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1ª Parte – Português  

 

Leia o seguinte fragmento de texto retirado do livro Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos. 
 

 
 

01. O termo “difícil”, presente em “A vida na fazenda se 

tornava difícil”, tem função sintática de: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Adjetivo. 
e) Predicativo do objeto. 

 
02. Em: “Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manejava o 
rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas.”, a 

oração reduzida em destaque estaria corretamente 
desenvolvida se estivesse assim escrita: 
 

a) Sinhá Vitória benzia-se enquanto tremia (...). 
b) Sinhá Vitória benzia-se porque tremia (...). 
c) Sinhá Vitória benzia-se a medida que tremia (...). 
d) Sinhá Vitória benzia-se após tremer (...). 
e) Sinhá Vitória benzia-se tendo em vista que tremia 

(...). 
 
03. Na oração: “Encolhido no banco do copiar, Fabiano 
espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se 
pulverizam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos 
se torciam, negros, torrados.”, a expressão “banco do 
copiar” significa: 

 
a) Lugar para se estudar com vista para a rua. 
b) Assento usado como apoio para escrever. 
c) Assento na varanda. 
d) Banco da escrivaninha. 
e) Mesa de estudos. 

 
04. A oração “(...) onde as folhas secas se pulverizam”, 

tem função sintática equivalente à: 
 

a) Minha vontade é que você aprenda português. 
b) Não saia daqui sem que eu lhe chame. 
c) A liberdade é um bem tão precioso que cada um 

quer ser dono até da alheia. 
d) O fato de que és mudo na te impede de trabalhar. 
e) O animal mais veloz do mundo é o avestruz, que 

chega a atingir cerca de 120 km/h. 

05. Em qual das orações há discordância da norma culta 

conforme as regras de pontuação? 
 

a) Afinal, quem manda aqui sou eu, ou são 
vocês? 

b) Uma mão lava a outra, e a poluição suja as 
duas. 

c) Os mendigos pediam dinheiro ou comida? 
d) Mau curso primário, mau curso secundário, 

produzem mau candidato à universidade. 
e) NDR 

 
06. Dentre as proposições a seguir, assinale a que 

expressa uma inverdade em relação à norma culta da 
língua portuguesa. 

 
a) O verbo chamar é transitivo direto ou transitivo 

indireto, indiferentemente, quando no sentido 
de considerar, como em: “Chamei-o palhaço” 
ou “Chamei-o de palhaço”. 

b) O verbo pisar é um verbo transitivo direto, 
portanto não admite preposição, conforme 
exemplo: “Não pise na grama”. 

c) O verbo puxar é transitivo indireto no sentido 
de “sair semelhante”, como em “O puxou ao 
pai, e não há mãe.” 

d) O reparar, quando significar observar, é 
transitivo indireto: “Repare no corpo desta 
garota.” 

e) O verbo sobressair, sem ser pronominal, é 
transitivo indireto: O jogador que mais 
sobressaiu nos jogos do Brasil foi o goleiro. 

 
07. Leia o texto a seguir e em seguida responda o que se 

pede. 
 

 
 

É possível depreender do texto a seguinte informação: 
 

I. O Prêmio Nobel é concedido àqueles de 
pensamento ortodoxo. 

II. A opinião pública rejeita todo tipo de violência. 
III. A violência às vezes é um passo para a paz. 
IV. A opinião pública reverencia pesquisadores e 

poetas, priorizando essas categorias na entrega 
do Nobel. 
 

“A vida na fazenda se tornava difícil. Sinhá 
Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia 
os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no 
banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, 
onde as folhas secas se pulverizam, trituradas pelos 
redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, 
torrados. No céu azul as últimas arribações tinham 
desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, 
devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a 
Deus um milagre. 

Mas, quando a fazenda se despovoou, viu que 
tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, 
matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a 
carne, largou-se com a família, sem se despedir do 
amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida 
exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como 
negro fugido. 

 

Apontamentos sobre o Prêmio Nobel 
 

 O Prêmio Nobel reverencia cientistas, 
pesquisadores, escritores e poetas. No entanto, a 
maior repercussão ocorre em dois prêmios, Literatura e 
Paz. A opinião pública espontaneamente dedica aos 
ganhadores dessas categorias a maior atenção. Os 
prêmios de ciências, é claro, são importantes, mas a 
repercussão fica muito concentrada no segmento 
especializado ou mais restrito da opinião pública. 
 O Nobel da Paz tem sido concedido a 
personalidades que deixam às margens restrições 
daqueles de pensamento mais ortodoxo, dos que 
entendem o prêmio como uma homenagem ao 
pacifismo, aos que rejeitam todas as formas de 
violência. Claro que esta é uma apreciação linear, 
superficial, pois algumas vezes a violência faz-se como 
uma ação preventiva, para adiante obter uma paz 
duradoura. (...) 
 
