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1ª – Parte – Português  
 
TEXTO 01 
 
Criador de bebê de proveta ganha Nobel de Medicina 
 
Robert Edwards foi anunciado nesta segunda-feira (4) em 
Estocolmo, na Suécia, como o vencedor do Prêmio Nobel 
de Medicina de 2010 por suas pesquisas sobre a 
fertilização in vitro. O embriologista britânico é conhecido 
como "pai" do primeiro bebê proveta, Louise Brown, 
nascida em 1978. 
Edwards começou suas pesquisas sobre fecundação em 
meados da década de 1950, e seu trabalho possibilitou o 
nascimento de 4 milhões de pessoas. Segundo o Instituto 
Karolinska, que o escolheu como vencedor do Nobel, o 
britânico conseguiu vencer "desafios monumentais" no 
campo da ciência e a "forte oposição do sistema", que 
alegava obstáculos éticos.  
 
Ao longo dos anos, Edwards deu resposta a grandes 
questões científicas e seu êxito representou uma 
"revolução" no tratamento da infertilidade. De acordo com 
o Instituto Karolinska, a infertilidade é um problema que 
afeta cerca de 10% dos casais em todo o mundo e gera 
estresse, ansiedade e depressão em milhões de pessoas. 
Nascido em Manchester em 1925, Edwards estudou 
biologia na Universidade de Gales e na de Edimburgo. A 
partir de 1958, começou a trabalhar no processo de 
reprodução humana. Em 1963, na cidade de Cambridge, 
fundou, com Patrick Steptoe, o primeiro centro de 
pesquisas para a fecundação in vitro.  
 
01. Quanto a alguns elementos comuns à notícia, assinale 
a alternativa correta: 
 

a) Como o perfil dos leitores costuma ser um fator 
definidor da natureza da publicação o tema seria 
apropriado apenas a uma revista médica. 

b) A principal característica de uma notícia no que 
concerne a sua organização é que a mesma 
prescinde de uma estrutura previamente 
determinada. 

c) O corpo da notícia desenvolveu as informações 
que foram introduzidas no início do texto 
respondendo a possíveis perguntas do leitor a 
exemplo de 'como' e 'por quê?' 

d) A simplicidade dos termos utilizados e as frases 
com estrutura básica comprometeram a clareza 
do texto. 

e) Numa notícia o uso de adjetivos e advérbios são 
indispensáveis para caracterizar o fato denotando 
assim a posição do autor. 

 
02. Assinale a alternativa em que as informações 
veiculadas pelo texto mantêm relação de causa e 
consequência entre si respectivamente: 
 

a) Pesquisas sobre fertilização – nascimento de mais 
de 4 milhões de pessoas. 

b) Pai – primeiro bebê de proveta. 
c) Desafios monumentais-oposição do sistema. 
d) Grandes questões científicas-infertilidade. 
e) Trabalhar no processo de reprodução humana-

cidade de Cambridge. 
 
 

03. Analise os itens e assinale a opção correta quanto aos 
ditames da norma padrão do idioma. 
 

a) 'bebê' e 'prêmio' são acentuadas pela mesma 
regra. 

b) ' infertilidade é um problema que afeta cerca de 
10% dos casais'. Trocando a palavra sublinhada 
pela locução conjuntiva 'à cerca' seria mantido o 
sentido da expressão no texto, inclusive pelo 
emprego do acento grave. 

c) A forma verbal ' possibilitou' estabelece relação 
de concordância com o termo 'pesquisas'. 

d) O termo ' in vitro' é um exemplo de anglicismo, 
fenômeno linguístico caracterizado pelo uso de 
termos de qualquer língua estrangeira que são 
intraduzíveis. 

e) 'Segundo o Instituto Karolinska, que o escolheu 
como vencedor do Nobel, o britânico conseguiu 
vencer "desafios monumentais"'  As vírgulas 
empregadas se justificam pelo deslocamento do 
adjunto adverbial e pela separação de uma 
oração adjetiva da principal. 
 

