deixaram a costa 
americana com destino à Europa. O tempo de viagem, 
mais curto, permitiu que o inseto chegasse vivo do outro 
lado e provocasse um estrago gigantesco. Na década de 
1880, 70% das plantações europeias estavam arrasadas. 
A solução foi enxertar mudas americanas, resistentes à 
praga, nas plantações do velho continente. Deu certo, mas 
o mundo do vinho mudou para sempre - e para melhor. 
"Muitos produtores replantaram seus vinhedos com 
espécies de uvas mais nobres", afirma o sommelier e 
historiador Manuel Luz.  
 
 
08. “Na década de 1880, 70% das plantações europeias 
estavam arrasadas.” 
Quanto à concordância verbal: 

 
a) A concordância de sujeito formado por número 

percentual, sem partitivo ou não será feita sempre 
no plural. 

b) A concordância de sujeito formado por número 
percentual mais uma expressão partitiva se faz no 
plural se pretender dar destaque a essa 
expressão. 

c) Atualmente a gramática normativa admite essa 
concordância em textos mais informais. 

d) A concordância com número percentual deve ser 
feita sempre com o predicativo do objeto. 

e) A concordância com número percentual deve ser 
feita opcionalmente com o predicativo do sujeito. 
 

 
TEXTO 6 

 
Por volta de 1914, Galib inaugurou o restaurante Biblos no 
térreo da casa. O almoço era servido às onze, comida 
simples, mas com sabor raro. Ele mesmo, o viúvo Galib, 
cozinhava, ajudava a servir e cultivava a horta, cobrindo-a 
com um véu de tule para evitar o sol abrasador. No 
Mercado Municipal, escolhia uma pescada, um tucunaré 
ou um matrinxã, recheava-o com farofa e azeitonas, 
assava-o no forno de lenha e servia-o com molho de 
gergelim. Entrava na sala do restaurante com a bandeja 
equilibrada na palma da mão esquerda; a outra mão 
enlaçava a cintura de sua filha Zana. Iam de mesa em 
mesa e Zana oferecia guaraná, água gasosa, vinho. O pai 
conversava em português com os clientes do restaurante: 
mascateiros, comandantes de embarcação, regatões, 
trabalhadores do Manaus Harbour. Desde a inauguração, 
o Biblos foi um ponto de encontro de imigrantes libaneses, 
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sírios e judeus marroquinos que moravam na praça Nossa 
Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. 
Falavam português misturado com árabe, francês e 
espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se 
cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de vozes que 
contavam um pouco de tudo: um naufrágio, a febre negra 
num povoado do rio Purus, uma trapaça, um incesto, 
lembranças remotas e o mais recente: uma dor ainda viva, 
uma paixão ainda acesa, a perda coberta de luto, a 
esperança de que os caloteiros saldassem as dívidas. 
Comiam, bebiam, fumavam, e as vozes prolongavam o 
ritual, adiando a sesta. 

 
09. O texto acima: 

 
a) É característico da narrativa apresenta a 

circunscrição de um espaço. 
b) Faz parte do grupo dos textos narrativos e pela 

parte transcrita poderia fazer parte de um relato ou 
texto jornalístico. 

c) O texto é caracteristicamente narrativo e como se 
percebe pela leitura, introduz uma crônica de 
costumes. 

d) A descrição do espaço onde se passa a narrativa 
deve seguir-se da descrição do tempo em que os 
acontecimentos se deram. 

e) A narrativa carece de determinação do espaço e 
do tempo para que assim situemos o contexto e 
compreendamos  a motivação do autor em 
descrever tais cenas. 

 
10. “recheava-o com farofa e azeitonas, assava-o no 
forno de lenha e servia-o com molho de gergelim.” No 
que se refere às regras de colocação pronominal em 
língua portuguesa, marque a alternativa correta: 

 
a) De acordo com a norma padrão, em enumerações 

usa-se a próclise, portanto o emprego está em 
descordo com a norma padrão. 

b) Embora seja cada vez mais comum o uso do 
pronome pessoal reto depois do verbo para 
reproduzir a linguagem oral, o autor na pessoa 
do narrador do texto optou pelo uso da norma 
padrão.  

c) O uso do pronome pessoal do caso reto em lugar 
do oblíquo seria inaceitável numa publicação 
desse porte. 

d) A mesóclise seria mais adequada, porém está 
praticamente em desuso nos dias de hoje 
aparecendo apenas em textos clássicos. 

e) Tanto próclise quanto mesóclise seriam 
adequadas ao texto narrativo pela sua própria 
definição. 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS  
 
11. Sobre a Norma operacional NOB 01/96 é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Formalizou os princípios da 9° Conferência 
Nacional de Saúde. 

b) Redefiniu as funções das esferas Estaduais e 
Federais. 

c) Incorporou ações de epidemiologia e controle de 
doenças.  

d) Incorporou ações de Vigilância Sanitária. 
e) Elaborou a Programação Pactuada e Integrada 

(PPI). 