MENEZES, Fernando. Divirta-se e aprenda. Editora Construir, 

2009. 
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a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão erradas. 
c) Apenas I e IV estão erradas. 
d) Apenas III está correta. 
e) Apenas I está correta. 

 
Leia o texto a seguir e tome-o como base para responder 
as questões 08 e 09. 

 

 
 

08. A oração sublinhada pode ser classificada como 
Oração Subordinada: 

 
a) Adverbial Final. 
b) Adverbial condicional. 
c) Adjetiva restritiva. 
d) Substantiva Predicativa. 
e) Adverbial consecutiva. 

 
09. O pronome que, em destaque no texto tem função 

sintática de: 
 

a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Adjunto adverbial. 
e) Complemento Nominal. 

 
10. A seguinte frase foi retirada de uma propaganda de 

“Canecas” (bebedouros) para animais, numa revista de 
produtos agrícolas: “A vida útil das Canecas fabricadas 
com Resinas Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” Como se percebe, há 
desconformidades em relação à norma culta da língua. 
Aponte a alternativa que corrige a falha que há no texto.  

 
a) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 

Plásticas estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

b) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, está atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

c) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

d) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

e) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas está atrelada à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

 
 
 
 
 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS    

 

  
11. São critérios para transferência de recursos para 

estados, distrito federal e municípios, EXCETO: 
 

a) Perfil demográfico da região. 
b) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
c) Características quantitativas e qualitativas da rede 

de saúde da área. 
d) Desempenho técnico, econômico e financeiro no 

período anterior. 
e) Níveis de participação do setor saúde nos 

orçamentos estaduais e federais. 
 
12. Referente ao Índice de Swaroop & Uemura é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) É um dos indicadores de nível de vida do qual a 
saúde faz parte. 

b) Indica a percentagem de pessoas que morreram 
com 60 anos ou mais em relação ao total de 
óbitos ocorridos em uma determinada população. 

c) Países desenvolvidos: valores entre 80% e 90%. 
d) Países subdesenvolvidos: índice pode atingir 50% 

ou menos.  
e) Classificação: 1º grupo: índice igual ou superior a 

75%; 2º grupo: variando de 50 a 74%; 3º grupo: 
variando de 25 a 49%; 4º grupo: valores inferiores 
a 25%. 

 
13. As características abaixo são de: 

 
 Ocorrência coletiva de uma determinada doença 
que no decorrer de um largo período histórico, acomete 
sistematicamente, mantendo uma incidência constante. 
 Presença constante de uma doença ou um agente 
infeccioso em uma área geográfica. 

 
a) Endemia 
b) Epidemia 
c) Epidemiologia descritiva 
d) Epidemiologia analítica 
e) Pandemia  

 
14. São possíveis intervenções contra mortalidade de 

menores de 5 anos, EXCETO: 
 

a) Melhorando a atenção pré-natal. 
b) Melhorando o atendimento ao parto e ao recém-

nascido. 
c) Prevenindo o excesso de peso ao nascer. 
d) Melhorando a nutrição materna. 
e) Reduzindo o fumo durante a gestação. 

 
15. Sobre Programa Nacional de Imunizações –PNI (1973) 

é INCORRETO afirmar: 
 

a) Criado com o objetivo de coordenar as ações de 
imunizações que se caracterizavam pela 
descontinuidade e pela reduzida área de 
cobertura. 

b) O PNI é parte integrante do Programa Ampliado 
de Imunizações (PAI), da Organização Pan-
Americana da Saúde. 

c) Brasil – elevada taxa de morbidade e mortalidade 
por doenças imunopreveníveis. 

Problemas 
 

Os candidatos que participaram da eleição 
municipal e que largaram banners nos postes de 

iluminação estão sendo convocados pela Justiça 
Eleitoral para fazerem a retirada. Caso não retirem 
suas propagandas, o juiz eleitoral da 175ª Zona 
Eleitoral, Fernando Ferreira de Moraes, vai adotar 
medidas enérgicas, como a aplicação de multas 
no valor de 50 mil UFIRs. 
 

