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               Cargo: Assistente Social

CONCURSO PÚBLICO 01/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
Instruções

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu

cartão resposta.
 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.

 Veja como marcar esta resposta.

 Deve-se estar atento para:
 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
 Não escrever no verso do cartão resposta
 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da

prova;
 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou

por qualquer outra forma;
 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por

falsa identificação pessoal;
 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.
 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE
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1. No que se refere a instrumentalidade do Serviço Social, marque a alternativa INCORRETA:

a) Todo trabalho social possui instrumentalidade, a qual é construída e não pode ser modificada para não perder o
reconhecimento social.

b) A instrumentalidade, condição inerente ao trabalho, é dada pelos homens no processo de atendimento às necessidades
materiais (comer, beber, dormir, procriar) e espirituais (relativas à mente, ao intelecto, ao espírito, à fantasia) suas e de
outros homens.

c) A ação transformadora que é práxis (ver Lessa, 1999 e Barroco, 1999), cujo modelo privilegiado é o trabalho, tem uma
instrumentalidade.

d) Detém a capacidade de manipulação, de conversão dos objetos em instrumentos que atendam as necessidades dos
homens e de transformação da natureza em produtos úteis (e em decorrência, a transformação da sociedade).

e) O processo de trabalho é compreendido como um conjunto de atividades prático-reflexivas voltadas para o alcance de
finalidades, as quais dependem da existência, da adequação e da criação dos meios e das condições objetivas e
subjetivas.

2. O Projeto ético-político do Serviço Social aparece como elemento norteador da prática profissional. Leia as afirmativas
abaixo  e marque a alternativa correta.

I. Não há dúvidas de que o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de transformação da
sociedade. Esta vinculação se dá pela própria exigência que a dimensão política da intervenção profissional impõe.

II. o projeto profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem
dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero”.

III. O projeto ético-político do serviço social é bem claro e explícito quanto aos seus compromissos. Ele “tem em seu núcleo o
reconhecimento da liberdade como valor ético central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de
escolher entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos
indivíduos sociais.

a) Apenas as  alternativas II e III estão corretas;
b) Apenas a alternativa III está corretsa;
c) Apenas a alternativa II está correta;

d) As alternativas I e II estão corretas;
e) Todas as alternativas estão corretas

3. A Seguridade Social no Brasil apresenta características que são próprias do momento histórico-político-econômico.
Quanto as características da Seguridade Social no decorrer dos anos podemos afirmar:

a) Durante a década de 70 houve uma relativa ampliação das políticas de seguridade social, como é o caso do Funrural,da
renda vitalícia para os idosos,do BPC, aumento do teto do benefício mínimo, além da abertura da previdência social para
os trabalhadores autônomos e empregados domésticos e da ampliação da assistência médico-social.

b) A expansão universalista da seguridade está diretamente relacionada com o modelo econômico e político adotado após
1964 e com o conseqüente crescimento do processo de assalariamento urbano-industrial no Brasil.

c) Segundo Ana Elizabete Mota, os anos 90 foi marcado pelo desenvolvimento do movimento de
assistencialização/estatização da seguridade social nos anos 90.

d) A promulgação da Constituição Federal de 1988 pode ser considerada um grande avanço na legitimidade das políticas
sociais, tendo em vista a sua ampliação e diretrizes normativas.

e) A Constituição de 1988 através dos seus princípios universalizantes passa a garantir o acesso irrestrito  à Seguridade
Social.

4. Leia as alternativas abaixo e marque a INCORRETA:

a) A Redução de Danos é uma estratégia da saúde pública que visa reduzir os danos à saúde em conseqüência de práticas
de risco.

b) No caso específico do Usuário de Drogas Injetáveis (UDI), as ações de redução de danos objetivam reduzir os danos
daqueles usuários que não podem, não querem ou não conseguem parar de usar drogas injetáveis.

c) A Redução de Danos tem sido a política prioritária para o desenvolvimento de ações junto a usuários de drogas e são
desenvolvidas pelas três esferas de governo e entidades da sociedade civil.

d) O trabalho de redução de danos, quando iniciado no Brasil, era focado nos portadores de HIV, foi avançando muito,
ampliando seu campo de atuação e concebendo a redução de danos como uma política de saúde.

e) As ações de redução de danos devem preconizar reduzir todos os danos a saúde dos usuários e usuárias, considerando
a exclusão social, as questões estruturais, o estabelecimento de referências e contra-referências como prioritárias dentro
dos programas desenvolvidos.