12. Segundo a Lei nº 8080/90, constitui um critério para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
estados, Distrito Federal e municípios: 
 

a) Participação paritária dos usuários no conselho de 
saúde. 

b) Prioridade para o atendimento hospitalar. 
c) Desempenho técnico, econômico e financeiro no 

período atual. 
d) Eficiência na arrecadação de impostos. 
e) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 

 
13. Quanto à competência da direção municipal do sistema 
de saúde (SUS) regida pela Lei n° 8.080/90, considere as 
seguintes atribuições: 
 

I.  Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde. 

II.  Participar do planejamento, programação e 
organização da rede nacional e independente do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação 
com sua direção estadual. 

III.  Acompanhar o processo de licitação para definir a 
gestão de laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros. 

IV.  Executar a vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras independentemente da 
União e dos Estados. 

 
É(são) da competência da direção municipal do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 
 

a) Somente I. 
b) Somente III. 
c) Somente I e II. 
d) Somente II e IV. 
e) Somente III e IV. 

 
14. Sobre políticas públicas de saúde é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) As políticas públicas podem ser definidas como 
conjuntos de disposições, medidas e 
procedimentos que traduzem a orientação política 
do Estado e regulam as atividades 
governamentais relacionadas às tarefas de 
interesse público.  

 
 

b) As políticas públicas em saúde integram o campo 
de ação social do Estado orientado para a 
melhoria das condições de saúde da população e 
dos ambientes natural, social e do trabalho. 

c) Sua tarefa específica em relação às outras 
políticas públicas da área social consiste em 
organizar as funções públicas governamentais 
para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde dos indivíduos e da coletividade. 

d) A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, ao adotar o modelo de seguridade 
social para assegurar os direitos relativos à 
previdência, saúde e assistência social, determina 
que a saúde é direito de todos e direito e dever 
dos Estados. 

e) As políticas públicas se materializam através da 
ação concreta de sujeitos sociais e de atividades 
institucionais que as realizam em cada contexto e 
condicionam seus resultados. Por isso, o 
acompanhamento dos processos pelos quais elas 
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são implementadas e a avaliação de seu impacto 
sobre a situação existente devem ser 
permanentes. 

 
15. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde (SUS) – NOB/96 identifica quatro papéis básicos do 
gestor federal, EXCETO: 
 

a) Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional. 
b) Promover as condições e incentivar o gestor 

estadual com vistas ao desenvolvimento dos 
sistemas municipais, de modo a conformar o 
SUS-Estadual. 

c) Fomentar a harmonização, a integração e a 
modernização dos sistemas estaduais compondo, 
assim, o SUS-Nacional. 

d) Centralizar todas as ações de saúde no âmbito 
nacional. 

e) Exercer as funções de normalização e de 
coordenação no que se refere à gestão nacional 
do SUS. 

 
16. No Programa de Saúde da Família, para 
aperfeiçoamento profissional, o Ministério da saúde atua 
em, EXCETO: 
 

a) Articulação entre ministérios da saúde e 
educação: ação intersetorial. 

b) Diretrizes curriculares estaduais para cursos de 
graduação. 

c) Criação da rede multicêntrica de apoio à saúde da 
família e comunidade. 

d) Apoio à residência médica em saúde da família. 
e) Programa de residência multiprofissional. 

 
17. A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da 
Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve, 
EXCETO: 
 

a) Ter caráter substitutivo em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional nos territórios em que 
as Equipes Saúde da Família atuam. 

b) Atuar no território, realizando cadastramento 
domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 
aos problemas de saúde de maneira pactuada 
com a comunidade onde atua, buscando o 
cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do 
tempo, mantendo sempre postura pré-ativa frente 
aos problemas de saúde/doença da população. 

c) Desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional e tendo como 
foco a família e a comunidade. 

d) Buscar a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para o desenvolvimento de 
parcerias. 

e) Ser um espaço de construção de cidadania. 
 