Curitiba, Gazeta do Povo. 7 nov. 2004. 
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d) As secretarias municipais são responsáveis pela 
coordenação do Programa. 

e) Objetivo do Programa: oferecer todas as vacinas 
com qualidade a todas as crianças que nascem 
em nosso país, tentando alcançar coberturas 
vacinais de 100%. 

 
16. São Critérios de inclusão de doenças e agravos na lista 

de notificação, EXCETO: 
 

a) Magnitude: doenças de elevada frequência – altas 
taxas de incidência, prevalência, mortalidade. 

b) Potencial de disseminação: elevado poder de 
transmissão da doença. 

c) Transcedência: severidade – taxa de letalidade, 
hospitalização e sequelas. Relevância social e 
econômica.  

d) Vulnerabilidade: medida pela disponibilidade de 
instrumentos específicos de prevenção e controle 
da doença. 

e) Compromissos internacionais: situações 
emergenciais que impõe a notificação imediata de 
todos os casos suspeitos. 

  
17. Sobre febre tifóide é INCORRETO afirmar: 

 
a) É doença endêmica, relacionada com água não-

tratada e sem condição de higiene.  
b) O período de incubação é geralmente 

assintomático e dura, em média, cerca de 5 dias. 
c) Após o período de incubação, segue-se o período 

invasivo, quando então surgem sintomas como 
fraqueza, dor de cabeça, astenia e náuseas. A 
febre acompanha esses sintomas, tornando-se alta 
por volta do quinto dia.  

d) O período seguinte, chamado período de estado, 
caracteriza-se por febre, thyphus (topor), diarréia 
líquida e aumento do baço. 

e) O último período é o de defervescência, quando, 
se a evolução for favorável, os sintomas podem 
regredir. Há, no entanto, casos em que surgem 
complicações graves, como hemorragias e 
perfuração intestinal. 

 
18. Sobre saúde da criança é INCORRETO afirmar:  

 
a) Mais da metade das mortes de menores de um 

ano ocorre nos primeiros seis dias, isto poderia ser 
evitado por uma boa assistência ao pré-natal e ao 
parto, acesso da mãe à informação e controle 
social dos serviços públicos.  

b) Após o nascimento a mãe deve continuar tendo 
toda atenção necessária, principalmente se o bebê 
nascer prematuro ou com peso abaixo de 2.500g.  

c) A criança que nasce antes de completar os nove 
meses de gestação requer cuidados especiais, 
pois está com a saúde fragilizada - chamada 
também como imaturidade orgânica.  

d) No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, as 
afecções perinatais são responsáveis por 30% das 
mortes de crianças.  

e) As soluções para evitar a morte de crianças podem 
ser encontradas na família, na comunidade, no 
serviço de saúde ou a partir da formulação de 
políticas públicas de saúde nos Conselhos. Pode 
ser também a soma de esforços intersetoriais de 
governo e sociedade. Cada localidade tem o poder 
de descobrir e prevenir as causas pelas quais 
adoecem ou morrem as crianças, e assim diminuir 
o sofrimento humano.  

19. São fatores relacionados à Tuberculose no mundo, 

EXCETO: 
 

a) Empobrecimento da população. 
b) Aumento dos índices de migrações externas 

apenas. 
c) Envelhecimento da população mundial. 
d) Aparecimento da resistência a múltiplos fármacos. 
e) Reduzido interesse da comunidade científica e dos 

formadores de políticas públicas em relação à 
tuberculose. 

 
20. São agravos de notificação imediata via fax, telefone 

ou e-mail, além da digitação e transferência imediata, por 
meio magnético, através do Sinan os caso suspeito de, 
EXCETO: 
  

a) Botulismo 
b) Carbúnculo ou "antraz" 
c) Cólera 
d) Febre amarela 
e) Tétano neonatal 

 
    

3ª Parte – Conhecimentos Específicos     

 
 
21. O CREAS presta atendimento prioritário a crianças, 

adolescentes e suas famílias em certas situações das 
quais algumas estão descritas abaixo e destas é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Crianças e adolescentes vítimas de abuso e 
exploração sexual. 

b) Crianças e adolescentes vítimas de violência 
doméstica (violência física, psicológica, sexual, 
negligência). 

c) Famílias inseridas no Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil que apresentem dificuldades 
no cumprimento das condicionalidades. 

d) Adolescentes em cumprimento de medida sócio-
educativa de Liberdade Assistida e de Prestação 
de Serviços à Comunidade. 

e) Adolescentes e jovens após cumprimento de 
medida sócio-educativa privativa de liberdade, 
mesmo que não haja necessário suporte à 
reinserção sócio-familiar. 