5. Quanto a LOAS, analise as alternativas abaixo e marque a correta:

a) Direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e previsto na LOAS, o Benefício de Prestação Continuada de
Assistência Social (BPC) consiste no pagamento de um salário mínimo mensal para todas as pessoas com 65 anos de
idade ou mais e a pessoas com algum tipo de deficiência que as incapacite para o trabalho e/ou para a vida
independente.

b) A descentralização da assistência e a participação da população na formulação das políticas sociais são princípios
privilegiados na LOAS, assim como a universalização dos direitos sociais e a igualdade no acesso aos serviços,
figurando-os como questões basilares.

c) A descentralização é entendida  no sentido de remanejamento de competências decisórias e executivas, não de recursos
financeiros,ficando os municípios com recursos insuficientes para a execução das ações

d) A universalização dos direitos sociais da população está presente enquanto Diretriz da LOAS (cap. II, seção I), e em
todos os seus desdobramentos.

e) A LOAS prevê , cobertura prioritária à criança, à família, à gestante, à nutriz, em situações de riscos e nos casos de
calamidade pública.
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6. A Constituição de 1988 inaugura a assistência social como política pública, colocando-a ao lado da saúde e previdência no
sistema da seguridade social brasileira. No que se refere a Assistência Social enquanto política pública NÃO é correto afirmar:

a) A  Assistência Social precisa ser discutida sob três aspectos os quais a diferenciam das práticas prestadas anteriormente,
sendo analisada como direito de cidadania social, como política pública e como reafirmação de práticas pautadas na
solidariedade

b) O fato de ser garantida legalmente pressupõe a inter-relação com as demais políticas públicas, que por sua vez exigem a
intervenção ativa do Estado.

c) A sua intervenção não se limita à distribuição de bens materiais, pois abrange outros bens, classificados por alguns
autores como intangíveis voltados para as necessidades cognitivas emocionais básicas do ser humano.

d) Ao considerá-la como Política Pública equivale a transformá-la em um programa ou estratégia de ação, tornando-a um
conjunto de mecanismos e procedimentos mediante os quais se elabora a agenda do que virá a ser a pauta de
prioridades políticas a ser posta em prática de forma planejada e escalonada no tempo.

e) Ao compor o tripé de Seguridade Social com a promulgação da Constituição Federal de 1988 dava-se início a
multiplicação e extensão de direitos sociais no país. Isso fez com que a Assistência Social adquirisse um lugar próprio no
conjunto de políticas sociais como integrante do tripé da Seguridade Social,

7. São objetivos do SUS:

I. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie

III. a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Após análise das alternativas acima, marque a assertiva correta:

a) Apenas as  alternativas II e III estão corretas;
b) Apenas a alternativa III está corretsa;
c) Apenas a alternativa II está correta;
d) AS alternativas I e III estão corretas;
e) Todas as alternativas estão corretas

8. No que se refere aos direitos da pessoa com deficiência, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem
dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de
outras, as  abaixo EXCETO:

a) oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres
nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 3  anos, educandos portadores de deficiência

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de tratamento
adequado a 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) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados

às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns;

