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1ª Parte – Português  
 

 
01. Observe a propaganda abaixo, do jornal Valor 
Econômico, veiculada na revista Época, em 2003. 
 
 

 
 
A imagem acima combina elementos aparentemente 
incompatíveis: imagem de uma floresta e números. 
Contudo o texto apresentado sob a imagem parece 
apresentar uma explicação possível para a estranha 
combinação de elementos. Quanto a isto, julgue as 
proposições abaixo e assinale a alternativa que contemple 
a sequência correta. 
 

(   )  No mundo dos negócios, números podem significar 
muitas coisas (imagem), portanto o leitor que lide 
com números constantemente deve assinar o 
Valor e deixar que este desvende o “mundo dos 
números”. 

(   )  A relação da imagem com os números se faz na 
similitude com a linguagem da programação da 
computação, onde sequências de números 
diversos dão origem à programas e imagens. 
Comprova-se isso no termo Online, abaixo da 
imagem. 

(   )  Esta estranha combinação de elementos só é 
possível neste anúncio pelo fato de o jornal Valor 
Econômico, ser destinado a um público leitor que 
atue como empresários, sendo este o único tipo de 
leitor que legitima esta compreensão. 

(   )  O anúncio pressupõe um leitor específico, 
interessado em acompanhar o dia-a-dia da 
economia e das movimentações do mercado 
financeiro, que sabe como é difícil entender o 
contexto econômico e precisa de um jornal que 
trate o tema de modo esclarecedor. 

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

 
 
 

Leia o texto a baixo, de Leandro Konder (2004). Em 
seguida responda às questões 02 e 03. 

 
Linguagem e Comunicação 

 
Nós todos usamos a linguagem, a maior parte do 

tempo, para pedir ou transmitir informações. Esse uso, 
mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. 
Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade 
dupla: quero que o outro (o interlocutor) me entenda e 
quero também entendê-lo. 

A linguagem, contudo, não se limita a informar, 
não se reduz à função de comunicar dados e fatos, 
conhecimentos constituídos. Há uma dimensão 
constituinte na atividade humana. Os seres humanos 
estão constantemente modificando o mundo; eles 
inventam coisas novas, eles se inventam a si mesmos. 

A linguagem deve dar conta não só das 
necessidades objetivas, mas também das 
necessidades subjetivas, que expressam nas palavras, 
nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas 
emoções, nas instituições – em tudo o que os seres 
humanos precisam sentir diante do novo – a 
capacidade da humanidade de enriquecer sua 
linguagem.(...) 

 
02. Konder afirma que a linguagem humana é utilizada 
com duas funções. São elas: 
 

a) Objetiva: informação 
Subjetiva: expressão 

b) Objetiva: instrução 
Subjetiva: emoção 

c) Objetiva: expressão 
Subjetiva: sensação 

d) Objetiva: comunicação 
Subjetiva: sensação 

e) Objetiva: informação 
Subjetiva: comunicação 
 

03. Que afirmação melhor sinaliza conclusão a partir da 
idéia proposta por Konder? 

 
a) A linguagem é a atividade humana que, nas 

representações de mundo que constrói, revela 
aspectos históricos, sociais e culturais. 

b) As linguagens usadas pelos seres humanos 
pressupõem o conhecimento, por parte de seus 
usuários do valor simbólico de seus signos. 

c) É por meio da linguagem que o ser humano 
organiza e dá forma à suas experiências. Através 
dela que o homem diz, sente e pensa. 

d) São exemplos de diferentes linguagens usadas 
pelos seres humanos as línguas, a pintura, a 
música, a dança etc. 

e) N.D.R. 
 
04. Observe a imagem abaixo. 
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Sabendo que funções da linguagem estão presentes nas 
diferentes formas de manifestação da linguagem, aponte a 
função predominante na obra de Maurits Cornelis Escher, 
Drawing Hánds (1948). 

 
a) Função Referencial 
b) Função Metalinguística 
c) Função Fática 
d) Função Expressiva 
e) Função Conativa 

 
05. Leia o texto abaixo, publicado na revista Época de 
setembro de 2004. 

 
Datenaço 

 
 José Luiz Datena não mede esforços para enfiar 
aumentativos em suas narrações dos Jogos Olímpicos de 
Atenas, especialmente quando há brasileiro na disputa. No 
dicionário do apresentador, por exemplo, não existe mais a 
palavra ‘jogo” – só ‘jogaço”. Da mesma forma, ‘ponto’ vira 
‘pontaço’, ‘bola’ vira ‘bolaço’ e jogador vira... ‘jogadoraço’. 
Exagerado? Não! Exageradaço. 
 
O texto apresenta um ar irônico em relação à forma como 
o apresentador Datena se refere aos acontecimentos dos 
Jogos Olímpicos de Atenas. Qual é o recurso utilizado pelo 
apresentador para criar os aumentativos de que o texto 
trata? 
 

a) Datena usa sufixos verbais para formar novos 
substantivos num processo denominado derivação 
sufixal. 

b) Datena usa prefixos nominais para formar 
adjetivos no aumentativo num processo de 
derivação prefixal. 

c) O apresentador usa prefixos nominais somados a 
substantivos para formar adjetivos no grau 
aumentativo num processo de derivação sufixal. 

d) Datena soma sufixos verbais a adjetivos para 
formar novos substantivos num processo de 
derivação sufixal. 

e) O apresentador usa sufixos nominais somados a 
substantivos criando, através de um processo de 
derivação sufixal, adjetivos no aumentativo. 

 
06. Observe a tira abaixo: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Levando em consideração as relações de coesão 
presentes no texto, assinale a alternativa falsa. 

 
a) O pronome demonstrativo isso retoma, 

anaforicamente, o conteúdo da fala de Jon: ele 
ligou para todas as garotas que conhece. 

b) O pronome indefinido algumas retoma, 
anaforicamente, a expressão nominal as garotas, 
que aparece na fala de Jon. 

 
 
 

c) O pronome relativo que retoma seu antecedente, o 
pronome indefinido algumas, fazendo com que a 
oração seguinte signifique “eu não conheço 
algumas garotas”. 

d) O pronome demonstrativo essas retoma, na fala de 
Jon, a sequência de “algumas que eu não 
conheço”. 

e) O pronome indefinido algumas retoma, 
cataforicamente, a expressão nominal as garotas, 
que aparece na fala de Jon. 