18. Da Portaria n.o 20, de 3 de outubro de 2003 que 
Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de 
envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para 
os Sistemas de Informações em Saúde – SIM e Sinasc, no 
Art. 3.  - Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS), como gestora dos Sistemas de Informações sobre 
Saúde – SIM e Sinasc, em nível nacional, EXCETO: 
 
 

a) Estabelecer diretrizes e normas técnicas. 
b) Consolidar os dados provenientes dos estados. 
c) Estabelecer prazos para o envio de dados pelo 

nível estadual e municipal. 
d) Retroalimentar os dados para os integrantes do 

Sistema. 
e) Divulgar informações e análises epidemiológicas. 

 
19.  De acordo com as informações geradas no Caderno 
de informações em saúde gerado em fevereiro de 2009: 
 

I.  Em Carnaubeira da Penha, segundo a 
Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária 
Segundo Grupo de Causas - CID10 em 2006, a 
mortalidade por Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias teve maior proporção em pessoas 
entre 20 e 49 anos. 

II.  Em Carnaubeira da Penha a maior causa de óbito 
por agressões entre os anos de 2000 a 2006 foi 
no ano 2005. 

III.  Em Pernambuco, segundo a Mortalidade 
Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo 
de Causas - CID10 em 2006, todas as faixas de 
idade a partir de 30 anos, a maior causa de 
mortalidade foi por doenças do aparelho 
circulatório. 

IV.  Em Pernambuco a maior causa de óbito por 
Diabetes Mellitus entre os anos de 2000 a 2006 
foi no ano 2004. 

V.  No Brasil a média do coeficiente de mortalidade 
por AIDS entre os anos de 2000 e 2006 foi de 6.2. 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
20. Em relação à transição demográfica e a transição 
epidemiológica no Brasil é INCORRETO afirmar: 
 

a) No Brasil, a transição demográfica e a transição 
epidemiológica começam com queda da taxa de 
mortalidade na década de 1940, devido à redução 
das doenças infecciosas e parasitárias como 
casas de óbitos, com a natalidade mantendo-se 
ainda em níveis elevados até 1960. 

b) Para chegar à população idosa numerosa de hoje, 
além de uma queda da mortalidade, a redução da 
taxa de fecundidade a partir de 1960 foi fator 
fundamental. 

c) Quando as migrações internacionais envolvendo 
a população brasileira eram insignificantes e o 
saldo migratório era nulo, a população do Brasil 
cresce exclusivamente em função do crescimento 
vegetativo que ocorre no Brasil, sendo mais 
intenso ao redor de 1960, quando a natalidade 
era de 43 nascidos vivos por mil habitantes. 

d) A esperança de vida ou expectativa de vida ao 
nascer passou de 61,88 anos em 1980 para 67,08 
anos em 2000, indicando um ganho em média de 
5,20 anos em apenas 20 anos. 

e) Os ganhos foram maiores no sexo masculino, de 
5,51 enquanto para as mulheres este ganho foi de 
4,91. 
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Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Indique a passagem que mais fielmente retrata o 
processo que desencadeou o início da Reforma 
Psiquiátrica. 
 

a) Constituído a partir de 1970, o movimento surge 
em meio ao clima de efervescência que dominava 
o Brasil nestes anos de organização social e civil 
contra a ditadura militar. 

b) Em 1976, ocorreu o espancamento do bispo Dom 
Adriano Hipólito, a cassação de inúmeros 
parlamentares, as mortes do operário Manuel Fiel 
Filho, nos porões do DOI-CODI, e dos três 
dirigentes do PC do B em São Paulo, entre outros 
fatos relevantes de um período marcado pela 
violência da ditadura e de resistência. 

c) Em 1978, no Rio de Janeiro, é constituído o 
Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental 
(MTMS), que sob a égide da renovação no campo 
da saúde mental estabelece uma agenda no setor 
com o título de Reforma Psiquiátrica, a qual por 
sua vez, introduz a idéia de desinstitucionalização 
no âmbito das políticas públicas. 

d) A partir do Decreto-lei 1.632, do presidente 
Ernesto Geisel, que proibia qualquer tipo de greve 
nos setores considerados essenciais, estabeleceu-
se a Reforma Psiquiátrica com os profissionais da 
área como instrumentadores da reforma.  

e) A partir da “crise da Dirsan”, ocorreu o ínicio do 
amplo processo de desinstitucionalização que 
desencadeou a reforma. 