9.No que se refere às competências dos entes federados na implementação do SUAS é CORRETO afirmar:

a) O SUAS está sendo organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e é coordenado pela
Secretaria Nacional de renda e Cidadania;

b) Cabe aos estados a execução de serviços de referência regional de alta complexidade;
c) Aos municípios cabe a responsabilidade de implementar ações de proteção social básica e especial financiadas pelo

governo federal e governos estaduais;
d) Os estados tem a responsabilidade de, dentre outras, coordenar a implementação da política a nível estadual e capacitar

os trabalhadores da assistência;
e) Todas as alternativas estão corretas

10. Integram o Sistema Único de Assistência Social os órgãos, instâncias, entidades e trabalhadores dos três entes federados.
São componentes do SUAS, EXCETO:

a) Órgãos gestores
b) Instâncias de controle social como os conselhos de assistência social
c) Instâncias de pactuaçao como as Comissões Intergestores Bipartite formadas por representantes do governo federal e

dos estados.
d) Instâncias de deliberação: Conferências de Assistência Social
e) São importantes componentes, ainda, para a realização do SUAS a atuação das instâncias de articulação política em

torno da sua implementação: o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de assistência social (CONGEMAS) e suas
referências estaduais e municipais, o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social (FONSEAS), e os
Fóruns de discussão política.
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11. Quanto ao trabalho do Assistente Social no CAPS NÃO é correto afirmar:

a) É necessário que o assistente social no âmbito da psiquiatria possua subsídios com relação à saúde mental, discutindo a
necessidade de se buscar soluções quanto aos interesses do portador de transtorno mental;

b) O Serviço Social precisa se instrumentalizar tanto no que se refere a saúde psicossocial, como também ter
conhecimentos acerca dos direitos de cidadania entendendo a psiquiatria hierarquicamente mais importante que as outras
intervenções.

c) O Serviço Social em Saúde Mental precisa estar atrelado a outras áreas do conhecimento, fazendo uma leitura crítica
destas para dar conta das demandas institucionais sem perder de vista a criticidade e a visão histórica dos processos que
envolvem a problemática do usuário.

d) Para responder às particularidades, faz-se inevitável uma análise crítica da prática do assistente social, de modo que
englobe os usuários, familiares, equipamentos institucionais e também uma análise macro das questões políticas,
econômicas, sociais e ideológicas que permeiam a dimensão micro da instituição, a fim de buscar uma melhor prestação
de serviços aos usuários de Saúde Mental.

e) A atuação do assistente social deve contemplar tanto a área da psiquiatria quanto a do Serviço Social, realizando
acolhimento, oficinas, redes de atenção, visando a cidadania, a autonomia do sujeito e inserção na família, considerando
sua totalidade social.

12. Os novos moldes da assistência psiquiátrica necessitam de equipes multiprofissionais que dêem conta das demandas em
todos os seus níveis e especificidades. Dentro dessas novas modalidades de serviços de saúde mental encontra-se o CAPS
que tem como objetivos, EXCETO:

a) Prestar atendimento em regime de atenção diária, garantindo a internação apenas em casos excepcionais;
b) Gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico eficiente e personalizado;
c) 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.
d) 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);
e) Coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no seu

território.

13. Marque abaixo a alternativa que não corresponde a uma doença mental:

a) Transtorno obsessivo compulsivo;
b) Depressão;
c) Transtorno Bipolar;
d) Síndrome do Pânico;
e) Retardo

13.  Segundo o código de ética profissional, constituem-se direitos do Assistente Social, EXCETO:

a) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas
sociais;

b) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional;
c) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional;
d) abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento

dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes;
e) aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios deste Código;

14. O Projeto Ético – Político do Serviço Social indica novos horizontes para a atuação profissional. Leia as alternativas abaixo
e assinale a assertiva correta:

I. O projeto ético-político profissional do Serviço Social no Brasil, vinculado a um projeto de transformação de sociedade,
reitera a teoria crítica como fundamentação para o agir profissional. Esta teoria vai ao encontro das novas exigências da
profissão, na medida em que possibilita novas investigações,  naturalizando o real, sem reduzi-lo ao que está posto.