 
07. No trecho “As etiquetas de RFUD poderiam rastrear as 
pessoas e quando o sistema de rastreamento se sobrepor 
ao de identificação não existirá mais anonimato.” é 
possível identificar desvio segundo a norma culta da 
língua: 

 
a) O verbo sobrepor conjugado de modo inadequado. 
b) A concordância do verbo rastrear não está correta. 
c) A regência do verbo sobrepor não confere com a 

norma culta 
d) O termo “mais” empregado erroneamente. 
e) A ausência da vírgula após a conjunção “e”. 

 
08. Observe a imagem abaixo e responda a questão 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com relação aos períodos que compõem a tirinha e suas 
relações de composição, podemos dizer que: 
 

a) No 1º quadrinho temos, na fala de Mafalda uma 
oração subordinada adverbial final. 

b) No 2º quadrinho temos uma oração subordinada 
substantiva e uma adjetiva. 

c) No 3ª quadrinho não há orações coordenadas.  
d) No 4º quadrinho há uma relação de coordenação 

com o 3º quadrinho expressa por uma conjunção 
adversativa. 

e) As alternativas b e d estão corretas. 
 

Leia o texto de Laura Guimarães Correia e responda as 
questões 09 e 10. 

 
Condicional 

 
Sabe esses dias em que você pensa que poderia 

ser diferente?Não? Pois eu tenho isso às vezes. E 
aposto que até a Madonna já pensou assim. Quando 
você é mãe, isto é, uma pessoa que tomou uma 
decisão para o resto da vida, podem surgir questões 
do tipo:  

Se eu não tivesse filhos... 
• Será que eu estaria descontrolada para tê-

los rapidamente, na corrida contra o 
tempo? 

• Eu já teria conhecido Roma, Berlin ou 
Tóquio? 

• Eu teria um jipinho cheio de adesivos? 
• Eu seria um ser mais culto, com mais 

tempo para ler e estudar em vez de cuidar 
de crianças e escrever livros para mães? 
(...) 
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09. Para caracterizar a reflexão desencadeada pelo desejo 
de ter uma vida diferente, a autora recorre a: 

 
a) Uma construção sintática que faz uso de verbos no 

futuro do pretérito em perguntas chave que 
sugerem hipóteses para uma vida diferente que ela 
pudesse ter tido. 

b) A repetição de verbos no futuro do presente, usado 
sem perguntas que indicam uma reflexão mais 
profunda sobre o tema. 

c) Numa sequência de perguntas, verbos no modo 
subjuntivo – que expressam possibilidades novas, 
uma nova vida. 

d) Perguntas despropositadas que nada tem a ver 
com a reflexão a ser sugerida. 

e) N.D.R. 
 
10. A relação do texto com o título se dá: 
 

I. Pela idéia de condição que é apontada pela 
condição se no início do 2º parágrafo. 

II. Por tratar de coisas interessantes que a autora teria 
feito caso não tivesse optado por ser mãe. 

III. Pela própria estrutura sintática da qual a autora 
lança mão, pois estabelece relação de coordenação 
entre os períodos. 

 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) I e II são verdadeiras. 
e) I e III são verdadeiras. 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11. Referente à mortalidade materna é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A mortalidade materna é um bom indicador para 
avaliar as condições de saúde de uma população. 
A partir de análises das condições em que e 
como morrem as mulheres, pode-se avaliar o 
grau de desenvolvimento de uma determinada 
sociedade. Razões de Mortalidade Materna 
(RMM) elevadas são indicativas de precárias 
condições socioeconômicas, baixo grau de 
informação e escolaridade, dinâmicas familiares 
em que a violência está presente e, sobretudo, 
dificuldades de acesso a serviços de saúde de 
boa qualidade. 

b) Estudo realizado pela OMS estimou que, em 
1990, aproximadamente 585.000 mulheres em 
todo o mundo morreram vítimas de complicações 
ligadas ao ciclo gravídico-puerperal. Apenas 5% 
delas viviam em países desenvolvidos. 

c) Nas capitais brasileiras, para o ano de 2001, a 
RMM corrigida foi de 74,5 óbitos maternos por 
100 mil nascidos vivos. As principais causas da 
mortalidade materna são a hipertensão arterial, as 
hemorragias, a infecção puerperal e o aborto, 
todas evitáveis. 

d) No Brasil, a RMM, no período de 1980 a 1986, 
apresentou uma tendência de queda, 
provavelmente relacionada à expansão da rede 
pública de saúde e ao aumento da cobertura das 
ações obstétricas e de planejamento familiar. De 
1987 a 1996, a RMM manteve-se estável. 

e) Em 2006, houve a inclusão na Declaração de 
Óbito (DO) de uma variante que permite 
identificar as mulheres grávidas por ocasião do 
óbito e até um ano após o parto (morte materna 
tardia). Nesse período, o MS investiu na 
implantação de Comitês Estaduais de Morte 
Materna. 

 
12. A maior taxa de incidência de AIDS segundo Unidade 
da Federação no Período 2007 sendo esta de 36,46 foi em 
(no): 
 

a) Rio Grande do Sul 
b) Mato Grosso do Sul 
c) Piauí 
d) Rondônia 
e) Roraima 

 
13. Sobre vacinação para adulto é INCORRETO afirmar: 
 

a) Vacinas contra-indicadas para os 
imunodeprimidos: todas as vacinas vivas (contra a 
poliomielite oral, a varicela, o sarampo, a rubéola, 
a caxumba e a febre amarela, e a vacina BCG); 
estas vacinas poderão ser indicadas a critério 
médico, em imunodeprimidos, quando, após 
avaliação do estado imunológico X risco de 
adoecimento. 

b) A vacinação combinada contra as hepatites A e B 
é preferível à vacinação isolada contra as hepatites 
A e B, exceto quando o resultado de teste 
sorológico indique presença de imunidade contra 
uma delas. 

c) A vacina contra a febre amarela, apesar de vacina 
de vírus atenuado de risco teórico para o feto (e 
por isso contra-indicada para gestantes) em 
regiões onde a doença seja altamente endêmica e 
o risco da doença, portanto, supere os da vacina, 
deve ser aplicada mesmo durante a gestação. 

d) Em gestantes com vacinação incompleta: 
completar o esquema de três doses com uma ou 
duas doses de dT com intervalo de seis meses 
entre elas (se já recebeu duas ou uma dose 
anteriormente e respectivamente) no segundo ou 
terceiro trimestre e uma dose de dTpa no pós-
parto, seis meses após a dT. 

e) A vacinação rotineira para a raiva é consenso em 
todo o país e deve ser considerada principalmente 
em áreas de risco aumentado para a doença e de 
exposição a animais silvestres. 