TEXTO 02 
 
'Nenhum país é tão pequeno como o nosso. Nele só 
existem dois lugares: a cidade e a Ilha. A separá-los, 
apenas um rio. Aquelas águas, porém, afastam mais que a 
sua própria distância. Entre um e outro lado reside um 
infinito. São duas nações, mais longínquas que planetas. 
Somos um povo, sim, mas de duas gentes, duas almas. 
As casas de cimento estão em ruína, exaustas de tanto 
abandono. Não são apenas casas destroçadas: é o 
próprio tempo desmoronando. Ainda vejo numa parede o 
letreiro já sujo pelo tempo: “A nossa terra será o túmulo do 
capitalismo”. Na guerra, eu tivera visões que não queria 
repetir. Como se essas lembranças viessem de uma parte 
de mim já morta. 
Tudo está sendo queimado pela cobiça dos novos-ricos. É 
isso que sucede em sua opinião. A Ilha é um barco que 
funciona às avessas. Flutua porque tem peso. Tem gente 
feliz, tem árvore, tem bicho e chão parideiro. Quando tudo 
isso lhe for tirado, a Ilha se afunda. 
— A Ilha é o barco, nós somos o rio.' (Mia Couto) 
 
04. A expressão ' chão parideiro' pode ser compreendida 
como: 
 

a) Uma expressão de sentido ambíguo que leva o 
leitor a conjecturar sobre seu significado. 

b) Um exemplo claro de expressão metafórica que 
leva o leitor a estabelecer uma relação de 
semelhança entre o termo e um outro,  seu símile. 

c) Um exemplo utilização de um termo em lugar de 
outro, na falta de um próprio que lhe defina a partir 
de algum elemento de semelhança. 

d) A substituição de uma palavra por outra que, no 
contexto, fica mais adequada e menos agressiva. 

e) Uma expressão atenuadora do significado de outra 
mais apropriada. 

 
05. Podemos caracterizar como expressões de idéias 
opostas no texto: 
 

a) cimento/ruína 
b) um povo/duas gentes 
c) casa destroçadas/tempo desmoronando 
d) essa terra/túmulo 
e) duas nações/planetas 
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06. ' separá-los' refere-se a: 
 

a) los 
b) país 
c) cidade e ilha 
d) um rio 
e) dois lugares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.  Na charge o efeito de humor: 
 

a) Provem do desconhecimento do personagem da 
polissemia de um termo. 

b) É originado pela expressão gestual do 
personagem e da linguagem visual do autor. 

c) É conseguido por meio da multiplicidade de 
sentido de uma expressão. 

d) Advêm da relação entre dois termos distintos, mas 
que parecem iguais. 

e) É produzido pelo emprego de um mesmo vocábulo 
em contextos diferentes. 

 
08. A concordância do verbo 'confunde' do ponto de vista 
da norma padrão: 
 

a) Está correta, pois concorda com 'zona eleitoral' 
b) Está correta no contexto, pois pretendeu-se 

demonstrar o desconhecimento do personagem 
da variedade padrão da língua. 

c) Está incorreta devido ao fato de que a regra exige 
que se concorde o verbo com o substantivo que 
aparece depois da expressão partitiva. 

d) Está correta já que optou-se por concordar o 
verbo com a expressão partitiva. 

e) Está correta, pois a concordância com a 
expressão partitiva é obrigatória. 

 
 
TEXTO 03 
 
Cantiga para não morrer 
 
Quando você for se embora, 
moça branca como a neve, 
me leve. 
Se acaso você não possa 
me carregar pela mão, 
menina branca de neve, 
me leve no coração. 
Se no coração não possa 
por acaso me levar, 
moça de sonho e de neve, 
me leve no seu lembrar. 
E se aí também não possa 
por tanta coisa que leve 
já viva em seu pensamento, 
menina branca de neve, 
me leve no esquecimento. 