II. O projeto ético político pressupõe prática que leve a transitar do reino das necessidades para o da liberdade, pressupõe
também a capacidade do homem criar valores, escolher alternativas e ser reconhecido como cidadão

III. O Serviço Social é uma profissão dinâmica inserida no próprio contexto sócio histórico. Por tanto, cabe ao assistente
social modificar a sua forma de atuação profissional, em decorrência da demanda que lhe é colocada e da necessidade
de responder às exigências e às contradições da sociedade capitalista. É preciso acompanhar o movimento da sociedade
e visualizar os novos espaços como possibilidades de intervenção sobre uma realidade social concreta.

a) Todas as alternativas estão corretas
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas
d) Apenas a alternativa II está correta
e) Apenas a alternativa III está correta
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15. Na atualidade, os ajustes impostos às políticas sociais no Estado capitalista, por intermédio da política neoliberal, acirrada
no Brasil na década 1990, têm demandado ao assistente social uma visão crítica da realidade. Ou seja, cabe ao profissional ir
além das fronteiras do imediatismo, com distanciamento necessário das funções pontuais, repetitivas e burocráticas. Quanto a
isso, marque a alternativa INCORRETA:

a) Cabe ao Assistente Social um constante investimento no processo de apreensão da realidade concreta e das mudanças
sociais em movimento, para identificar novas possibilidades de intervenção profissional, por meio de qualificação
continuada para desenvolvimento de novas competências e habilidades para atender as novas demandas postas à
profissão.

b) O Assistente Social deve assumir o pressuposto da ação investigativa como novas possibilidades de intervenção, na
medida em que desvela o contraditório e produz as condições necessárias para o enfrentamento e superação das
questões sociais que se apresentam cotidianamente.

c) É a atitude investigativa que permite revelar a essência do problema e pensar o novo, e por isso, teoria e método sendo
elementos distintos precisam ser coerentes entre si.

d) O método fundamenta a prática e encontra-se no nível da abstração e, a teoria, por sua vez norteia a prática. Ambos
devem ser incorporados no agir profissional.

e) o Assistente Social tem formação para trabalhar com os serviços sociais nas mais diversas áreas; órgãos da
administração pública e privada, empresas organizações da sociedade civil, com políticas sociais na área da saúde,
habitação, educação, assistência, jurídica, entre outras.

16. O processo de planejamento é inerente a qualquer ação profissional, no que se refere ao Serviço Social, NÃO é correto
afirmar:

a) Na ação planejada é a reflexão que garante a dimensão do real e permite ainda o caminhar por aproximações sucessivas
onde a prática amplia os conhecimentos da realidade e, possibilita que se definam novos cursos de ação.

b) É necessário ao Assistente Social ter uma postura critica frente ao real, capaz de possibilitar aos usuários participação
ativa, dinâmica e consciente no processo de planejamento.

c) Anterior ao movimento de reconceituação, reconhecia-se no Serviço Social, um processo de “metodologismo” vivenciado
a partir da visão Bipartite do sujeito da ação, - caso e grupo.

d) O planejamento em Serviço Social não deve constituir-se em ação burocrática, deve ter como base a realidade e indicar
estratégias de intervenção

e) Atualmente o Planejamento é um instrumento imperativo na organização das ações desenvolvidas pelos assistentes
sociais, conforme estabelece a Lei de Regulamentação da Profissão em seu artigo 4º

17.  Leia as alternativas abaixo e marque a assertiva correta:

I - A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
II – O Art. 2º da LDB afirma ser a educação, dever do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana.
III – A LDB define a finalidade da educação como sendo o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

a) Todas as alternativas estão corretas
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas
c) Apenas as alternativas II e II estão corretas
d) Apenas a alternativa II está correta
e) Apenas a alternativa III está correta

18.  Marque a alternativa abaixo que não corresponde aos princípios do ensino, segundo a LDB

a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
d) respeito à liberdade e apreço à tolerância;
e) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

19. O SUS começou a ser desenhado no artigo 198 da Constituição Federal, definindo como seus princípios EXCETO:

a) Capacidade econômica dos municípios para financiamento
b) Igualdade;
c) Participação da comunidade;
d) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
e) Universalidade

20. É considerada característica das ações e serviço do SUS:

a) são executadas diretamente por ele, obrigatoriamente;
b) têm participação prioritária da iniciativa privada;
c) são organizados de forma centralizada, não regionalizada;
d) têm organização hierarquizada em dois níveis de complexidade: básico e especial
e) Podem ser executados através da iniciativa privada de forma complementar
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21. A Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990 dispõe que :

a) a gestante tem direito à licença com duração de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
b) todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.
c) o profissional de saúde deve respeitar a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo seu ciclo vital.
d) a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
e) toda prática ou atividades em saúde somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas em seus
respectivos Conselhos.