 
22. Sobre planejamento familiar é INCORRETO afirmar: 
 

a) O Código Civil afirma que o planejamento familiar 
é de livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e financeiros para 
o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de 
coerção por parte de instituições privadas ou 
públicas.  

b) Programa de Assistência Integral à  Saúde da 
Mulher (PAISM): recomenda aos serviços de 
saúde a implantação da  atividade de 
planejamento familiar, oferecendo todos os meios 
de evitar ou de ter  filhos, garantindo que o casal 
possa fazer uma opção livre e consciente, 
escolhendo o método que melhor responde às 
suas necessidades. 

c) Na lei 9263 de 12/01/1996 do Planejamento 
familiar, entende-se planejamento familiar como o 
conjunto de ações de regulação da fecundidade 
que garanta direitos iguais de constituição, 
limitação ou aumento da prole. 

d) Planejamento familiar é dever de todo cidadão. 
e) Planejamento familiar orienta-se por ações 

preventivas e educativas e pela garantia de acesso 
igualitário a informação, meios, métodos e técnicas 
disponíveis para a regulação da fecundidade.  

 
 
 
 
 
 

23. Sobre a política e o serviço social é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) No Brasil, durante o governo de Jânio Quadros 
(1917-1992), no ano de 1961, e logo depois de 
João Goulart (1918 - 1976) - popularmente 
conhecido como Jango, entre 1961 e 1964, a 
sociedade se dividiu, entre o apoio ao projeto de 
aprofundar o desenvolvimento dependente e 
associado do capitalismo, e a ruptura com esse 
padrão de desenvolvimento, retomando o 
nacionalismo econômico de Getúlio Vargas, com 
as "reformas de base" (reformas estruturais: nos 
setores universitário, fiscal, político e agrário). 
Estas reformas contavam com o apoio das massas 
populares (trabalhadores, camponeses, estudantes 
e intelectuais) que estavam muito ativas naquela 
época.  

b) Segundo Marilda Iamamoto a " questão social" no 
Brasil durante a consolidação do capitalismo 
monopolista, pode ser definida como "queda do 
padrão de vida dos trabalhadores" causada pelo 
aumento da taxa de exploração da força de 
trabalho obtida através da política de "arrocho 
salarial".  

c) Com esta política procurava-se atrair o 
investimento interno, para alavancar o 
desenvolvimento industrial, e inserir a economia 
brasileira na nova divisão internacional do trabalho 
pautada pela internacionalização da produção. 

d) Na ditadura a "questão social" foi enfrentada por 
parte do Estado e do empresariado através da 
repressão e da assistência. A assistência via-se 
expandir criando o mercado nacional de trabalho 
para o Serviço Social. Ao mesmo tempo os 
serviços sociais começaram a ser explorados 
como fonte de acumulação de capital, e não 
apenas como instrumentos de redistribuição de 
renda.  

e) No Serviço Social esta disjuntiva político-social se 
refratou no corpo profissional na forma de um 
movimento de renovação ou reconceituação 
profissional que apresentou duas faces: 
modernização e ruptura.   

 
24. Referente à Influência do Pensamento de Gramsci no 
Serviço Social Brasileiro é INCORRETO afirmar: 
 

a) Quando as primeiras obras de Gramsci foram 
traduzidas e publicadas no Brasil, em meados dos 
anos 1960, o Serviço Social já desfrutava de 
reconhecimento legal e afirmava-se como 
profissão liberal. É neste período também, que se 
observam os primeiros questionamentos às 
matrizes conservadoras que subsidiavam o 
discurso e a prática profissionais desde os anos de 
1930. 

b) As propostas de natureza crítica que emergiam no 
interior do Serviço Social, neste período, não 
encontraram, no entanto, espaço para se 
desenvolver, pois com o golpe militar de 1974, a 
tendência pragmático-tecnocrática é assumida 
como forma de responder às necessidades do 
crescente processo de acumulação capitalista. 

c) Com o início da chamada abertura democrática 
entre 1978-84 e a revogação do AI-5, ocorrerá 
uma ampliação dos espaços de participação dos 
movimentos populares, incluindo novos itens na 
agenda política, que iam desde o direito à greve 
até melhores condições de trabalho o que permitiu 
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ampliar a consciência crítica dos trabalhadores e 
ressaltar a importância da sua participação como 
sujeitos políticos. 

d) No âmbito do Serviço Social, essa nova conjuntura 
política pressionou, na época, os organizadores do 
CBCISS que haviam realizado os encontros de 
Araxá e Teresópolis e organizavam o encontro de 
Sumaré, a incorporar ao debate as vertentes 
fenomenológica e marxista em que a professora 
Creusa Capalbo, ao tecer algumas considerações 
sobre o método dialético fará, também, indicações 
sobre a questão do Estado, da hegemonia e dos 
intelectuais a partir do pensamento de Gramsci. 

e) As modificações sofridas pela realidade brasileira 
neste período ampliaram, conseqüentemente, os 
espaços da ação profissional dos assistentes 
sociais, com práticas não mais restritas ao âmbito 
institucional, mas também junto ao movimento 
organizativo das classes subalternas. Nesse 
sentido, as reflexões profissionais mudam de 
direção à medida que se colocam frente a frente 
com a realidade e com as condições de existência 
das camadas exploradas da população. 