09. O eu lírico revela: 
 

a) Saudade do passado. 
b) Desejo de transcendência. 
c) Busca do engrandecimento. 
d) Apelo ao esquecimento. 
e) Medo da solidão. 

 
10. 'Quando você for se embora, 
moça branca como a neve, 
me leve' 
 
       'Se no coração não possa 
por acaso me levar, 
moça de sonho e de neve, 
me leve no seu lembrar.' 
 
Os dois períodos transcritos são iniciados por conjunções. 
Que relações de significado elas estabelecem nos 
enunciados em que se inserem? 
 

a) Finalidade e adversidade. 
b) Finalidade e reflexividade. 
c) Certeza e dúvida. 
d) Tempo e condição. 
e) Tempo e concessão. 

 
 

2ª – Parte – Sistema Único de Saúde – SUS      
 
11. Referente à mortalidade infantil (antes e logo após o 
nascimento) é INCORRETO afirmar: 
 

a) A taxa de mortalidade infantil é utilizada 
geralmente como um indicador do nível de saúde 
de uma comunidade. 

b) Essa taxa mede o número de óbitos durante o 
primeiro ano de vida, dividido pelo número de 
nascidos vivos sempre no período de um ano. 

c) O uso da taxa de mortalidade infantil como uma 
medida de nível de saúde de uma comunidade é 
baseado no pressuposto de que esta é 
particularmente sensível a mudanças 
socioeconômicas e a intervenções em saúde. 

d) A taxa de mortalidade infantil apresenta uma 
enorme variabilidade. 

e) Altas taxas deveriam alertar os profissionais de 
saúde para a necessidade de investigar as 
causas de morte e implementar ações 
preventivas. 

 
12. De acordo com o Caderno de Informações de Saúde, 
publicado em 2010; a maior taxa de mortalidade 
proporcional (%) geral por Faixa Etária Segundo Grupo de 
Causas - CID10 em Pernambuco foi de: 
 

a) Causas externas de morbidade e mortalidade. 
b) Doenças do aparelho respiratório. 
c) Doenças do aparelho circulatório. 
d) Neoplasias (tumores). 
e) Doenças infecciosas e parasitárias. 

 
13. Filariose bancroftiana é um tipo de: 
 

a) Antroponose. 
b) Antropozoonose. 
c) Zooantroponose. 
d) Zoonose. 
e) Enzoose. 
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14. São instrumentos de controle social, EXCETO: 
 

a) Conselhos de Saúde, criados pela Lei 8.080/90. 
b) Voto sufragado na escolha dos governantes 

(executivos e legislativos) das diversas esferas de 
governo. 

c) Plebiscito criado pela Constituição Federal; Art. 14 
- I. 

d) Projeto de Lei de iniciativa popular, criado pela 
Constituição Federal; Art. 27, § 4º e Art. 29, inciso 
XI. 

e) Ministério Público, definidas suas atribuições na 
Constituição Federal, Cap. IV, Seção I e 
respectivos artigos. 

 
15. No sistema de vigilância epidemiológica; Traduz-se 
pela capacidade de adaptação do sistema a novas 
situações epidemiológicas ou operacionais (inserção de 
outras doenças, atuação em casos emergenciais, 
implantação de normas atualizadas, incorporação de 
novos fatores de risco, etc.), com pequeno custo adicional. 
 
Este texto define: 
 

a) Aceitabilidade. 
b) Flexibilidade. 
c) Oportunidade. 
d) Representatividade. 
e) Sensibilidade. 

 
16. São doenças indicativas de AIDS, EXCETO: 
 

a) Câncer cervical invasivo. 
b) Candidose de esôfago. 
c) Citomegalovirose no fígado. 
d) Criptococose extrapulmonar. 
e) Criptosporidiase intestinal crônica (mais de 1 

mês). 
 
17.  Vacina que tem como aplicação a via subcutânea? 
 

a) BCG. 
b) Hepatite B. 
c) Pneumo 23. 
d) Rotavírus. 
e) DTP. 