 
14. Em geral, os pacientes que apresentam quadro clínico 
compatível com doença incluída na lista de notificação 
compulsória, ou algum agravo inusitado, necessitam de 
atenção especial tanto da rede de assistência à saúde 
quanto dos serviços de vigilância epidemiológica, os quais 
devem ser prontamente disponibilizados. Salientam-se, 
portanto, os procedimentos a seguir descritos, destes está 
INCORRETO: 
 

a) Assistência médica ao paciente − primeira 
providência a ser tomada no sentido de minimizar 
as conseqüências do agravo para o indivíduo. 
Quando a doença for de transmissão pessoa a 
pessoa, o tratamento contribui para reduzir o risco 
de transmissão. Portanto, dependendo da 
magnitude do evento, a equipe de vigilância 
epidemiológica deve buscar articulação com os 
responsáveis pela rede de assistência à saúde, 
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para que seja organizado o atendimento à 
população. 

b) Qualidade da assistência − verificar se os casos 
estão sendo atendidos em unidade de saúde com 
capacidade para prestar assistência adequada e 
oportuna, de acordo com as características 
clínicas da doença. 

c) Proteção individual − quando necessário, adotar 
medidas de isolamento, considerando a forma de 
transmissão da doença (entérica, respiratória, 
reversa, etc.). 

d) Proteção da população − logo após suspeita 
diagnóstica, adotar as medidas de controle 
individuais específicas para cada tipo de doença. 

e) Os fundamentos de uma investigação de campo 
são aplicados tanto para o esclarecimento da 
ocorrência de casos como de epidemias. Várias 
etapas são comuns a ambas situações, sendo 
que para a segunda alguns procedimentos 
complementares são necessários. 

 
15. Referente ao Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan) é INCORRETO afirmar: 
 

a) O mais importante sistema para a vigilância 
epidemiológica foi desenvolvido entre 1990 e 
1993, visando sanar as dificuldades do Sistema 
de Notificação Compulsória de Doenças (SNCD) 
e substituí-lo, tendo em vista o razoável grau de 
informatização disponível no país.  

b) Mesmo que o município não disponha de 
microcomputadores em suas unidades, os 
instrumentos deste sistema são preenchidos 
neste nível e o processamento eletrônico é feito 
nos níveis centrais das secretarias municipais de 
saúde (SMS), regional ou secretarias estaduais 
(SES).  

c) É alimentado, principalmente, pela notificação e 
investigação de casos de doenças e agravos 
constantes da lista nacional de doenças de 
notificação compulsória. 

d) É obrigatório a estados e municípios incluir outros 
problemas de saúde regionalmente importantes.  

e) O número de doenças e agravos contemplados 
pelo Sinan, vem aumentando progressivamente 
desde seu processo de implementação, em 1993, 
sem relação direta com a compulsoriedade 
nacional da notificação, expressando as 
diferenças regionais de perfis de morbidade 
registradas no Sistema. 

 
16. Os casos de hanseníase e tuberculose, além do 
preenchimento da ficha de notificação/investigação, devem 
constar do boletim de acompanhamento, visando a 
atualização de seu acompanhamento até o encerramento 
para avaliação da efetividade do tratamento, de acordo 
com as seguintes orientações, sobre estas é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O primeiro nível informatizado deve emitir o 
Boletim de Acompanhamento de Hanseníase e 
Tuberculose, encaminhando-o às unidades para 
complementação dos dados. 

b) Os meses propostos para a alimentação da 
informação são no mínimo: janeiro, abril, julho e 
setembro, para a tuberculose; março e outubro, 
para a hanseníase. 

c) Cabe ao 1º nível informatizado emitir o boletim de 
acompanhamento para os municípios não-
informatizados. 

d) Após retornar das unidades os boletins devem ser 
analisados criticamente e as correções devem ser 
solicitadas de imediato à unidade de saúde. 

e) A digitação das informações na tela de 
acompanhamento e arquivamento dos boletins 
deve ser realizada no 1º nível informatizado. 

 
17. Referente ao Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) é INCORRETO afirmar: 
 

a) Criado em 1975, este sistema iniciou sua fase de 
descentralização em 1991, dispondo de dados 
informatizados a partir de 1979. 

b) Seu instrumento padronizado de coleta de dados 
é a Declaração de Óbito (DO), impressa em três 
vias coloridas, cuja emissão e distribuição para os 
estados, em séries pré-numeradas, é de 
competência exclusiva do Ministério da Saúde.  

c) Para os municípios, a distribuição fica a cargo das 
secretarias municipais de saúde, devendo as 
mesmas  se responsabilizarem por seu controle e 
distribuição entre os profissionais médicos e 
instituições que a utilizem, bem como pelo 
recolhimento das primeiras vias em hospitais e 
cartórios. 

d) O preenchimento da DO deve ser realizado 
exclusivamente por médicos, exceto em locais 
onde não exista, situação na qual poderá ser 
preenchida por oficiais de Cartórios de Registro 
Civil, assinada por duas testemunhas. A 
obrigatoriedade de seu preenchimento, para todo 
óbito ocorrido, é determinada pela Lei Federal n° 
6.015/73. Em tese, nenhum sepultamento deveria 
ocorrer sem prévia emissão da DO. Mas, na 
prática, sabe-se da ocorrência de sepultamentos 
irregulares, em cemitérios clandestinos (e 
eventualmente mesmo em cemitérios oficiais), o 
que afeta o conhecimento do real perfil de 
mortalidade, sobretudo nas regiões Norte e 
Nordeste. 

e) O registro do óbito deve ser feito no local de 
ocorrência do evento. Embora o local de 
residência seja a informação comumente mais 
utilizada, na maioria das análises do setor saúde 
a ocorrência é fator importante no planejamento 
de algumas medidas de controle, como, por 
exemplo, no caso dos acidentes de trânsito e 
doenças infecciosas que exijam a adoção de 
medidas de controle no local de ocorrência.  