 
25. Sobre o histórico do serviço social é INCORRETO 
afirmar: 
  

a) As escolas que foram criadas em um país latino-
americano (1925) com grande influência externa 
(Europa, Norte-Americana), tinham o propósito de 
auxílio técnico para a prevenção dos desgastes 
sociais, eliminando a fase assistencial. 

b) Ao lado da prosperidade do século XIX e da 
acumulação crescente de riqueza pela classe 
possuidora, começou a preocupar algumas 
conseqüências que afetam os despossuídos.  

c) A atenção aos pobres e desvalidos, durante a 
época da expansão socialista surge principalmente 
nos ambientes cristãos (protestantes e católicos), 
implicando que a assistência social que se 
organiza se assemelhe aquela desenvolvida na 
Idade Média. 

d) A miséria, o crescimento urbano caótico, migração 
de camponeses expulsos de suas terras, 
instauraram um bolo fértil propício a emergência e 
a proliferação dos agentes encarregados de 
trabalhar esses fenômenos, os Assistentes 
Sociais. 

e) O primeiro curso de Serviço Social no Brasil surgiu 
em 1936 e sua regulamentação ocorreu em 
1957.O processo de reconceituação gestado pelo 
Serviço Social desde a década de 1960 permitiu à 
profissão enfrentar a formação tecnocrática 
conservadora e construir coletivamente um projeto 
ético-político profissional expresso no currículo 
mínimo de 1982 e nas diretrizes curriculares de 
1996 e no Código de Ética de 1986 e 1993, nos 
quais as políticas sociais e os direitos estão 
presentes como uma importante mediação para 
construção de uma nova sociabilidade.  

 
26. É constituído de um conjunto de regras e mecanismos 
que garantem ao cidadão benefícios básicos e que busca 
atenuar as dificuldades que afetam uma parcela dos 
habitantes. O seu eixo principal está focado no sistema de 
seguridade social, mas sistemas de educação e saúde 
também integram as políticas de bem-estar. 
 
 
 

a) Programa Nacional de Bem-Estar Social (PNBES) 
b) Estado de Bem-Estar Social 
c) Configuração típica do estado de Bem-Estar 
d) Programa Socialista de Apoio ao Bem-Estar Social 

(PSABES) 
e) Programa Capitalista de Bem-Estar Social 

(PCBES) 
 
27. Referente a constituição da política social no Brasil  é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Os anos 80 no Brasil foram marcados por um 
processo de redemocratização política depois de 
quase 20 anos de ditadura.  

b) A rearticulação de movimentos sociais, centrais de 
representação dos trabalhadores e partidos 
políticos lentamente foi pressionando pela volta 
das liberdades fundamentais.  

c) Em 1988 com as eleições diretas para Presidência 
da República, novas forças sociais e políticas 
passaram a disputar o controle e a gestão da 
máquina pública. Por outro lado, este período foi 
marcado por altos índices de desemprego e uma 
inflação galopante, fortalecendo a perversa 
concentração de renda no Brasil.  

d) Contingentes cada vez maiores da população 
estavam a cada dia mais pobres e não tinham o 
mínimo de direitos garantidos.  A esse propósito, 
Castel não hesita em afirmar (...): “O problema 
mais grave não é possivelmente o do desemprego. 
Não digo isso para diminuir o drama de três 
milhões de trabalhadores sem emprego, mas para 
propor que se olhe o que precede o desemprego – 
a degradação da condição do trabalhador”.  

e) Este período se configurou, por um lado, como um 
processo de democratização política e por outro 
um injusto modelo de desenvolvimento econômico. 
Novos prefeitos, vereadores e deputados eleitos, 
muitos deles provenientes dos novos movimentos 
sociais e políticos, buscavam formas de exercer o 
poder que respondessem ao enorme déficit social, 
o qual crescia a cada dia e que superassem o 
clientelismo e o patrimonialismo, tão 
característicos da política brasileira.  