 
18. São vantagens do estudo de corte, EXCETO: 
 

a) Produzem medidas diretas de risco. 
b) Alto poder analítico. 
c) Simplicidade de desenho. 
d) Facilidade de análise. 
e) Adequado para doenças de baixa freqüência. 

 
19.  Referente à Gestão Financeira do SUS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Os recursos financeiros do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão depositados em conta 
especial, em única esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização dos respectivas 
Conferências de Saúde. 

b) Na esfera federal, os recursos financeiros, 
originários do Orçamento da Seguridade Social, 
de outros Orçamentos da União, além de outras 
fontes, serão administrados pelo Ministério da 
Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. 

 

c) O Ministério da Saúde acompanhará, através de 
seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos recursos 
repassados a Estados e Municípios.  

d) As autoridades responsáveis pela distribuição da 
receita efetivamente arrecadada transferirão 
automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde 
(FNS), os recursos financeiros correspondentes 
às dotações consignadas no Orçamento da 
Seguridade Social, a projetos e atividades a 
serem executados no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

e) Na distribuição dos recursos financeiros da 
Seguridade Social será observada a mesma 
proporção da despesa prevista de cada área, no 
Orçamento da Seguridade Social. 

 
20. No Brasil, teve um fato de 1966-73 – que é 
reconhecida como marco da institucionalização das ações 
de vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a 
organização de unidades de vigilância epidemiológica na 
estrutura das secretarias estaduais de saúde.  
 
Que fato é este: 
 

a) Campanha de Erradicação da Caxumba. 
b) Campanha de Erradicação da Cólera.   
c) Campanha de Erradicação da Febre amarela.  
d) Campanha de Erradicação do Sarampo. 
e) Campanha de Erradicação da Varíola.  

 
 

3ª – Parte – Conhecimentos Específicos  
 
21. Na NOB 01/2005; A proteção social de assistência 
social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e 
social e os direitos de cidadania, tem por princípios, 
EXCETO:  
 

a) A matricialidade sócio-familiar. 
b) Territorialização. 
c) A proteção pós-ativa.  
d) Integração à seguridade social.  
e) Integração às políticas sociais e econômicas.  

 
22. Lei 10.836/2004 - Art. 2o Constituem benefícios 
financeiros do Programa, observado o disposto em 
regulamento:  
 
“II - o benefício variável, destinado a unidades familiares 
que se encontrem em situação de pobreza e extrema 
pobreza e que tenham em sua composição gestantes, 
nutrizes, crianças entre _________ou adolescentes 
até_________, sendo pago até o limite de 
________benefícios por família”;  
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 
 

a) 0 (zero) e 10 (dez) anos   /   16 (dezesseis) anos    
/  2 (dois). 

b) 0 (zero) e 12 (doze) anos   /   16 (dezesseis) anos  
/  3 (três). 

c) 0 (zero) e 12 (doze) anos   /   15 (quinze) anos    /  
3 (três). 

d) 0 (zero) e 12 (doze) anos   /   15 (quinze) anos      
/  2 (dois). 

e) 0 (zero) e 14 (quatorze) anos   16 (dezesseis) 
anos       /  3 (três). 
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23. De acordo com a Lei Nº 8.662/93 - Art. 5o-A.  A 
duração do trabalho do Assistente Social é de: 
 

a) 28 horas semanais. 
b) 30 horas semanais. 
c) 36 horas semanais. 
d) 40 horas semanais. 
e) 46 horas semanais. 

 
24.   De acordo com a Lei Nº 8.662/93 - Art. 4º Constituem 
competências (não privativas – Art. 5º) do Assistente 
Social, EXCETO:  
 

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) Assessoria e consultoria e órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, em 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. 

