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��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  0055  ((cciinnccoo))  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  0055  ((cciinnccoo))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  ddoo  SSUUSS    ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  ccoommpplleettoo,,  oo  

NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  

CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  

ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  

aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  eemm  

ssiillêênncciioo..  

 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto  
 

A MÚSICA DO CÉREBRO 
 
Em princípio, pode parecer estranho. Mas os cientistas estão descobrindo que todo cérebro tem sua 

própria trilha musical. É um som único, individual e produzido de acordo com a situação vivida. Quando se enxerga 
algo, ele tem determinadas “notas”. Quando se está tenso, apresenta outras, diferentes. A descoberta desta 
“música” cerebral poderá ajudar no tratamento de problemas, como o stress e a insônia e no entendimento de 
doenças, como a epilepsia. 

Na Inglaterra, cientistas da Universidade de Cardiff estão investigando a relação do ritmo cerebral 
observado quando se enxerga algo com a substância Gaba. Eles descobriram que, quanto maior sua concentração, 
mais altas as “notas musicais” fabricadas pelo cérebro. Como o composto está associado a doenças, como 
esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam que a informação pode contribuir para a melhor compreensão das 
enfermidades. “Com essa informação, esperamos entender melhor a ação de substâncias como o Gaba”, explicou 
Krish Singh, autor da pesquisa. 

Revista Istoé. 03 jun 2009. Ano 32. Nº 2064. p. 81. 
 
01. Após a leitura do texto, conclui-se que 
 
A) existe trilha musical em situações comuns a todos os cérebros. 
B) cada cérebro é portador de uma trilha musical distinta. 
C) nem todo cérebro é capaz de possuir notas musicais. 
D) em momentos de concentração elevada, as notas musicais tornam-se mais brandas. 
E) a pesquisa em foco poderá ser útil para doenças, como epilepsia, esquizofrenia, stress e insônia. 
 
02. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, analise as afirmativas abaixo. 
 

I.  “É um som único, individual e produzido de acordo com a situação vivida.” – se, nesse contexto, o termo 
som fosse substituído por voz, estaria correto: é uma voz única. E, ainda, se o termo situação fosse 
permutado por momentos, estaria correto: de acordo com momentos vividos. 

II.   “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas’” – o sujeito do verbo enxergar é o termo algo. Em 
relação ao termo notas, se este fosse substituído por valores, estaria correto: ele tem determinados valores. 

III.   “Quando se está tenso, apresenta outras, diferentes.” – o termo outras se refere a notas, citado 
anteriormente. Em relação ao verbo apresenta, concorda com o sujeito elíptico, cérebro.  

 
Está CORRETO o que se afirma em  
  
A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 
 
03. Analise os itens e as suas respectivas justificativas. 
 

I.  “A descoberta desta ‘música’ cerebral poderá ajudar no tratamento de problemas...” – o verbo sublinhado 
indica que a ação foi consumada em algum momento do passado. 

II.  “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas’”. – ambos os verbos existentes nesse período 
encontram-se no tempo presente. 

III. “Na Inglaterra, cientistas da Universidade de Cardiff estão investigando...” – a locução verbal sublinhada 
denota que a ação já foi concluída. 

IV.  “Eles descobriram que, quanto maior sua concentração...” – o verbo existente neste trecho exprime uma 
ação que já foi consumada no passado. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) II e IV. B) II e III. C) I e IV. D) I, II e IV. E) III e IV. 
 
04. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, analise as proposições abaixo. 
 

I. “...todo cérebro tem sua própria trilha musical...” – os termos sublinhados são, respectivamente, pronome 
indefinido, pronome demonstrativo e adjetivo. 

II. “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas...’ ” – o termo que inicia o período se classifica como uma 
conjunção que exprime circunstância modal. Quanto ao termo ele, trata-se de um pronome pessoal oblíquo. 

III. “A descoberta desta ‘música’ cerebral...” – o termo desta é classificado como um pronome demonstrativo. Em 
relação aos termos sublinhados, ambos são substantivos comuns. 
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IV. “Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam ...” – classificam-se, 
respectivamente, os termos sublinhados como conjunção que exprime circunstância conformativa, substantivo e 
pronome pessoal reto. 

 
Assinale a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.  
 
A) As proposições I, II e IV estão corretas. 
B) Nenhuma proposição está correta.  D) As proposições I e III estão corretas. 
C) As proposições II, III e IV estão corretas. E) As proposições II e IV estão corretas. 
 