 
28. Segurança alimentar é um direito básica de todo 
cidadão, sobre segurança alimentar no Brasil é 
INCORRETO afirmar: 
  

a) As propostas para um Programa Renda Mínima 
para o Brasil têm uma longa trajetória, com 
algumas discussões que nos remete aos anos 
1970. 

b) A década de 1990 tem também a marca do 
desenvolvimento das primeiras experiências, 
quando “a Política de Renda Mínima ultrapassa o 
patamar de mera utopia, para se constituir numa 
alternativa concreta de política social”.  

c) A mobilização social pela Segurança Alimentar 
ganhou corpo na década de oitenta, quando 
campanhas deflagradas por Herbert de Souza, o 
Leozinho, deram vitalidade às ações do Governo 
Itamar Franco e alcançaram as ruas com os 
Comitês da Ação da Cidadania Contra a Fome e a 
Miséria e Pela Vida.   

d) No ano de 1993, o Presidente Itamar Franco, 
recentemente empossado, atendendo 
reivindicações da sociedade civil, criou o Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar que passou a 
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coordenar as ações do Plano de Combate à Fome 
e a Miséria. 

e) Em 1994, foi realizada em Brasília a Primeira 
Conferência de Segurança Alimentar, quando o 
problema da fome e da insegurança alimentar foi 
claramente identificado como tendo seus 
determinantes principais atrelados à concentração 
da renda e da terra em nosso país. No mesmo ano 
foi implantado no Distrito Federal pelo governo de 
Cristóvão Buarque – Bolsa Familiar para a 
Educação, e que garantia uma renda mínima por 
família pobre que mantivesse o filho na escola. 

 
29. Referente a gênese da Bolsa Família é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O Programa Bolsa Família foi instituído pela Lei 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, e regulamentado 
pelo Decreto 5.209, de 17 de setembro de 2004, o 
qual têm por objetivo a inclusão social das famílias 
em situação de pobreza e extrema pobreza, o 
desenvolvimento das famílias em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica e a promoção do 
acesso aos direitos sociais básicos de saúde e 
educação.  

b) Como conseqüência da expansão do Programa 
Bolsa Escola, o Ministério da Educação decidiu 
criar em 2001 o Programa Bolsa Escola Federal. 
As transferências do programa ficaram à cargo da 
Caixa Econômica Federal e a organização a cargo 
dos municípios, que deveriam preparar o registro 
das pessoas necessitadas do benefício e de 
fiscalizar a freqüência nas escolas.  

c) O Bolsa-Família surgiu da unificação de quatro 
programas: Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, 
Cartão-Alimentação e Auxílio-Gás.  

d) O ato do chefe do Poder Executivo Estadual que 
institui a instância de controle social do PBF, 
também conterá a indicação dos representantes do 
governo e da sociedade civil local e de seus 
respectivos suplentes, bem como a duração do 
mandato e a admissibilidade de recondução dos 
membros. Cabe ainda ao Estado definir o processo 
de escolha dos membros da instancia de controle 
social.  

e) As atribuições da Instância de Controle Social são 
acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização e o 
movimento do processo de cadastramento nos 
municípios, da seleção dos beneficiários, da 
concessão e manutenção dos benefícios, do 
controle do cumprimento das condicionalidades, da 
articulação de ações complementares para os 
beneficiários do Programa, e da gestão do 
Programa como um todo. 

 
30. Sobre políticas sociais é INCORRETO afirmar: 
 

a) Assistência Social pode ser entendida como uma 
política exclusiva de proteção social. 

b) A indicação do SUAS é de que as ações sócio-
assistenciais de proteção social básica serão 
realizadas, prioritariamente, pelos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS).  

c) Na PNAS, a Proteção Social Especial refere-se a 
serviços mais especializados, destinados a 
pessoas em situações de risco pessoal ou social, 
de caráter mais complexo, e se diferenciaria da 
proteção social básica por “se tratar de um 
atendimento dirigido às situações de violação de 
direitos” 

d) É fundamental que os(as) trabalhadores(as) 
envolvidos na implementação do SUAS tenham 
clareza das funções e possibilidades das políticas 
sociais que integram a Seguridade Social, de 
modo a não atribuir à Assistência Social a intenção 
e o objetivo hercúleo e inatingível de responder a 
todas as situações de exclusão, vulnerabilidade, 
desigualdade social. 

e) O tipo de serviços sócio-assistenciais (de proteção 
social básica ou especial) executados pelos 
municípios e estados será definidor do montante 
de recursos que o Governo Federal repassará aos 
Fundos de Assistência Social. 