 
18. Quanto aos aspectos epidemiológicos do HIV/AIDS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Na primeira metade da década de 80, a epidemia 
HIV/AIDS manteve-se basicamente restrita às 
regiões metropolitanas do Sudeste e Sul do país, 
tendo como principais vias de transmissão a 
sexual (entre homens que fazem sexo com 
homens) e a sanguínea (por transfusão de 
sangue e hemoderivados e uso de drogas 
injetáveis).  

b) Na década de 80, a velocidade de seu 
crescimento de incidência e taxas de mortalidade 
eram elevadas, a estrutura assistencial 
encontrava-se em fase de 
implantação/implementação e foram priorizadas 
medidas dirigidas à melhoria da qualidade e 
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controle do sangue e seus derivados. Como 
consequência imediata dessas medidas, 
observou-se drástica diminuição de casos de 
AIDS entre hemofílicos e transfundidos.  

c) Nos últimos anos da década de 80 e início dos 
anos 90, a epidemia assume outro perfil. A 
transmissão heterossexual passou a ser a 
principal via de transmissão do HIV, a qual vem 
apresentando maior tendência de crescimento em 
anos recentes, acompanhada de expressiva 
participação das mulheres na dinâmica da 
epidemia e de um importante percentual de casos 
por transmissão materno-infantil. 

d) Observa-se, ainda, nos últimos anos, um desigual 
processo de interiorização, com maiores ritmos de 
crescimento nos municípios pequenos (menos de 
50 mil habitantes), e a pauperização da epidemia, 
que tendo início nos estratos sociais de maior 
instrução atualmente cresce nos de menor 
escolaridade. 

e) A partir de 2000, com a distribuição universal e 
gratuita de anti-retrovirais, vem-se registrando 
redução na velocidade de crescimento da 
incidência e taxas de mortalidade da doença. 

 
19. O Controle Social integra o SUS e, junto com as ações 
de atenção à saúde, compõe os dois aspectos 
indispensáveis para o funcionamento do sistema de saúde. 
Portanto, o SUS é incompleto sem o Controle Social. 
Existem oportunidades de educação permanente sobre 
controle social para os cidadãos e sobre tais é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Diretamente nos serviços de saúde, nas 
entidades e movimentos sociais e comunitários; 
ou indiretamente, por meio da representação nos 
conselhos e nas conferências de saúde, é nesses 
espaços que as pessoas aprendem, ensinam e 
contribuem para garantir o direito à saúde. 

b) A Constituição Federal de 1988, no artigo 122, 
assegura a participação indireta do povo na 
elaboração e controle social das políticas públicas 
em todos os níveis - nacional, estadual e 
municipal.  

c) As Leis 8.080/90 e 8.142/90 regulamentam os 
Conselhos de Saúde, as ações de saúde e a 
participação da comunidade. O SUS, a partir da 
legislação, é uma política de Estado, com 
princípios que não mudam com os governos 
eleitos a cada quatro anos. 

d) No caso das ouvidorias, além de ajudar a resolver 
problemas, elas também podem promover a 
participação e gerar informações para planejar 
melhor os serviços. Os ouvidores devem possuir 
as condições para uma atuação autônoma e 
independente de qualquer influência dos 
governos. 

e) As Comissões Especiais e Comitês são 
organizados para avaliar fatos relevantes e 
emergenciais. No caso da saúde, pode ser 
organizada uma comissão especial, com pessoas 
do poder público e da sociedade civil, para 
investigar assuntos que requerem ações 
imediatas, como nos casos de mortalidade 
materna e infantil, surto de doenças e fraudes no 
uso dos recursos públicos. 

 
 
 

20. A Constituição Federal Brasileira garante a edificação 
do arcabouço jurídico, político e institucional do SUS, com 
as seguintes características: 
 

a) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 
b) Participação da população no controle social do 

Sistema. 
c) Conceito ampliado de saúde. 
d) Organização dos serviços pautada na 

Universalização do Atendimento, na Eqüidade e 
na Integralidade da Assistência. 

e) Descentralização dos serviços, porém com 
comando único para as esferas de governo: 
municipal, estadual e Federal. 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. No escopo do projeto profissional é que ganha sentido 
a Lei 8.662/93. Seu artigo 4º indica as competências dos 
Assistentes Sociais relacionadas à prestação de serviços 
diretos à população e às instituições. Dentre elas, 
destacam-se, EXCETO: 
 

a) A orientação social a indivíduos, grupos e à 
população. 

b) A assessoria e o apoio aos movimentos sociais 
em relação às políticas sociais, no exercício e na 
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
individualidade. 

c) A elaboração, implementação, execução e 
avaliação de políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares.  

d) Prevê ainda as ações de pesquisa que subsidiam 
o exercício profissional, o planejamento, a 
organização e os estudos socioeconômicos. 

e) Alia-se a esse entendimento a compreensão de 
que o campo das políticas sociais é privilegiado 
para a intervenção profissional, quer seja no 
âmbito da formulação e proposição legislativa, do 
planejamento, da execução e gestão da 
proposta, quer seja através da mobilização para 
a inclusão, na agenda pública, do debate sobre 
demandas da população que implicam o Controle 
Social e a ampliação dos Direitos que, 
consequentemente, geram a necessidade de 
formular novas propostas de políticas públicas, 
particularmente de políticas sociais. 

 
22. Sobre os Fundos de Assistência Social é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Em respeito às prerrogativas legais, juntamente 
com os princípios democráticos que zelam pela 
participação, pela transparência, pela 
descentralização político-administrativa e pelo 
controle social no sentido de dar concretude aos 
compromissos emanados do texto da Política 
Nacional de Assistência Social, os Fundos de 
Assistência Social têm, na proposta desta 
Norma, reforçado seu papel de instância de 
financiamento dessa política pública nas três 
esferas de governo.  
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b) A gestão financeira da assistência social se 
efetiva através desses fundos, utilizando critérios 
de partilha de todos os recursos neles alocados, 
os quais são aprovados pelos respectivos 
conselhos de assistência social. No âmbito da 
União e dos Estados, a deliberação dos 
conselhos deve ser antecedida de pactuação nas 
comissões intergestores equivalentes.  

c) Os fundos especiais, por se constituírem na 
reunião de recursos financeiros para 
determinadas ações, possuem personalidade 
jurídica própria e autonomia administrativa e 
financeira, estando vinculados a uma estrutura 
pública. São estruturados como unidade 
orçamentária, por representarem importante 
mecanismo de captação e apoio financeiro aos 
programas orçamentários e às ações de sua 
área de vinculação.  

d) Cabe ao órgão responsável pela coordenação da 
política pública de assistência social na 
respectiva esfera de governo, a gestão e a 
responsabilidade pelo fundo naquele âmbito, e 
ao conselho respectivo a orientação, o controle e 
a fiscalização desse gerenciamento, através de 
resoluções relativas à elaboração da proposta 
orçamentária que trata da destinação dos 
recursos, ao plano de aplicação e à execução 
orçamentária e financeira.  

e) A instituição dos fundos caracteriza uma forma 
de gestão transparente e racionalizadora de 
recursos, que contribui para o fortalecimento e 
visibilidade da Assistência Social no interior da 
Administração, bem como para o controle social 
de toda execução financeira.  