 
22. Referente ao histórico do serviço social é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) O Serviço Social surgiu a partir dos anos 1930, 
quando se iniciou o processo de industrialização 
e urbanização no país.  

b) A emergência da profissão encontra-se 
relacionada à articulação dos poderes 
dominantes (burguesia industrial, oligarquias 
cafeeiras, Igreja Católica e Estado varguista) à 
época, com o objetivo de controlar as 
insatisfações populares e frear qualquer 
possibilidade de avanço do comunismo no país.  

c) O ensino de Serviço Social foi reconhecido em 
1963 e a profissão foi regulamentada em 1967 
com a lei 3252. 

d) A profissão manteve um viés conservador, de 
controle da classe trabalhadora, desde seu 
surgimento até a década de 1970.  
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e) Com as lutas contra a ditadura e pelo acesso a 
melhores condições de vida da classe 
trabalhadora, no final dos anos 1970 e ao longo 
dos anos de 1980, o Serviço Social também 
experimentou novas influências: a partir de 
então, a profissão vem negando seu histórico de 
conservadorismo e afirma um projeto profissional 
comprometido com a democracia e com o 
acesso universal aos direitos sociais, civis e 
políticos.  

 
23. De acordo com a lei 8662/93, que regulamenta a 

profissão de Serviço Social, NÃO se inclui no artigo 4º 
que relata quais atividades constituem competências do 
assistente social: 
 

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

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

c) Encaminhar providências, e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população. 

d) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social. 

e) Orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos. 

 
24. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) visam, 

EXCETO: 
 

a) Prestar atendimento em regime de atenção 
diária.  

b) Promover a inserção social dos usuários através 
de ações intersetoriais que envolvam educação, 
trabalho, esporte, cultura e lazer, montando 
estratégias conjuntas de enfrentamento dos 
problemas. Os CAPS, porém, não têm a 
responsabilidade de organizar a rede de serviços 
de saúde mental de seu território. 

c) Dar suporte e supervisionar a atenção à saúde 
mental na rede básica, PSF (Programa de 
Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde).  

d) Regular a porta de entrada da rede de 
assistência em saúde mental de sua área. 

e) Coordenar junto com o gestor local as atividades 
de supervisão de unidades hospitalares 
psiquiátricas que atuem no seu território. 

 
25. Referente à Lei N

o
 10.048, de 8 de novembro de 

2000, que aponta as prioridade de atendimento prioritário 
e os direitos das pessoas especificadas nesta lei é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Art., 1
o
 As pessoas portadoras de deficiência, os 

idosos com idade igual ou superior a 65 
(sessenta e cinco) anos, as gestantes, aos 
lactentes e as pessoas acompanhadas por 
crianças de colo terão atendimento prioritário, 
nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 
10.741, de 2003). 

 

b) Art. 2
o
 As repartições públicas e empresas 

concessionárias de serviços públicos estão 
obrigadas a dispensar atendimento prioritário, 
por meio de serviços individualizados que 
assegurem tratamento diferenciado e 
atendimento imediato às pessoas a que se 
refere o art. 1

o
. 

c) Art. 3
o
 As empresas públicas de transporte e as 

concessionárias de transporte coletivo 
reservarão assentos, devidamente identificados, 
aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas 
portadoras de deficiência e pessoas 
acompanhadas por crianças de colo. 

d) Art. 4
o
 Os logradouros e sanitários públicos, bem 

como os edifícios de uso público, terão normas 
de construção, para efeito de licenciamento da 
respectiva edificação, baixadas pela autoridade 
competente, destinadas a facilitar o acesso e 
uso desses locais pelas pessoas portadoras de 
deficiência. 

e) Art. 5
o
 Os veículos de transporte coletivo a 

serem produzidos após doze meses da 
publicação desta Lei serão planejados de forma 
a facilitar o acesso a seu interior das pessoas 
portadoras de deficiência. 