 
31. Ideologia política cuja viabilização operacional se dá 
através de mecanismos de planejamento e programação 
das ações políticas. Os pilares políticos deste modelo são 
a política econômica produtivista e a política social 
incorporadora de segmentos sociais ao estatuto da 
cidadania. O termo estabeleceu a diferenciação entre 
países já desenvolvidos e os ainda subdesenvolvidos ou 
em desenvolvimento – cuja missão seria tornar-se 
desenvolvido tendo como modelo os países do 1º mundo. 
Tornou-se o projeto político dominante do ocidente e de 
alguns outros países. No Brasil, o modelo presidiu a 
condução do país e as relações Estado/Mercado desde a 
década de 1930. 
 

a) Capitalismo 
b) Burocratização 
c) Desenvolvimentismo 
d) Ajustes Governamentais 
e) Cidadania Regulada 

 
32. O profissional de serviço social deve conhecer, se 
apropriar, e sobretudo, criar um conjunto de habilidades 
técnicas que permitam ao mesmo desenvolver as ações 
profissionais junto à população usuária e às instituições 
contratantes (Estado, empresas, Organizações Não-
governamentais, fundações, autarquias etc.), garantindo 
assim uma inserção qualificada no mercado de trabalho, 
que responda às demandas colocadas tanto pelos 
empregadores, quanto pelos objetivos estabelecidos pelos 
profissionais e pela dinâmica da realidade social. Esta 
definição refere-se a: 
 

a) Competência ético-política. 
b) Competência técnico-operativa. 
c) Competência teórico-metodológica. 
d) Competência ético-operativa. 
e) Competência teórico-política. 

 
33. Sobre projeto ético-político do Serviço Social é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro 
está vinculado a um projeto de transformação da 
sociedade. Esta vinculação se dá pela própria 
exigência que a dimensão política da intervenção 
profissional

 
impõe. 

b) Pode-se localizar a gênese do projeto ético-
político, na segunda metade da década de 70. 
Este mesmo projeto avançou nos anos 80, 
consolidou-se nos 90 e está em construção, 
fortemente tensionado pelos rumos neoliberais da 
sociedade e por uma nova reação conservadora 
no seio da profissão na década que transcorre.  

c) O processo de consolidação do projeto pode ser 
circunscrito à década de 90 que explicita a 
maturidade profissional através de um escopo 



Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 – Cargo 01 – Assistente Social  
Página 8 de 9 

significativo de centros de formação (referirindo-se 
às pós-graduações) que amplificou a produção de 
conhecimentos entre os profissionais.  

d) Nesta época também se pode atestar a maturidade 
político-organizativa da categoria através de suas 
entidades e de seus fóruns deliberativos.  

e) A década que se inicia mostra dois processos 
interrelacionados: a continuidade do processo de 
consolidação do projeto ético-político e as 
ameaças que sofre diante das políticas socialistas 
que repercutem no seio da categoria sob a forma 
de um socialismo profissional.  

 
34. Sobre relação entre família e a assistência social é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) As famílias que vivenciam os conflitos em suas 
relações tendem a recorrer cada vez mais às 
instituições públicas para garantir direitos por meio 
de leis. Neste sentido, os Assistentes Sociais que 
intervêm no judiciário são chamados a dar conta 
da demanda que se cristaliza na busca por esses 
direitos.  

b) As formas como se configuram as relações 
familiares remetem às transformações ocorridas 
nos processos societários de mudanças. Essas 
relações desenvolvidas na família perpassam a 
interferência do Estado que tecem uma malha 
tensa entre esfera pública e esfera privada. 

c) Os indivíduos, em suas relações familiares e nas 
contradições cotidianas, põem em evidência os 
seus conflitos que acabam desembocando no 
Poder Judiciário como forma de resolução. 
Entretanto, os mecanismos de resolução condizem 
com a regulação de leis, legitimando o poder de 
instituições públicas.  

d) Quando se analisa a interferência do Estado na 
esfera privada, levando-se em conta as legislações 
brasileiras, verifica-se que essas estão 
preconizadas na garantia de direitos e nas políticas 
Assistenciais Sociais. No entanto, na transferência 
da responsabilidade do Estado para o 
desempenho da família evidencia-se um Estado 
mínimo em suas prerrogativas, que reforça os 
motivos dos vínculos familiares se tornarem alvo 
de empobrecimento e enfraquecimento. 

e) A Constituição Federal Brasileira de 1988 
reconhece a importância da família no artigo 226, 
no qual declara que a “família, base da sociedade, 
tem especial proteção do Estado” e da sociedade. 
Já a Declaração dos Direitos Humanos revela que 
a família é o núcleo natural e fundamental da 
sociedade e tem direito à proteção do Estado. 
Também é reafirmada a importância da família no 
Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, LOAS 
e Estatuto do Idoso. 