 
23. Sobre Violência Doméstica e Sexual é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A violência sexual é um dos principais 
indicadores da discriminação de gênero contra a 
mulher. Pesquisa coordenada pela OMS (2002), 
em oito países, retrata o perfil da violência 
sofrida pelas mulheres na faixa etária de 15 a 49 
anos.  

b) No Brasil, o estudo foi realizado em São Paulo e 
na zona da mata de Pernambuco. Nesses 
municípios, 39% das mulheres relataram 
violência física e/ou sexual por parte do 
companheiro. Em Pernambuco, 64% das 
mulheres relataram algum episódio de violência 
cometido pelo parceiro ou ex-parceiro. Dentre as 
mulheres agredidas, foram relatados problemas 
de saúde: dores ou desconforto severo, 
problemas de concentração e tontura. Nesse 
grupo também foi mais comum a tentativa de 
suicídio e maior freqüência do uso do álcool. 

c) Os dados dessa pesquisa confirmam que a 
violência sexual e/ou doméstica é um grave 
problema de saúde pública. Porém, entre as 
mulheres que relataram violência, apenas 16% 
em São Paulo e 11% em Pernambuco buscaram 
hospitais ou centros de saúde (OMS, 2002). 

d) Considerando-se que São Paulo concentra a 
maior parte dos serviços de referência no Brasil 
(BRASIL, 2002a), esses percentuais indicam 
pouca divulgação e dificuldades de acesso aos 
serviços. 

 
 

e) Em 1999, 17 serviços hospitalares estavam 
preparados para atender às mulheres vítimas de 
estupro. Em fins de 2002, esse número chega a 
82, sendo que o aborto pós-estupro é realizado 
em 44. Observa-se maior investimento dos 
gestores na rede, porém, apesar dos esforços, a 
maior parte das mulheres agredidas ainda não 
tem acesso a esse tipo de atenção (BRASIL, 
2002a). 

 
24. São atribuições dos Conselhos Tutelares (artigo 
136/ECA), EXCETO: 
 

a) Atender à criança e ao adolescente que tiveram 
seus direitos ameaçados ou violados. 

b) Atender e aconselhar pais e responsáveis das 
crianças que tiverem seus direitos ameaçados ou 
violados, podendo aplicar-lhes medidas. 

c) Expedir notificações e prisões. 
d) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança, representando junto à autoridade 
judiciária nos casos de descumprimento 
injustificado de suas deliberações. 

e) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato 
que constitua infração administrativa ou penal 
aos direitos preconizados pelo ECA. 

 
25. Sobre Saúde e o Sistema Prisional é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Grande parte da população presidiária 
compreendida pelo Sistema Penitenciário 
Nacional está exposta a diversos fatores de risco 
à saúde, ocorrendo um número significativo de 
casos de DST/AIDS, tuberculose, pneumonias, 
dermatoses, transtornos mentais, hepatites, 
traumas, diarréias infecciosas, além de outros 
problemas prevalentes na população adulta 
brasileira, tais como hipertensão arterial e 
diabetes mellitus. 

b) Nesse contexto, identifica-se a necessidade de 
acesso dessa população às ações de atenção à 
saúde, tanto com a implantação de ações no 
nível da atenção básica dentro dos presídios, 
como pelas referências para média e alta 
complexidade, com garantia do atendimento das 
demandas específicas das mulheres presidiárias 
por meio de uma atenção diferenciada dentro do 
conjunto de ações do Sistema Único de Saúde. 

c) Foi instituído pelos ministérios da Saúde e da 
Justiça, pela Portaria Interministerial n.º 1.787, de 
9 de setembro de 2005, o Plano Nacional de 
Saúde no Sistema Penitenciário, que tem como 
objetivo prover a atenção integral à saúde da 
população penitenciária brasileira. 

d) A quase totalidade dos presos não tem 
informações a respeito de todos os processos a 
que foram condenados, sendo esse índice ainda 
maior entre mulheres, que também costumam 
esperar mais tempo em distritos policiais e 
cadeias públicas para irem definitivamente a um 
presídio. 

e) A mulher, ao contrário do homem, é 
freqüentemente abandonada pelo companheiro. 
O apoio maior às mulheres vem dos filhos e da 
mãe. 
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26. Sobre infância e adolescência é INCORRETO afirmar: 
 

a) Um grande passo na garantia de proteção à 
infância e à adolescência foi dado em 1988, no 
texto da atual Constituição Brasileira que 
reconheceu, no seu artigo 227, esse grupo 
socioetário como sujeito de direitos, modificando 
toda uma legislação anterior que considerava 
meninos e meninas como propriedades dos seus 
pais.  

b) Em 1990, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) regulamentou a Constituição 
e passou a ter força de lei, criando as pré-
condições para que meninos e meninas fossem 
criados de forma mais saudável e respeitosa. 

c) Com a implementação do ECA, a concepção de 
atendimento à criança e ao adolescente mudou, 
pois essa lei exige prioridade absoluta por parte 
da família, da sociedade e do Estado, às 
necessidades delas. Desta forma o termo mais 
apropriado para se referir às mudanças é dizer 
que esse grupo é portador de direitos especiais, 
ou seja, ao mesmo tempo em que deve ser 
respeitado, precisa ser protegido, por causa de 
sua condição de pessoa humana em 
desenvolvimento físico, moral e psicológico. 

d) O ECA tem uma formulação muito clara sobre o 
papel do setor saúde e do setor educacional, 
tratando-os como esferas públicas privilegiadas 
de proteção que recebem incumbências 
específicas: a de identificar, notificar a situação 
de maus-tratos e buscar formas (e parceiros) 
para proteger a vítima e dar apoio à família. Nele, 
os artigos do Capítulo I, que tratam dos direitos 
fundamentais garantidos às crianças e aos 
adolescentes, abordam a proteção à vida e à 
saúde, desde a sua concepção, determinando as 
ações que devem garantir o atendimento à 
gestante e o acesso irrestrito dos meninos e 
meninas aos serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde através do Sistema Único 
de Saúde - SUS (Art. 11). 

e) Outro artigo do ECA, muito importante para 
informar a atuação dos profissionais de saúde, o 
13, orienta os encaminhamentos a serem dados 
pela equipe de saúde: os casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos devem ser 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sendo 
considerada infração administrativa, sujeita à 
multa de três a vinte salários de referência e até 
detenção, a não comunicação à autoridade 
competente, pelo médico ou responsável pelo 
estabelecimento de atenção à saúde, dos casos 
de que tenha conhecimento (Art. 245).  