 
26. LEI Nº 7.853/89. Que se refere centralmente ao apoio 

às pessoas portadoras de deficiência em seu Art. 2º 
afirma: “Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar 
às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de 
seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao 
amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu 
bem-estar pessoal, social e econômico”. E ainda: 
"Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste 
artigo, os órgãos e entidades da administração direta e 
indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência 
e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento 
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo 
de outras, as seguintes medidas na área da saúde, 
EXCETO: 
 

a) A promoção de ações preventivas e de 
reabilitação, como as referentes ao 
planejamento familiar, ao aconselhamento 
genético, ao acompanhamento da gravidez, do 
parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da 
criança, à identificação e ao controle da gestante 
e do feto de alto risco, à imunização, à doença 
mental e seu diagnóstico e ao encaminhamento 
precoce de outras doenças causadoras de 
deficiência. 

b) O desenvolvimento de programas especiais de 
prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, 
e de tratamento adequado as suas vítimas. 

c) A criação de uma rede de serviços 
especializados em reabilitação e habilitação. 

d) A garantia de acesso das pessoas portadoras de 
deficiência aos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados, e de seu adequado 
tratamento neles, sob normas técnicas e 
padrões de conduta apropriados. 

e) A garantia de atendimento domiciliar de saúde 
ao deficiente grave não internado. 

 
 
 
 




http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.048-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.048-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm#art114
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
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27. Do Código de Ética do Assistente Social e do Sigilo 

Profissional é INCORRETO afirmar: 
 

a) Constitui dever do assistente social manter o 
sigilo profissional. 

b) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de 
que o assistente social tome conhecimento, 
como decorrência do exercício da atividade 
profissional. 

c) Em trabalho multidisciplinar só poderão ser 
prestadas informações dentro dos limites do 
estritamente necessário.  

d) A quebra do sigilo só é admissível quando se 
tratarem de situações cuja gravidade possa, 
envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo 
aos interesses do usuário, de terceiros e da 
coletividade. 

e) A revelação será feita dentro do estritamente 
necessário, quer em relação ao assunto 
revelado, quer ao grau e número de pessoas 
que dele devam tomar conhecimento. 

 
28. Do Código de Ética do Assistente Sócial, Art. 32 - A 

punibilidade do assistente social, por falta sujeita a 
processo ético e disciplinar, prescreve em_________, 
contados da data da verificação do fato respectivo. 
 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 
 

a) Um ano. 
b) Dois anos. 
c) Três anos. 
d) Quatro anos. 
e) Cinco anos. 

 
29. Pensando de forma dialética e ao analisar o papel 

político do homem diante da sociedade, Gramsci afirma: 
“Transformar o mundo exterior, as relações gerais, 
significa fortalecer a si mesmo, desenvolver a si mesmo. 
É uma ilusão, e um erro, supor que o „melhoramento‟ 
ético seja puramente individual: a síntese dos elementos 
constitutivos da individualidade é “individual”, mas ela não 
se realiza e desenvolve sem uma atividade para o 
exterior, atividade transformadora das relações externas, 
desde com a natureza e com os outros homens – em 
vários níveis, nos diversos círculos em que se vive – até à 
relação máxima, que abraça todo o gênero humano. Por 
isso, é possível dizer que o homem é essencialmente 
“político”, já que a atividade para transformar e dirigir 
conscientemente os homens realiza a sua “humanidade”, 
a sua “natureza humana” (Gramsci, 1995: 47-8). 
Referente a liberdade e política é INCORRETO afirmar: 
 

a) O exercício da liberdade possui dimensões 
individuais, pois trata da participação de cada 
um na vida privada, mas ela só é plena e 
transformadora quando coletiva. A liberdade 
individual é a concepção típica do liberalismo, 
mote fundador do Estado de direito. Gramsci 
alerta que estes são conceitos ambientais, ou 
seja, que obrigatoriamente necessitam de 
interações com a sociedade e a natureza para 
se concretizarem. 

 
 
 
 
 
 

b) A política é apresentada por Gramsci de duas 
formas: uma considerada como acepção ampla 
e outra restrita. Em sua acepção ampla 
(catarse), a política “é identificada com liberdade, 
com universalidade ou com todas as formas de 
práxis que superam a simples recepção passiva 
ou a manipulação dos dados imediatos da 
realidade" (Coutinho, 2003b: 70).  

c) A acepção restrita seria aquela abordada pela 
ciência política e circunscrita pelas relações 
institucionais, ou seja, aquela que “envolve o 
conjunto das práticas e das objetivações 
diretamente ligadas às relações de poder entre 
governantes e governados". 

d) A política é instrumento de construção da 
liberdade, de rompimento gradativo ou abrupto 
com um mundo dominado pela necessidade, ou 
seja, pela economia e suas dinâmicas.  

e) A política possibilita a construção de uma 
sociedade em que os homens podem 
desenvolver suas potencialidades plenamente e 
não apenas a partir das demandas do mercado 
de trabalho. 