05. Observe o trecho abaixo. 
 

    “Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam que a informação 
pode contribuir para a melhor compreensão das enfermidades. Com essa informação, esperamos entender melhor a 
ação de substâncias como o Gaba, explicou Krish Singh, autor da pesquisa.”  

 
Sobre ele, é CORRETO afirmar. 
 
A) Em “está associado a doenças.” – a crase é facultativa. 
B) Sobre o trecho “para a melhor compreensão das enfermidades”, no termo sublinhado, existe a presença de um prefixo e de 

um sufixo. 
C) Em “a informação pode contribuir para a melhor compreensão...”, sobre os termos sublinhados, estaria correto se afirmar: 

em ambos os termos sublinhados, existe a presença, apenas, do determinante a. 
D) “esperamos entender melhor a ação de substâncias”, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de um sufixo. 
E) “esperamos entender melhor a ação de substâncias”, inexiste a crase, uma vez que, no termo sublinhado, existe, apenas, a 

presença da preposição a. 
 

CONHECIMENTOS DO SUS 
 

06. Matéria em jornal local de 13 de março de 2007 de um município com 50.000 habitantes comenta a revolta de 
amigos e parentes de D. Maria Santinha com sua morte prematura, aos 34 anos, vítima de câncer de mama. 
Prometem se organizar em passeata, até a Prefeitura, para exigir explicações ao Sr.Prefeito e sensibilizar os 
vereadores para a abertura de uma CPI. D. Santinha iniciou o tratamento do câncer de mama num estágio muito 
avançado da doença, apesar de ter comparecido ao Posto de Saúde durante meses, sem que ninguém tivesse 
detectado a gravidade do seu caso, mesmo tendo informado ter outros casos de câncer de mama em sua família. A 
equipe de reportagem conseguiu descobrir que D. Maria Santinha levou seis meses para conseguir realizar a 
mamografia na Capital. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) A universalidade do atendimento foi garantida. 
B) A integralidade não pode ser garantida devido à ausência de uma rede de ações e serviços de saúde descentralizada, 

regionalizada e hierarquizada. 
C) O gestor municipal deve ter a participação da comunidade como um dos instrumentos importantes no processo de 

planejamento da rede de assistência ao câncer de mama. 
D) A universalidade do atendimento garante a integralidade da atenção. 
E) A regionalização da atenção à saúde não está garantida na região.  
 
07. Analisando a matéria do jornal descrita na questão anterior e considerando o Pacto pela Vida, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) O município deve ter baixa cobertura de ginecologistas. 
B) A Atenção Básica sozinha é suficiente para garantir a assistência ao câncer de mama. 
C) Os objetivos da regionalização da assistência não têm sido garantidos no município e na região. 
D) Esta situação só se resolverá quando a secretaria estadual implantar uma central de regulação de consultas e exames de 

média e alta complexidade na macrorregião. 
E) É obrigação do nível municipal disponibilizar atenção básica, de média e alta complexidade à população para garantir 

assistência ao câncer de mama. 
08. A legislação brasileira é clara na determinação de que todos os serviços e profissionais de saúde são responsáveis 

pela notificação de Doenças de Notificação Compulsória, devendo, para isso, seguir a legislação pertinente. 
ASSINALE o que é considerado como de notificação imediata, em até 24h. 

 
A) Caso confirmado de Influenza ou de Sarampo em indivíduo com história de viagem ao exterior. 
B) Caso suspeito de Influenza H1N1. 
C) Caso de Sífilis ou de Rubéola. 
D) Caso suspeito de Cólera, a de Síndrome Febril Ictero-Hemorrágica Aguda ou de AIDS. 
E) Caso suspeito de Tétano neonatal ou de Sífilis Congênita.  
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09. O Pacto pela Vida tem como uma das prioridades a eliminação da Hanseníase como problema de Saúde Pública, 
estabelecendo a meta de menos de 1 caso por 10.000 habitantes nos municípios considerados prioritários até 2006. 
Um desses municípios com 1.000.000 habitantes registrou, em janeiro de 2007, 2.000 casos da doença em 
tratamento. Ao longo do mesmo ano, 500 casos novos foram identificados, e 300 tiveram alta por cura.  

 Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A prevalência da hanseníase foi o dobro da incidência neste ano. 
B) A prevalência da hanseníase em 2007 foi três vezes maior que a meta esperada. 
C) O coeficiente incidência representa todos os casos acumulados no ano. 
D) O coeficiente de incidência da doença foi 50/10.000 habitantes em 2007. 
E) A prevalência representa a força da ocorrência da doença na população. 
 