 
27. Sobre conselho tutelar é INCORRETO afirmar: 
 

a) O Conselho Tutelar é uma instituição criada pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente nos artigos 
131 a 140, com a importantíssima missão de 
zelar pelo cumprimento de todos os direitos 
garantidos a esses indivíduos em formação. 

b) É um “órgão permanente e autônomo, 
jurisdicional, encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente definidos nesta lei” (artigo 131).  

 
 

c) É permanente pois deve funcionar 24 horas por 
dia, todos os dias do ano, não podendo haver 
vacância entre um mandato e outro, devendo ser 
independente de gestões municipais ou 
estaduais; é autônomo porque ninguém pode 
interferir ou influenciar as suas deliberações, 
tendo liberdade de ação diante de outros 
poderes constituídos para decidir, com base no 
ECA, as melhores medidas para cada situação. 

d) O Conselho deve ser criado por Lei Municipal por 
tratar-se da criação de um órgão público. Esta 
Lei deve definir o local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho e a eventual 
remuneração dos seus membros, cujos recursos 
deverão estar incluídos na Lei Orçamentária 
Municipal. 

e) O Conselho Tutelar deverá ser informado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente sobre todas as instituições 
registradas para atuar no atendimento à criança 
e ao adolescente (artigo 90, parágrafo único).  

 
28. Referente à História da internação psiquiátrica no 
Brasil é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os locais de acolhida dos doentes mentais, as 
Casas de Internamento, surgiram na Europa 
(principalmente na Espanha) na Renascença. 
Até então à loucura eram atribuídos fenômenos 
de magia e feitiçaria. Somente na Renascença 
passou a ser vista como a antítese da razão 
passando a ser necessário seu isolamento. O 
louco passou de endemoniado a degenerado.  

b) Os transtornos mentais somente foram 
correntemente reconhecidos como fenômenos 
pertencentes à área médica a partir do início 
século XVII. Mesmo assim, somente após Pinel 
em 1793, o hospital psiquiátrico passou a tornar-
se casa de tratamento e, não mais, um depósito 
de terror. 

c) Dedicado à compreensão do enigma da loucura, 
Pinel a libertou dos grilhões e viabilizou a 
transformação das Casas de Internamento em 
hospícios, em sua versão católica significando 
hospitalidade, hospedagem, hotel.  

d) No Brasil o hospital psiquiátrico teve no Rio de 
Janeiro situação pioneira. O imperador D.Pedro II 
mandou construir e foi inaugurado em 1852 o 
Hospital Nacional dos Alienados, primeiro local 
amplo de internações do Brasil, na Praia 
Vermelha, hoje prédio da Reitoria da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

e) Neste local manteve-se a mesma assistência 
existente antes de Pinel: tratamento desumano 
utilizando maus tratos indiscriminadamente 
aplicados a pacientes e desagregados sociais 
instigando o protesto de intelectuais da época.  

 
29. Sobre os direitos da pessoa idosa na legislação é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A proteção ao idoso tem assento constitucional e 
esta vem estampada logo no art. 1º da 
Constituição Federal – CF ao estabelecer que a 
República Federativa do Brasil tem como 
fundamentos, dentre outros, a cidadania e a 
dignidade da pessoa humana. 
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b) Esses fundamentos inauguram uma série de 
direitos protetivos que visam a garantir ao idoso, 
além das garantias constitucionais asseguradas a 
qualquer cidadão, direitos específicos.  

c) A CF assevera que um dos objetivos 
fundamentais da República é o de construir uma 
sociedade livre, justa e solidária, promovendo o 
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação (art. 3º, I e IV). 

d) Ainda, como direitos e garantias fundamentais, 
determina em seu art. 5º que todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, prosseguindo que a pena será 
cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo 
do apenado (XLVIII). 

e) Aos maiores de 80 (oitenta) anos é facultado o 
direito de votar (art. 14, §1º, II, b). 

 
30. A elaboração de uma Política Pública segue algumas 
etapas de trabalho. Devemos, porém, reconhecê-las como 
um processo e não como fases que estabelecem entre si 
uma relação de linearidade. São elas, EXCETO: 
 

a) Identificação do problema: é necessário ter em 
mente a área de investimento que será o foco da 
atenção, suas necessidades e demandas, além 
das prioridades requeridas dentro desse contexto. 
O problema pode ser delineado a partir de 
indicadores específicos, crises, eventos e 
pesquisas científicas. A delimitação de um 
problema deve pautar-se em evidências. 

b) Inclusão na agenda: é a fase em que a agenda 
política é definida, tendo aqui uma diversidade de 
fatores ideopolíticos, econômicos e sociais, que 
podem contribuir favorável ou negativamente para 
a inclusão e/ou exclusão dos fenômenos em 
trânsito social. 

c) Deliberação das estratégias: momento em que se 
discutem as possíveis ações seus custos e 
benefícios à luz do conhecimento sobre as 
necessidades já identificadas. 

d) Desenvolvimento da intervenção: avalia-se o 
processo e o impacto gerado, esperando identificar 
tanto os fatores negativos quanto os positivos da 
ação que permitam corrigir o fluxo e medir os 
resultados. 

e) Implantação das políticas: nessa fase é novamente 
fundamental mapear o contexto político, 
econômico e social, da mesma forma que é 
imprescindível caracterizar, em todas as suas 
dimensões, as agências implementadoras e seus 
respectivos papéis no processo. 

 
31. Sobre Direitos Humanos é INCORRETO afirmar: 
 

a) A história dos Direitos Humanos no século XX 
possui dois momentos. Um deles data do período 
anterior à 2ª Guerra Mundial com marcos 
internacionais surgidos logo após a 1ª Guerra 
Mundial, para garantir alguns direitos humanos. 
Foram eles: “Organização Internacional do 
Trabalho” e “Liga das Nações”. O segundo 
momento foi estabelecido após a 2ª Guerra 
Mundial com a criação dos “Direito Internacional 
Humanitário”, da “Organização das Nações 

Unidas” e com a adoção da “Declaração Universal 
dos Direitos Humanos”. 

b) Esta Declaração consolidou uma visão 
contemporânea de Direitos Humanos, a saber: a 
Universalidade (todos os indivíduos têm direito, 
pelo mero fato de sua humanidade); a 
Indivisibilidade (a dignidade humana não pode ser 
garantida apenas por direitos civis, mas pelo 
conjunto, incluindo os direitos sociais, econômicos 
e culturais); e a Interdependência (aponta para a 
dependência entre os direitos econômicos, 
direitos civis e políticos). 