 
30. Referente à Metodologia Científica da Pesquisa. Para 

que seja realizado um trabalho de pesquisa o 
ordenamento metodológico correto a ser utilizado é: 
 

a) Tabulação dos dados, redação, entrevistas e 
escolha da amostra estatística. 

b) Escolha da amostra estatística, redação, 
tabulação dos dados e entrevistas. 

c) Entrevistas, redação, tabulação dos dados e 
escolha da amostra populacional. 

d) Escolha da amostra estatística, entrevistas, 
tabulação dos dados e redação. 

e) Redação, tabulação dos dados, escolha da 
amostra estatística e entrevistas. 

 
31. Quanto a Constituição Federal do Brasil, Capítulo VII, 

que diz respeito à família, à criança, ao adolescente e o 
idoso, é INCORRETO afirmar: 
 

a) São penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial. 

b) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. 

c) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito 
à vida. 

d) Os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente em lugares 
especializados. 

e) Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida 
a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
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32. Sobre o Welfare State no Brasil é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) No Brasil, o W.S. surgiu a partir de decisões 
autárquicas com um caráter político muito forte: 
regular aspectos relativos à organização dos 
trabalhadores assalariados dos setores 
modernos da economia e da burocracia. 

b) Após uma análise dos aspectos jurídicos e 
institucionais das políticas sociais do país a partir 
de 1930, é possível perceber que só com a 
passagem da economia agrário- industrial para a 
economia urbano-exportadora é que se pode 
observar as primeiras mudanças institucionais 
no Estado, que visavam fornecer condições 
necessárias para o efetivo desenvolvimento da 
indústria.  

c) Foram feitas medidas para centralizar as ações 
estatais com o objetivo de propiciar a integração 
da economia nacional e regulamentar os fatores 
de produção. Na visão do Welfare State essa 
regulamentação é traduzida na criação de leis 
que falam sobre as condições de trabalho e à 
venda da força de trabalho. 

d) As políticas que apareceram no Brasil, no 
começo da década de 1920, já poderiam ser 
consideradas como um esboço, um rascunho da 
formação do Welfare State brasileiro, e sua 
função era controlar os movimentos de 
trabalhadores no país. Tinha como estratégia 
antecipar algumas necessidades, para com isso, 
favorecer os grupos profissionais com uma maior 
influência política, assim, restringir a legitimidade 
das lideranças trabalhadoras em suas 
reivindicações sociais e também limitar a 
capacidade de mobilização dos trabalhadores 
em geral. Segundo alguns afirmavam, a política 
de seguridade social da época tinha um aspecto 
reformista e buscava atender as necessidades 
das alas defensivas do movimento trabalhador 
para assim enfraquecer as organizações de 
cunho mais radical. 

e) Apenas a partir de 1930 que se torna clara 
existência efetiva de um Welfare State no Brasil, 
com uma política social de caráter extremamente 
conservador. É facilmente detectado o 
autoritarismo como marca de seu surgimento, 
para poder exercer repressão sobre os 
movimentos trabalhadores. Pois de acordo com 
a perspectiva corporativista dos grupos do 
poder, o ideal que predominava era o de uma 
sociedade harmônica, ou seja, os antagonismos 
entre as classes eram encarados como nocivos 
ao bem comum representado pelo Estado. 

 
33. O Art. 3º da política nacional do idoso reger-se-á 

pelos seguintes princípios dos quais NÃO se inclui: 
 

a) A família, a sociedade e o estado têm o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da 
cidadania, garantindo sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade, bem-
estar e o direito à vida. 

b) O processo de envelhecimento diz respeito à 
sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos. 

c) O idoso não deve sofrer discriminação de 
qualquer natureza. 

 
 

d) O idoso deve ser o principal agente e o 
destinatário das transformações a serem 
efetivadas através desta política. 

e) A 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. 