22. Analise as assertivas acerca do SUS, associando os parênteses, em seguida marque a alternativa correta.

I- É universal
II- É integral
III- É descentralizado
IV- É regionalizado e hierarquizado
V- Deve ser eficaz e eficiente

(  ) deve prestar serviços de qualidade e apresentar soluções quando as pessoas o procuram ou quando houver um problema
de saúde coletiva.
(  ) porque deve atender a todos,sem distinção, de acordo com suas necessidades; e sem cobrar nada, sem levar em conta o
poder aquisitivo ou se a pessoa contribui ou não com a Previdência Social.
(  )os serviços de saúde devem estar dispostos de maneira regionalizada, pois nem todos os municípios conseguem atender
todas as demandas e todo tipo de problemas de saúde.
(  ) todas as ações e serviços que atendem a população de um município devem ser municipais; as que servem e alcançam
vários municípios devem ser estaduais e aquelas que são dirigidas a todo o território nacional devem ser federais
(  )a saúde da pessoa não pode ser dividida e sim, deve ser tratada como um todo. Isso quer dizer que as ações de saúde
devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para prevenção e para o tratamento, sempre
respeitando a dignidade humana.

A sequência correta é:

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

23. Em relação aos Pactos-Portaria MS n. 399/2006, assinale a alternativa incorreta:

a) O Pacto em Defesa do SUS é a reafirmação da fidelidade de todos os entes com o Sistema Público de Saúde que garante a
equidade e o acesso universal ao sistema.
b) O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, que deverão expressar uma prioridade
inequívoca dos três entes federativos, com definição das responsabilidades de cada um.
c) O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federativo de forma a diminuir as competências
concorrentes.
d) a re-politização do SUS e seus princípios basilares são importantes macro-prioridades do Pacto em Defesa do SUS.
e) O Pacto pela Saúde é o estabelecimento dos indicadores básicos de Saúde a serem cumpridos pelos Gestores.

24. Acerca das Políticas Públicas de Saúde, leia e julgue as assertivas em C para certo ou E para errado.

( )O SUS foi constitucionalmente criado em 1986 por decreto presidencial
( ) A criação do SUS resultou das intensas lutas sociais que se desenvolveram nos anos 70 e 80 e culminaram na VIII
Conferência Nacional de Saúde em 1986
( ) Para assegurar o caráter público do SUS,seu aporte jurídico é fundamentado na concepção de saúde como direito de
cidadania
( ) A fim de realizar o princípio da equidade,o aporte jurídico do SUS defende a universalização apenas da atenção básica
através do PACS e do PSF
( ) Enquanto  Política Pública o cumprimento constitucional do direito à saúde exige ações intersetoriais como está
preconizado na NOB-96

A seqüência que preenche corretamente os parênteses é:
a) E, C, C, C, E b) C, C, C, E, E c) E, C, C, E, C d) E, E, E, C, C e) C, E, C, E, C

25. A educação em saúde tem como principais objetivos:

I- Conscientizar as pessoas para valorização da saúde
II- Incentivar as pessoas a serem protagonistas do seu cuidado, ou seja, cuidar de sua saúde com seus esforços e ações,
exercendo sua cidadania.
III-Desestimular a utilização dos serviços de saúde disponíveis na sociedade, pois já se encontram com uma demanda
esgotada de clientes.
IV- Desenvolver a promoção à saúde, promovendo o aprender sobre os cuidados ou práticas mais saudáveis de saúde.
V- Orientar sobre hábitos saudáveis de vida em detrimento de sua cultura ou crenças.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:
a) Apenas II, IV e V
b) Apenas II, III e V

c) Apenas I, III e IV
d) Apenas I, II e V

e)Apenas I, II e IV
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TEXTO

Qual é o idioma mais falado do mundo?