10. No Brasil, a vacinação é considerada uma importante prática de saúde pública. O Programa Nacional de 

Vacinação-PNI é um dos mais conceituados no Mundo, valorizando, nos seus calendários, para cada grupo 
populacional, ações de rotina e campanhas, como estratégias para proteção individual e coletiva dos cidadãos. 
Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A vacina contra pneumococo previne a pneumonia por pneumococo e é aplicada em todos os adultos durante a Campanha 

Nacional de Vacinação do Idoso. 
B) A vacina contra Influenza H1N1 é oferecida anualmente, durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
C) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do 

recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose 
e 180 dias da primeira para a terceira dose. 

D) A Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) protege contra a Diarreia por Rotavírus. Sua primeira dose deve ser aplicada 
aos quatro meses. 

E) As afirmativas A e D acima estão corretas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11. Em dezembro de 1995, foi realizada no Recife, a XXIX Convenção Nacional da Associação Brasileira de Ensino em 
Serviço Social (ABESS), quando foi aprovado o documento que fundamentou, no ano seguinte, o texto intitulado 
Proposta básica para o projeto de formação profissional – novos subsídios para o debate. Após um período de 
discussão ampliada, promovido pela ABESS, que, mais tarde, passou a ser ABEPSS (Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa de Serviço Social), são formuladas as Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social, em 
que a questão social é posta como eixo fundante da profissão. Assim sendo, qual entendimento a respeito da 
expressão questão social tem sido defendido por autores que se fundamentam na perspectiva da teoria marxiana, 
no campo do conhecimento do Serviço Social? 

 
A) A questão social não se restringe à exclusão, tendo em vista que é uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade 

experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. 
B) Conforme ensinou Marx, a questão social é a expressão imediata do pauperismo que se evidencia nas sociedades modernas 

do século XVIII, na dinâmica das relações de produção e reprodução social. 
C) A questão social é o conjunto de problemas sociais, econômicos e políticos de uma sociedade. 
D) Com a crise dos anos 1970 e o desmantelamento do welfare state na Europa, surge uma nova questão social como resultado 

da falência do modelo de proteção social, implantado a partir da II Guerra Mundial. Destarte, a nova questão social é o 
resultado do novo cenário de exclusão, globalizado, que evidencia um caráter inédito aos conflitos sociais 
contemporâneos. 

E) A questão social é parte constitutiva das relações sociais capitalistas, expressão ampliada das desigualdades sociais, ou seja, 
o anverso do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. 

 
12. A trajetória das lutas sociais no Brasil está refletida nos textos de suas Cartas Magnas. Com o fim da escravatura 

em 1888 e o aparecimento das primeiras indústrias no início do século passado, as precárias condições de trabalho 
e de vida das populações urbanas, surgiram movimentos urbanos e operários, sob forte influência dos imigrantes, 
cujos resultados do enfrentamento dessas manifestações pelo Estado implicaram os primeiros embriões da 
legislação trabalhista brasileira. Desde as primeiras décadas do século XX, tomando como marco a Lei Elói 
Chaves, em 1923, a Constituição Federal de 1988, uma verdadeira história de lutas foi escrita. Nessa perspectiva, 
considerando a trajetória dos Direitos e das Políticas Sociais no Brasil, assinale a alternativa FALSA. 

 
A) O conceito alargado de proteção social, preconizado pela Carta Magna de 1988, a chamada Constituição Cidadã, inaugura 

no Brasil a Política de Seguridade Social, preconizada no seu Artigo 194, contemplando os Direitos à saúde, à previdência 
e à assistência social. 
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B) Somente a partir da Constituição de 1988, a população brasileira não segurada pelo sistema de proteção previdenciária 
passou a ter acesso aos serviços de saúde pública. 

C) Universalidade da cobertura de atendimento; Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
Irredutibilidade do valor dos benefícios e Equidade na forma de participação no custeio são objetivos da competência do 
Poder Público, para organizar a Política de Seguridade Social. 

D) A saúde, nos termos da lei, é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

E) A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, é um dos 
objetivos da Assistência Social. 