 
34. Referente à Lei orgânica da assistência social, seção 
II - dos benefícios eventuais: “O Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS, ouvidas as respectivas 
representações de Estados e Municípios dele 
participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das três esferas de 
governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor  
 
de até_________, nos termos da renda mensal familiar 
estabelecida no "caput". 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 
 

a) 15% (quinze por cento) do salário mínimo para 
cada criança de até 5 (cinco) anos de idade.  

b) 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo 
para cada criança de até 6 (seis) anos de idade. 

c) 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo 
para cada criança de até 6 (seis) anos de idade. 

d) 45% (quarenta e cinco por cento) do salário 
mínimo para cada criança de até 5 (cinco) anos 
de idade. 

e) 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário 
mínimo para cada criança de até 7 (sete) anos de 
idade. 

 
35. Referente aos Centros de Referência Especializados 

de Assistência Social – CREAS e o Serviço de Orientação 
e Apoio Especializado a Crianças, Adolescentes e 
Famílias é INCORRETO afirmar: 
 

a) A família por se constituir em espaço estratégico 
na garantia dos direitos de seus membros, 
sobretudo de crianças e adolescentes, e dando 
concretude à diretriz estabelecida pela Política 
Nacional de Assistência Social no que se refere 
à centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, projetos 
e programas. Nessa perspectiva, os serviços do 
CREAS estão voltados para ofertar ações de 
orientação, proteção e acompanhamento psico-
social individualizado e sistemático a crianças, 
adolescentes e famílias em situações de risco ou 
violação e adolescentes autores de ato 
infracional. Para tanto, deverá organizar 
atividades e desenvolver procedimentos e novas 
metodologias que contribuam para a efetividade 
de sua função protetiva, inclusive no que tange a 
orientação jurídico-social nos casos de ameaça 
e violação de direitos individuais e coletivos.  

b) As situações de vulnerabilidade e violação de 
direitos são fenômenos complexos e 
multideterminados, com variáveis que envolvem, 
entre outros, fatores sócio-econômicos, culturais 
e éticos. Assim, é necessária a compreensão 
desses fenômenos, para realizar processos de 
trabalhos com técnicas facilitadoras de 
construção de projetos pessoais e sociais, que 
possam contribuir para a minoração dos danos 
sofridos e superação da situação de violação de 
direitos.  
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c) Os planos de trabalho devem conter as 
estratégias de trabalho com as crianças e 
adolescentes, suas famílias, seus membros e 
indivíduos, os pactos de responsabilidades e 
compromissos assumidos e os recursos a serem 
mobilizados para responder às necessidades 
detectadas e para desenvolver potencialidades e 
capacidades.  

d) As crianças e adolescentes e suas famílias serão 
encaminhadas ao CREAS pelos Conselhos 
Tutelares, Vara da Infância e Juventude, 
Promotoria de Justiça e da Juventude, pela rede 
socioassistencial, por equipe de agentes 
institucionais responsável pela busca ativa de 
crianças e adolescentes em situação de risco ou 
violação de direitos, ou ainda por demanda 
espontânea dos usuários. A situação sempre 
deverá ser reportada às autoridades 
competentes.  

e) O atendimento deve pautar-se na ética e no 
respeito mútuo, com uma postura de 
acolhimento e escuta por parte dos técnicos, de 
modo a possibilitar a criação de vínculos de 
confiança entre estes e as famílias atendidas.  

 
36. Os critérios para partilha de recursos e inclusão de 

municípios no CREAS são definidos anualmente pela 
Comissão Intergestores Tripartite – CIT.  
Conforme Portaria Nº440/2005 - Art. 3º, o co-
financiamento federal para esse serviço se dá  por meio 
de transferência de recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social para os Fundos Municipais de 
Assistência Social, compondo a (o): 
 

a) Taxa anual de alta complexidade. 
b) Piso fixo de média complexidade. 
c) Tributo fixo de baixa complexidade. 
d) Taxa mensal de média complexidade. 
e) Piso anual de alta complexidade. 

 
37. Referente à entrevista individual e grupal é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) A entrevista nada mais é do que um diálogo, um 
processo de comunicação direta entre o 
Assistente Social e um usuário (entrevista 
individual), ou mais de um (entrevista grupal). 
Contudo, o que diferencia a entrevista de um 
diálogo comum é o fato de existir um 
entrevistador e um entrevistado, isto é, o 
Assistente Social ocupa um papel diferente – e, 
sob determinado ponto de vista, desigual – do 
papel do usuário. 

b) O papel do profissional entrevistador é dado pela 
instituição que o contrata – no momento da 
interação com o usuário, o Assistente Social fala 
em nome da instituição.  

c) Ambos os sujeitos (Assistente Social e usuário) 
possuem objetivos com a realização da entrevista 
– objetivos esses necessariamente diferentes. 
Mas o papel de entrevistador que cabe ao 
Assistente Social coloca-lhe a tarefa de conduzir 
o diálogo, de direcionar para os objetivos que se 
pretendem alcançar. 