c) O conhecimento e a compreensão sobre os 
Direitos Humanos são fundamentais para o 
desenvolvimento das Políticas Públicas, as quais, 
na maioria das vezes, são ações e estratégias 
para concretização desses direitos. Seus 
princípios devem inspirar e basear as Políticas 
Públicas para que elas possam combater as 
desigualdades e desequilíbrios de uma sociedade 
e garantir a todos os seres humanos uma vida 
digna. 

d) Dois elementos fundamentam os Direitos 
Humanos. Igualdade: os direitos humanos são 
intitulados por todos os indivíduos pelo mero fato 
de serem Seres Humanos; e Dignidade : esta 
concepção permite que junto ao conceito de 
igualdade haja o reconhecimento da diferença, 
tais como aquelas relacionadas ao gênero, à 
raça, à idade, etc., mas a igualdade de dignidade 
concede a qualquer ser humano o caráter de fim 
em si mesmo e não de mero meio para outros 
fins. 

e) Os Direitos Humanos são princípios construídos 
pela Humanidade, a serem constantemente 
trabalhados para a sua incorporação na cultura e 
nos costumes das diversas sociedades de nosso 
planeta.  

 
32. O Sistema Único de Saúde (SUS) é fruto do 
movimento da Reforma Sanitária que culminou com a VIII 
Conferência Nacional de Saúde em 1986, e está garantido 
desde 1988, através da Constituição Federal. Seus 
princípios estão descritos no capítulo da ordem social, 
seção Saúde, nos seguintes artigos, sobre estes é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) 196: está fundamentado no princípio de que 
“Saúde é um direito de todos e um dever do 
estado”. Neste sentido todo cidadão brasileiro, 
independente da sua condição de contribuinte ao 
sistema previdenciário, tem direito aos serviços 
de saúde, que devem estar organizados no 
sentido de prover ações de promoção, proteção, 
cura e reabilitação. 

b) 197: reafirma a relevância das ações dos serviços 
de saúde, cabendo ao poder público sua 
regulamentação, fiscalização e controle. 

c) 198: explicita as diretrizes para a organização do 
sistema, que são: a descentralização, o 
atendimento integral e a participação comunitária. 

d) 199: trata da participação da iniciativa privada no 
SUS, que deverá ser de forma complementar, 
podendo receber recursos públicos para sua 
organização. 

e) 200: estabelece outras competências do SUS 
como: a vigilância sanitária, epidemiológica e do 
meio ambiente. 
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33. Sobre a assistência à mulher é INCORRETO afirmar: 
 

a) A condição feminina vem sendo tema de muitos 
estudos ao longo dos séculos. Embora o cenário 
já se apresente de forma mais favorável, a mulher 
contemporânea ainda sofre discriminação e 
violência, independente de sua classe social e 
etnia. 

b) No âmbito do trabalho, a luta contra a 
discriminação salarial e profissional ainda 
perdura. A valorização da mão de obra feminina 
para determinados cargos e funções já é 
reconhecida socialmente, mas em termos de 
salários, ela é muitas vezes negada, recebendo 
salário inferior ao do homem numa mesma 
posição de trabalho. 

c) Em relação à violência, as estatísticas ainda 
depõem contra a mulher. De acordo com o 
Instituto Patrícia Galvão (2006), um terço das 
brasileiras já foram vítimas de algum tipo de 
violência física, sendo que os casos de violência 
sexista compõem a maioria das denúncias. Uma 
a cada cinco mulheres já declarou ter sido 
agredida por um homem.  

d) Os avanços também podem ser observados 
através das políticas de proteção à mulher, 
criadas e implantadas no país sob a 
jurisprudência do Ministério da Justiça, por meio 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP). Assistiu-se nas últimas décadas à 
criação de delegacias especializadas no 
atendimento a mulheres, que buscam investigar e 
apurar crimes de violência contra a mulher; ao 
surgimento de centros de referências para 
atendimento psicológico, jurídico e social para 
mulheres em situação de vulnerabilidade; à 
implantação de abrigos de proteção, entre outras 
medidas e leis visando coibir e prevenir a 
violência doméstica contra a mulher. 

e) Já na área da saúde, a mulher vem notoriamente 
ganhando cada vez mais atenção. Novos 
programas de assistência primária, secundária 
vêm sendo implantados com o objetivo de 
promover melhor qualidade de vida para a mulher 
e garantir seu acesso a serviços de saúde, sejam 
eles especializados ou gerais. Faltando-se 
apenas programas de assistência terciária a 
mulher. 

 
34. Sobre o Programa Bolsa Família é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) No caso de créditos de benefícios disponibilizados 
indevidamente ou com prescrição do prazo de 
movimentação definido em regulamento, os 
créditos reverterão automaticamente ao Programa 
Bolsa Família. 

b) O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei 
será feito preferencialmente à mulher, na forma 
do regulamento. 

c) A concessão dos benefícios dependerá do 
cumprimento, no que couber, de 
condicionalidades relativas ao exame pré-natal, 
ao acompanhamento nutricional, ao 
acompanhamento de saúde, à freqüência escolar 
de 75% (setenta e cinco por cento) em 
estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo 
de outras previstas em regulamento. 

 

d) As despesas do Programa Bolsa Família correrão 
à conta das dotações alocadas nos programas 
federais de transferência de renda e no 
Cadastramento Único a que se refere o parágrafo 
único do art. 1º, bem como de outras dotações do 
Orçamento da Seguridade Social da União que 
vierem a ser consignadas ao Programa. 

e) O Poder Executivo deverá compatibilizar a 
quantidade de beneficiários do Programa Bolsa 
Família com as dotações orçamentárias 
existentes. 