 
13. Na compreensão de Elaine Behring e Ivanete Boschetti, as Políticas Sociais são 
 
A) iniciativas exclusivas do Estado para responder as demandas da sociedade e garantir hegemonia. 
B) desdobramentos e, até mesmo, respostas e formas de enfrentamento às expressões multifacetadas da questão social no 

capitalismo. 
C) exclusivamente decorrência da luta e pressão da classe trabalhadora. 
D) estratégias do Welfare State, desenvolvidas a partir da II Guerra Mundial, nos países capitalistas europeus. 
E) mecanismos de proteção social, planejados para combaterem a essência da desigualdade social. 
 
14. A partir de meados dos anos 1970, no Brasil, o Serviço Social passou por um processo de renovação, quando foram 

evidenciadas três correntes em disputa: a modernizadora, a de reatualização do conservadorismo e a de intenção 
de ruptura. Nesse mesmo período, no País, o Movimento Sanitário ganhava força e preconizaria, nos anos 1980, um 
dos principais capítulos escritos na história dos Direitos e Políticas Sociais brasileiras. Maria Inês Bravo, ao se 
referir aos dois processos, concluirá que 

 
A) o Serviço Social na área de saúde, chega à década de 1990 com uma avançada diferenciação da prática institucional. 
B) a partir dos anos 1980, venceu a tendência da intenção de ruptura, principalmente entre os profissionais no campo da 

intervenção, com destaque para a área de saúde pública. 
C) o Serviço Social, com base na Teoria Crítica, foi a categoria que mais contribuiu para o Movimento da Reforma Sanitária. 
D) o movimento de renovação do Serviço Social no Brasil, nos anos 1970 estava articulado às questões colocadas pela 

realidade da época, mas o fato de não ter sido um movimento de revisão interna permitiu realizar um nexo com o 
Movimento pela Reforma Sanitária. 

E) a categoria estava desarticulada do Movimento da Reforma Sanitária. 
 
15. Entre os anos 1970 e 1980, o Serviço Social protagoniza um momento importante de seu desenvolvimento no Brasil, 

quando se evidencia o enfrentamento e a denúncia do conservadorismo profissional. Segundo o professor José 
Paulo Netto, “é neste processo de recusa e crítica do conservadorismo que se encontram as raízes de um projeto 
profissional novo, precisamente as bases do que está sendo denominado projeto ético-político”.  

 Com relação ao referido projeto, devemos entendê-lo 
 
A) enquanto projeto cujo conteúdo ideo-político fundamentou a elaboração do Código de Ética Profissional de 1993, negando 

a perspectiva conservadora e adotando uma matriz crítica, ou seja, a fenomenologia. 
B) como um projeto profissional desvinculado de qualquer tendência societária, embora seu conteúdo ídeo-político esteja 

comprometido com a justiça social. 
C) enquanto projeto revolucionário, dotado de um teor classista, hegemônico entre a categoria, cujo grande mérito tem sido 

viabilizar o consenso entre os Assistentes Sociais. 
D) como um projeto profissional, societário, comprometido com os interesses e as lutas da classe trabalhadora. 
E) ter sido um projeto audacioso, enquanto proposta ético-política, no entanto não se sustentou diante dos imperativos do modo 

de produção capitalista na dimensão da intervenção profissional. 
 
16. Sobre a Instrumentalidade, a Professora Yolanda Guerra faz referência “à determinada capacidade ou propriedade 

constitutiva da profissão, construída e reconstruída no processo socio-histórico”.  
 Nessa perspectiva de pensamento, é CORRETO concluir que 
 
A) a Instrumentalidade é a capacidade de conversão dos objetos em instrumentos que atendam às necessidades sociais, 

orientados para uma finalidade. 
B) a Instrumentalidade, como mediação, diz respeito apenas à funcionalidade do Serviço Social à ordem burguesa. 
C) a Instrumentalidade é a operacionalização dos instrumentos e técnicas pertinentes à categoria profissional. 
D) nem todo trabalho possui Instrumentalidade. 
E) a Instrumentalidade, como mediação, são respostas manipulatórias, fragmentadas, imediatistas, cujo parâmetro é a eficácia, 

segundo a racionalidade burguesa. 
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17. Sabe-se que, no Brasil, a transição demográfica tem sido um tema cada vez mais debatido por estudiosos, gestores 
públicos e sociedade civil, diante da magnitude desse processo em curso e do seu impacto na agenda da seguridade 
social. Como conquista dos segmentos que se mobilizaram nas últimas décadas, com certeza, o Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741), sancionado pelo presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, em 1 de outubro de 2003, é um 
instrumento que merece ser estudado para que seu conteúdo seja efetivado.  