 
35. No campo da sociologia no Brasil, afirma-se que é 
nascida a partir herança cultural Européia, os processos de 
sua constituição em nosso país teve três etapas, a etapa 
em que se afirma que é a fase na qual surgem alguns dos 
seus termos e algumas teorias. É o que Auguste Comte 
denominou fase pré-científica, em que alguns elementos 
aparecem de forma rudimentar e convivendo com outras 
visões não científicas. O período de formação ocorreu no 
século XVIII, quando surgem as primeiras tentativas e 
pensadores buscando pensar a sociedade de forma 
científica, mas sem superar, ainda, a visão filosófica então 
predominante. 
 

Esta etapa refere-se à: 
 

a) Formativa 
b) Sistematização 
c) Consolidação 
d) Simbolizada 
e) Constitucionalizada 

 
36. O artigo 53 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências referente ao direito a educação, 
cultura, esporte e lazer, este artigo inclui, EXCETO: 
 

a) Garantia de acesso e freqüência obrigatória ao 
ensino regular. 

b) Direito de ser respeitado por seus educadores. 
c) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores. 
d) Direito de organização e participação em entidades 

estudantis. 
e) Acesso a escola pública e gratuita próxima de sua 

residência. 
 
37. Referente à Lei 8662/93 que regulamenta a profissão 
do Assistente social, julgue as alternativas: 
 

I. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os 
Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 
contarão cada um com nove membros efetivos: 
Presidente, Vice-Presidente, dois Secretários, dois 
Tesoureiros e três membros do Conselho Fiscal, e 
nove suplentes, eleitos dentre os Assistentes Sociais, 
por via direta, para um mandato de três anos, de 
acordo com as normas estabelecidas em Código 
Eleitoral aprovado pelo fórum instituído pelo art. 9º 
desta lei. 

II. As delegacias seccionais contarão com três 
membros efetivos: um Delegado, um Secretário e um 
Tesoureiro, e três suplentes, eleitos dentre os 
Assistentes Sociais da área de sua jurisdição, nas 
condições previstas neste artigo. 

III. A Carteira de Identificação Profissional expedida 
pelos Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS), servirá de prova para fins de exercício 
profissional e de Carteira de Identidade Pessoal, e 
terá fé pública em todo o território nacional. 

IV. Provada a participação ativa ou conivência de 
empresas, entidades, instituições ou firmas 
individuais nas infrações a dispositivos desta lei 
pelos profissionais delas dependentes, serão estas 
também passíveis das multas aqui estabelecidas, na 
proporção de sua responsabilidade, sob pena das 
medidas judiciais cabíveis. 

V. Somente os estudantes de Serviço Social, sob 
supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo 
de seus direitos profissionais, poderão realizar 
estágio de Serviço Social. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) Nenhuma alternativa. 
b) Apenas uma alternativa. 
c) Duas alternativas. 
d) Três alternativas. 
e) Quatro alternativas. 
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38. Código de Ética do Assistente Social 
Resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993, Título 
II – Dos Direitos e das Responsabilidades Gerais do 
Assistente Social. Artigo 2º - Constituem direitos do 
Assistente Social. NÃO se inclui neste artigo: 
 

a) Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda a sociedade, 
com vistas á garantia dos direitos civis sociais e 
políticos das classes trabalhadoras. 

b) Livre exercício das atividades inerentes à 
Profissão.  

c) Participação na elaboração e gerenciamento das 
políticas sociais, e na formulação e implementação 
de programas sociais.  

d) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo 
profissional. 

e) Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional. 

 
39. Do Artigo 4º, constituem diretrizes da Política Nacional 
do Idoso, EXCETO: 
 

a) Viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso, que proporcionem 
sua integração às demais gerações. 

b) Participação do idoso, através de suas 
organizações representativas, na formulação, 
implementação e avaliação das políticas, planos, 
programas e projetos a serem desenvolvidos.  

c) Priorização do atendimento ao idoso através de 
suas próprias famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não 
possuam condições que garantam sua própria 
sobrevivência. 

d) Prevenção, promoção, proteção e recuperação à 
saúde do idoso, mediante programas e medidas 
profiláticas. 

e) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos 
nas áreas de geriatria e gerontologia e na 
prestação de serviços. 

 
40. A constituição para assegurar a ordem pública, definirá 
em lei: 
 

a) Os serviços ou atividades essenciais e disporá 
sobre o atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade. 

b) Sobre o atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade. 

c) Os serviços ou atividades essenciais da 
comunidade. 

d) Os serviços ou atividades não essenciais e disporá 
sobre o atendimento das necessidades 
secundárias da comunidade. 

e) Os serviços substanciais da comunidade. 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
 