 
 
 
 
 

d) Nem sempre é possível conciliar os objetivos do 
usuário e os do Assistente Social (e alcançar essa 
conciliação não é uma regra). Entretanto, 
estabelece-se uma relação de poder entre esses 
dois sujeitos – relação essa em que o Assistente 
Social aparece em uma posição hierarquicamente 
no mesmo nível do usuário, sem descriminação.  

e) Por ser um observador participante, o Assistente 
Social também emite suas opiniões, valores, a 
partir dos conhecimentos que já possui. Desse 
modo, entrevistar é mais do que apenas 
“conversar”: requer um rigoroso conhecimento 
teórico-metodológico (Silva, 1995), a fim de 
possibilitar um planejamento sério da entrevista, 
bem como a busca por alcançar os objetivos 
estabelecidos para sua realização. 

 
38. Segundo o ECA, a colocação de criança ou 

adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em 
programa de acolhimento familiar será comunicada pela 
autoridade judiciária à entidade por este responsável no 
prazo máximo de: 
 

a) Três dias. 
b) Cinco dias. 
c) Dez dias. 
d) Quinze dias. 
e) Um mês. 

 
39. Referente à instrumentalidade e trajetória do serviço 

social é INCORRETO afirmar: 
 

a) Na trajetória histórica do Serviço Social, pode-se 
identificar várias correntes que discutem a 
questão da sua instrumentalidade, que trazem 
consigo um corpo conceitual específico que dá a 
esse tema um determinado significado.  

b) Entende-se por instrumentalidade a concepção 
desenvolvida por Guerra (2000) que, a partir de 
uma leitura lukacsiana da obra de Marx, constrói 
o debate sobre a instrumentalidade do Serviço 
Social, compreendendo-a em três níveis: no que 
diz respeito à sua funcionalidade ao projeto 
reformista da burguesia; no que se refere à sua 
peculiaridade operatória (aspecto instrumental-
operativo); e como uma mediação que permite a 
passagem das análises universais às 
singularidades da intervenção profissional. 

c) O debate sobre a instrumentalidade do Serviço 
Social percorre a história da profissão em razão 
da própria natureza desta: o Serviço Social se 
constitui como profissão no momento histórico em 
que os setores dominantes da sociedade (Estado 
e empresariado) começam a intervir, de forma 
contínua e sistemática, nas conseqüências da 
“questão social”, através, sobretudo, das 
chamadas políticas sociais.  

d) Segundo Carvalho & Iamamoto (2005), o Serviço 
Social é requisitado pelas complexas estruturas 
do Estado e das empresas, de modo a promover 
o controle e a reprodução (material e ideológica) 
das classes subalternas, em um momento 
histórico em que os conflitos entre as classes 
sociais se intensificam, gerando diversos 
“problemas sociais” que tendem pôr a ordem 
socialista em xeque (Netto, 2005). 

e) No momento de sua emergência, o Serviço Social 
atua nas políticas sociais com funções 
meramente executivas, também chamadas de 
funções terminais. 
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40. Do ECA, Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra 

ou congênere classificado pelo órgão competente como 
inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao 
espetáculo requer pena com: 
 

a) Multa de dez a cinquenta salários de referência; 
na reincidência, a autoridade poderá determinar 
a suspensão do espetáculo ou o fechamento do 
estabelecimento por até dois meses.  

b) Multa de dez a cem salários de referência; na 
reincidência, a autoridade poderá determinar a 
suspensão do espetáculo ou o fechamento do 
estabelecimento por até um mês.  

c) Multa de vinte a cem salários de referência; na 
reincidência, a autoridade poderá determinar a 
suspensão do espetáculo ou o fechamento do 
estabelecimento por até quinze dias.  

d) Multa de doze a cinquenta salários de referência; 
na reincidência, a autoridade poderá determinar 
a suspensão do espetáculo ou o fechamento do 
estabelecimento por até vinte dias.  

e) Multa de cinquenta a cem salários de referência; 
na reincidência, a autoridade poderá determinar 
a suspensão do espetáculo ou o fechamento do 
estabelecimento por até dois meses.  

 

 
 
 

FIM DO CADERNO 