 
35. Referente a definições no âmbito social é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Por Proteção Social entendem-se as formas "às 
vezes mais, às vezes menos institucionalizadas 
que as sociedades constituem para proteger parte 
ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas 
decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou 
social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, 
as privações. Incluo neste conceito, também, 
tanto as formas seletivas de distribuição e 
redistribuição de bens materiais (como a comida e 
o dinheiro), quanto os bens culturais (como os 
saberes), que permitirão a sobrevivência e a 
integração, sob várias formas na vida social. 
Incluo, ainda, os princípios reguladores e as 
normas que, com intuito de proteção, fazem parte 
da vida das coletividades" (Di Giovanni, 1998 10). 

b) Entende-se por Prevenção, conforme NOB/99, a 
criação de apoios nas situações circunstanciais 
de vulnerabilidade, evitando que o cidadão 
resvale do patamar de renda alcançado ou perca 
o acesso que já possui aos bens e serviços 
mantendo-o incluído no sistema social a despeito 
de estar acima da linha de pobreza e, ou, 
atendido pelas políticas sócio-econômicas 
setoriais. Assim, evita-se que as pessoas percam 
acesso aos direitos sociais. 

c) Entende-se por Proteção, conforme NOB/99, a 
atenção às populações excluídas e vulneráveis 
socialmente, operacionalizada por meios de 
ações de redistribuição de renda sempre indireta 
e pelos serviços que integram a rede de proteção 
social básica e especial. Inclui-se as populações 
em situação de risco pessoal e, ou, social e de 
eventos. 

d) Entende-se por Promoção, conforme NOB/99, a 
função de viabilizar o exercício da cidadania, 
eliminando relações clientelistas que não se 
pautam por direitos e que submetem, fragmentam 
e desorganizam os destinatários da assistência 
social. Busca-se com essa atuação fomentar o 
protagonismo, a autonomia e a emancipação. 

e) Entende-se por Inserção, conforme NOB/99, a 
forma de inclusão dos destinatários da assistência 
social nas políticas sociais básicas, propiciando-
lhes o acesso a bens, serviços e direitos 
usufruídos pelos demais segmentos da 
população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






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

Grupo 02 - Cargo 13 – Assistente Social – CRAS. 
Página 10 de 11 

36. Sobre direitos da criança é INCORRETO afirmar: 
 

a) Especificamente no tocante à criança e ao 
adolescente, a Carta Magna, em seu artigo 227, 
“caput”, afirma que “é dever da família, da 
sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito a 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”.  

b) O parágrafo 4º deste artigo preceitua, ainda, que 
a “lei punirá severamente o abuso, a violência e a 
exploração sexual da criança e do adolescente”.   

c) O artigo 3º da lei nº 8.069/90 declara que “a 
criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana”, “assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade”.  

d) O artigo 5º da mesma lei dispõe que “nenhuma 
criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma 
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais”. 

e) Os artigos 17 e 18 do Estatuto tratam, 
respectivamente, dos direitos ao respeito e à 
dignidade da criança e do adolescente. O primeiro 
declara que “o direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente...” e o artigo 18 
afirma ser direito de todos “velar pela dignidade 
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

 
37. Referente ao histórico do serviço social é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) No que tange às ações de assistência social, 
pode-se notar a presença de três fases históricas: 
a primeira, a que se chama de um período do 
direito, que perpassou pelas instituições coloniais 
brasileiras alcançando até a abolição da 
escravatura; a segunda caracterizou-se pelo 
distanciamento entre trabalhadores urbano-
industriais, que visavam à construção de seus 
direitos trabalhistas e previdenciários e a 
população formada por um imenso contingente de 
pessoas excluídas do processo de 
industrialização do país.  

b) Agregou-se aí o período compreendido entre a 
Abolição da Escravatura e a Revolução de 1930; 
a terceira fase que se iniciou com o primeiro 
governo Getulista e estendeu-se até o final da 
transição democrática, em 10 de outubro de 1988 
− data da promulgação do Texto Constitucional 
em vigor –, caracterizou-se, em linhas gerais, por 
um padrão de políticas assentado fortemente na 
previdência social, marcado, em muitos 
momentos, pela meritocracia. 

 
 
 

c) Há de se ressaltar, contudo, que a transição 
democrática, mais fortemente evidenciada em 
meados da década de 80 (século XX), já 
apontava algumas aspirações e políticas menos 
meritocráticas, em especial na área da saúde. 

d) Do Brasil Colônia até a extinção do trabalho 
escravo, a assistência social era contemplada por 
ações de caridade, com inspirações fortemente 
religiosas, mescladas por sentimentos de 
misericórdia e indulgência para com o sofrimento 
do outro.  

e) Assim, a assistência circunscrevia-se, em geral, 
ao ambiente doméstico, privado por excelência. 
Era a fase do não direito, por conseguinte, do 
favor e, em grande medida, da resignação. Fácil 
perceber-se isso em uma sociedade 
agroexportadora, monocultora, escravocrata e 
patriarcal. 

 
38. Sobre a Lei orgânica da assistência social. Lei 8742, 
de 07.12.1993, na Seção I, dos princípios. Art. 4º A 
assistência social rege-se pelos seguintes princípios, 
EXCETO: 
 

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

b) Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua 
autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 
de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade.  

d) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações 
urbanas e rurais. 

e) Descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de 
governo.  
 

39. A Seguridade Social foi incluída no texto constitucional, 
no Capítulo II, do Título “Da Ordem Social”. Ali está 
expresso que: “A Seguridade Social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência 
Social” (Constituição Federal de 1988, art. 194). O 
parágrafo único, desse artigo, prevê que o Poder Público 
tem a competência de organizar a Seguridade, com base 
nos seguintes objetivos, EXCETO: 
 

a) Universalidade da cobertura e do atendimento. 
b) Uniformidade e equivalência dos benefícios às 

populações urbanas e rurais. 
c) Seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços. 
d) Redutibilidade do valor dos benefícios. 
e) Eqüidade na forma de participação no custeio. 
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40. Sobre o histórico da assistência social é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A assistência social confundia-se inteiramente 
com caridade; bem por isso, era recebida e 
prestada como ato individual, extrínseco à noção 
de direito: quem o praticava, fazia-o por motivos 
religiosos; quem o recebia, tinha-o como consolo 
diante de suas mazelas, que julgava serem fatos 
individuais, frutos da vontade do destino. 

b) A partir da Revolução de 1930 até o final do 
regime militar iniciado em 1964, tornou-se bem 
clara a existência do paradigma da seguridade 
social no contexto das políticas públicas.  

c) As questões trabalhistas e previdenciárias, não 
obstante os percalços advindos dos regimes de 
ditadura, foram adquirindo visibilidade enquanto 
direitos.  

d) Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS) que, embora 
expulsando os trabalhadores da gestão do 
sistema, unificou e uniformizou os respectivos 
benefícios previdenciários. Em 1971, a 
previdência foi estendida aos trabalhadores 
rurais; em 1972 e 1973, respectivamente, foram 
incorporados à previdência os empregados 
domésticos e os trabalhadores autônomos.  

e) Com efeito, mesmo sob o peso do árduo período 
de ditadura, as questões trabalhistas e 
previdenciárias eram mais facilmente 
visualizadas, enquanto direitos. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 