Como língua materna, é o mandarim. Como segunda língua, o inglês

O mandarim é o idioma mais falado do mundo quando considerados apenas os falantes que têm essa língua como materna. "O
mandarim é o mais falado por causa da grande população que existe na China", diz Vivian Cristina Rio, linguista e consultora
do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada (CPDEC).
Já no que diz respeito à segunda língua, ou língua estrangeira, mais popular, não há idioma mais falado que o inglês. E se
engana quem pensa que ele está perdendo a força para o espanhol, por exemplo. “O inglês está cada vez mais forte e isso vai
se perpetuar ainda durante muitos anos”, explica. Para a linguista, isso acontece porque os Estados Unidos - apesar da
recente crise mundial - ainda dominam mundialmente a economia.
Mesmo com o Ano da França no Brasil, Vivian diz que são poucas as pessoas que querem aprender francês, idioma que
dominou antes do inglês. “Como a França não tem mais domínio econômico mundial, o francês foi deixado de lado, pois a
escolha de uma língua estrangeira está muito associada à cultura e ao poder”, afirma.
Por esse mesmo motivo é que o “esperanto”, idioma criado artificialmente, não ficou tão popular como seus adeptos
esperavam. “As línguas se desenvolvem com uma sociedade, uma cultura e um país. Não adianta injetar um idioma depois
que uma cultura já está determinada, pois as pessoas, inconscientemente, rejeitam essa artificialidade”, diz Vivian.
Não se pode esquecer também a importância do idioma espanhol, tanto como língua estrangeira ou materna. “Hoje ele já
ocupa o terceiro ou quarto posto na lista dos mais falados, seja como língua materna ou estrangeira”, conta Vivian.
http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/qual-idioma-mais-falado-mundo-mandarim-ingles-497578.shtml

26. Ao ler o texto I, podemos afirmar como verdadeiro:

I. Há relativa classificação quando se trata do idioma mais falado do mundo.
II. Considerando os falantes nativos, a China, que é o país mais populoso, possui o idioma mais falado.
III. O idioma mais falado pertence ao maior país do mundo, que tem o maior número de pessoas.

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

27. Analise as assertivas abaixo:

I. Em “Para a linguista, isso acontece porque os Estados Unidos” a palavra destacada refere-se ao fato do inglês está cada
vez mais forte.
II. Em “Por esse mesmo motivo é que o “esperanto”...” temos um conectivo inicial que nos remete ao parágrafo anterior.
III. Em “Hoje ele já ocupa o terceiro ou quarto posto na lista dos mais falados” o pronome pessoal faz referência a uma
palavra anterior: Inglês.

Está (ão) incorreta (s):

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

28. Analisando o uso dos conectivos no texto, podemos perceber:

I. Em “Já no que diz respeito à segunda língua”, o conectivo inicial aponta outro ponto de vista, pressupondo que um
aspecto diferente foi abordado anteriormente..
II. Em “Mesmo com o Ano da França no Brasil” temos um conectivo que expressa relação semântica de concessão.
III. Em “Não se pode esquecer também...”o conectivo destacado é aditivo por expressar uma relação de soma com o
argumento anterior.

Está (ão) correta (s):

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

29. O gênero textual  e as suas características, permitem-nos afirmar que a função predominante nesse texto I é:

a) Fática
b) Referencial

c) Conativa
d) Metalinguística

e) Expressiva

30. Analise as assertivas:

I. Em “ Já no que diz respeito à segunda...” temos uma crase facultativa que seria proibida se a palavra seguinte fosse
“fase”.
II. Em “apenas os falantes que têm essa língua” o verbo está acentuado por está no plural. O mesmo não acontece em “ os
alunos tem sonhos ocultos”.
III. Em “por causa da grande população que existe na China” o verbo existir é impessoal e não poderia ser colocado no plural.

Está (ão) incorreta (s):

a) Apenas I e II
b) I, II e III

c) Apenas II e III
d) Apenas III

e) Apenas I




http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/qual-idioma-mais-falado-mundo-mandarim-ingles-497578.shtml