 Com relação ao conteúdo do Estatuto do Idoso, é CORRETO afirmar que 
 
A) foi o primeiro instrumento legal a contemplar os Direitos Sociais do segmento mais velho da população brasileira. 
B) em todo o seu conteúdo, é respeitada a delimitação cronológica dos 60 anos de idade, estabelecida pela Organização das 

Nações Unidas, para definir pessoa idosa em países como o Brasil. 
C) os casos de suspeita serão somente notificados, e os de confirmação de maus-tratos contra idoso serão obrigatoriamente 

comunicados pelos profissionais de saúde a qualquer um dos seguintes órgãos. 
D) as entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, 

Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. 
E) no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério do 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de 
transporte. 

 
18. Sobre a Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003, no seu TÍTULO III, Das Medidas de Proteção, CAPÍTULO I, das 

Disposições Gerais (Art. 43.), estabelece que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis, sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados 

 
A) por ação ou omissão da sociedade ou do Estado e falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 
B) em razão de sua condição pessoal e por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
C) somente em razão de sua perda de autonomia e independência. 
D) por omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento e perda de autonomia e independência. 
E) por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento 

e em razão de sua condição pessoal. 
 
19. A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, mais conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, no seu Art. 6º, estabelece 

que “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus 
motivos”.  

 Assim, no Parágrafo Único, são considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 
 
A) Voluntária (consentida pelo usuário), Involuntária (sem consentimento do usuário e a pedido de terceiro) e Compulsória 

(determinada pela Justiça). 
B) Voluntária (a pedido e com o consentimento da família), Involuntária (solicitada pela autoridade judicial) e Compulsória 

(determinada pela autoridade médica local). 
C) Voluntária (consentida pelo usuário) e Compulsória (solicitada pela autoridade médica local e determinada pela autoridade 

policial). 
D) Voluntária (com o consentimento da família) e Involuntária (solicitada pela autoridade policial). 
E) Voluntária (consentida pelo usuário e sua família), Involuntária (sem consentimento do usuário e a pedido da Justiça) e 

Compulsória (determinada pela Justiça). 
 
20. Com relação às internações voluntárias e involuntárias, segundo preconiza a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, 

assinale a alternativa FALSA. 
 
A) A pessoa que solicita voluntariamente sua internação ou que a consente deve assinar, no momento da admissão, uma 

declaração de que optou por esse regime de tratamento. 
B) O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. 
C) A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional 

de Medicina do Estado onde se localize o estabelecimento. 
D) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de vinte e quatro horas, ser comunicada ao Ministério Público 

Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento onde tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado 
quando da respectiva alta. 

E) O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal ou quando 
estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 
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21. Sobre o Programa de Garantia de Renda Mínima – PGRM, é CORRETO afirmar que se destina às famílias que 
tiverem renda per capita inferior a 

 
A) 1/4 salário mínimo, com filhos ou dependentes menores de 14 anos, residentes em municípios com receita tributária inferior 

à média estadual. 
B) 1/4 salário mínimo, com filhos ou dependentes menores de 16 anos, residentes em municípios com receita tributária inferior 

à média estadual. 
C) 1/2 salário mínimo, com filhos ou dependentes menores de 16 anos, residentes em municípios com receita tributária inferior 

à média estadual. 
D) 1/2 salário mínimo, com filhos ou dependentes menores de 14 anos, residentes em municípios com receita tributária inferior 

à média estadual. 
E) 1/3 salário mínimo, com filhos ou dependentes menores de 16 anos, residentes em municípios com receita tributária inferior 

à média estadual. 
 
22. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 54, é dever 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
 

I.  ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria; 
II.  atendimento em creche e pré- escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
III.  acesso aos níveis mais elevados do ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um; 
IV.  oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas.  D) Apenas I e II estão corretas. 
C) Apenas II, III e IV estão corretas. E) Todas estão corretas. 
 
23. O Código de Ética dos Assistentes Sociais contempla como princípio fundamental 
 
A) a ampliação e consolidação da cidadania, considerada como tarefa secundária, visando garantir direitos sociais e políticas 

dos setores populares. 
B) defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente 

produzida. 
C) livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
D) ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as 

atribuições, cargos ou funções. 
E) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de programas sociais. 
 
24. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/93, em seu artigo 4º, estabelece que a Assistência Social 

rege-se pelo seguinte princípio: 
 
A) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 

públicas. 
B) Participação da população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 

todos os níveis. 
C) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e comando único das ações em 

cada esfera de governo. 
D) Promoção da integração ao mercado de trabalho. 
E) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de Assistência Social em cada esfera de governo. 
 
25. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público não contributivo, descentralizado e 

participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social 
brasileira. É(são) responsabilidade(s) da Gestão Básica do SUAS: 

 
A) Implementar, em consonância com a União e Estados, programas de capacitação de gestores, profissionais, conselheiros e 

prestadores de serviços, observados os planos de Assistência Social. 
B) Executar programas e/ou projetos de promoção da inclusão produtiva e promoção do desenvolvimento das famílias em 

situação de vulnerabilidade social. 
C) Participar da gestão do BPC, integrando-o à Política de Assistência Social do município, garantindo o acesso às 

informações sobre os seus beneficiários. 
D) Estabelecer pacto de resultados com a rede prestadora de serviços, com base em indicadores sociais comuns, previamente 

estabelecidos, para serviços de proteção social básica e especial. 
E) Participar da partilha de recursos relativos aos programas e projetos voltados à promoção da Inclusão Produtiva. 
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26. É CORRETO afirmar que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
 
A) é uma unidade pública da política de assistência social, de base municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social. 
B) é uma unidade pública da política de assistência social, de base estadual, integrante do SUAS, localizado em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social. 
C) é uma unidade pública da política de assistência social, de base federal, integrante do SUAS, localizado em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social. 
D) é destinado à prestação de serviços e programas socioassistenciais de proteção social plena às famílias e indivíduos e à 

articulação desses serviços no seu território de abrangência, e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a 
proteção social. 

E) é uma unidade socioassistencial que possui uma equipe de trabalhadores da política de assistência social responsáveis pela 
implementação do PAIF, de serviços e projetos de proteção básica e pela gestão articulada no território de abrangência, 
sempre sob orientação do gestor estadual. 

 
27. No que se refere ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), integrante do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), é CORRETO afirmar que 
 
A) se constitui numa unidade pública municipal, responsável pela oferta de atenções especializadas de apoio, orientação e 

acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 
B) tem como objetivos: fortalecer as redes sociais de apoio da família; contribuir no combate a estigmas e preconceitos; 

assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando a sua 
integridade física, mental e social. 

C) atende, apenas, crianças, adolescentes e suas famílias, que vivenciam situações de ameaça e violações de direitos por 
ocorrência de abandono, violência física, psicológica ou sexual, exploração sexual comercial, situação de rua e  vivência de 
trabalho infantil. 

D) o atendimento prestado pelo CREAS não está articulado com o Poder Judiciário e Ministério Público. 
E) se constitui numa unidade pública federal, responsável pela oferta de atenções especializadas de apoio, orientação e 

acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 
 
28. São atribuições privativas do Assistente Social, EXCETO 
 
A) assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em 

matéria de Serviço Social.  
B) dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação.   
C) dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas. 
D) assumir a gestão de Secretarias Municipais de Assistência Social. 
E) fiscalizar o exercício profissional por meio dos Conselhos Federal e Regionais.  
 
29. No que se refere ao Tabagismo, estão corretas, EXCETO: 
 
A) O tabagismo é a maior causa isolada, evitável, de doença no mundo. 
B) O cigarro causa mais mortes prematuras no mundo do que a soma das mortes causadas por AIDS, cocaína, álcool, acidentes 

de automóvel, heroína e suicídios. 
C) O tabagismo não é considerado uma pandemia. 
D) A maioria dos fumantes se preocupa com os direitos dos não fumantes e apoia a restrição de fumar em locais públicos e de 

trabalho. 
E) O tabaco é uma droga e causa dependência semelhante à cocaína, à morfina e ao álcool.  
 
30. Sobre a Lei da Pessoa Portadora de Deficiência, assinale V (Verdadeiro) e F (Falso) nas assertivas abaixo. 
 

(   ) O Ministério Público intervirá, preferencialmente, nas ações públicas, coletivas ou individuais em que se 
discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas. 

(   ) É obrigatória a oferta gratuita da Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino. 
(   ) É garantido o acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos públicos e privados bem 

como seu tratamento sob normas técnicas e padrões de condutas apropriados. 
(   ) A legislação que trata da reserva de mercado de trabalho em favor das pessoas portadoras de deficiência é 

aplicada somente na esfera das entidades da administração pública. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) F,V,V,F.  B) V,V,F,F. C) F,F,V,V. D) V,F,V,F. E) F,V,V,V. 

 