 
25. Segundo a Lei Nº 8.842/94 - Art. 8º À União, por 
intermédio do ministério responsável pela assistência e 
promoção social, compete, EXCETO: 
 

a) Coordenar as ações relativas à política nacional 
do idoso. 

b) Participar na formulação, acompanhamento e 
avaliação da política nacional do idoso. 

c) Promover as articulações intraministeriais e 
interministeriais necessárias à implementação da 
política nacional do idoso. 

d) Coordenar e financiar, com a participação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
programas nacionais compatíveis com a política 
nacional do idoso, no âmbito de sua competência 
institucional. 

e) Elaborar a proposta orçamentária no âmbito da 
promoção e assistência social e submetê-la ao 
Conselho Nacional do Idoso. 

 
26.  Da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Art. 
15. Compete aos Municípios, EXCETO: 
 

a) Destinar recursos financeiros para custeio do 
pagamento dos auxílios natalidade e funeral, 
mediante critérios estabelecidas pelos Conselhos 
Municipais de Assistência Social. 

b) Responder pela concessão e manutenção dos 
benefícios de prestação continuada definidos no 
art. 203 da Constituição     Federal. 

c) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e 
funeral; 

d) Executar os projetos de enfrentamento da 
pobreza, incluindo a parceria com organizações 
da sociedade civil. 

e) Atender às ações assistenciais de caráter de 
emergência. 

 

27. Sobre a evolução histórica da Seguridade Social faz 
parte da 2ª Fase – Tratado de Versailles até o final da 2ª 
Guerra Mundial, EXCETO: 
 

a) Plano de Proteção (Seguro-doença – 1883, 
Seguro contra acidente de trabalho – 1884; 
Seguro-invalidez e velhice – 1889) com filiação 
obrigatória e custeio pelo Estado, empregadores 
e empregados. 

b) Aperfeiçomento dos sistemas previdenciários na 
Europa e extensão da preocupação com a 
proteção social para fora da Europa. 

c) Constitucionalização dos direitos sociais como 
direitos fundamentais do homem. 

d) Social Security Act (EUA - 1939) - Primeira vez 
que se usa a expressão “seguridade social”. 

e) Cresce a importância da proteção de todos e não 
apenas dos trabalhadores. 

 
28. Faz parte da unificação institucional na década de 60: 
 

a) Criação do Institutos Nacional de Previdência 
Social (INPS). 

b) Criação dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões.  

c) Criação do Pró-Rural. 
d) Criação do Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS). 
e) Criação do Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social (SINPAS).  
 
29. O 1° Código de Ética profissional do Assistente Social 
foi aprovado em assembléia geral da Associação Brasileira 
de Assistentes Sociais (ABAS), em: 
 

a) 29 de setembro de 1947.  
b) 30 de setembro de 1952. 
c) 27 de novembro de 1947. 
d) 24 de dezembro de 1952. 
e) 30 de abril de 1958. 

 
30. A plenitude dos direitos políticos adquire-se após as 
seguintes etapas, EXCETO: 
 

a) Aos 16 anos de idade, pode alistar-se. 
b) Aos 18 anos é obrigado a alistar-se, e tem direito 

de ser eleito vereador. 
c) Aos 21 anos adquire o direito de ser votado para 

Dep. Fed., Est. , Distrital, Prefeito e Vice e Juiz de 
paz. 

d) Aos 28 anos pode ser eleito para Governador e 
Vice-Governador de Estado e Distrito Federal. 

e) Aos 35 anos pode ser eleito Presidente, Vice e 
Senador. 

 
31. São elementos fundamentais da Republica 
democrática, EXCETO: 
 

a) Autonomia popular. 
b) Ordenamento jurídico baseado em leis escritas, 

às quais regulam a aquisição e a perda de direitos 
de cidadania, bem como estabelece direitos e 
deveres dos cidadãos. 

c) Pluralismo político. 
d) Igualdade política e jurídica entre os cidadãos. 
e) Eleições periódicas para troca de Administradores 

e Legisladores. 
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32. Na Reforma do Estado no Brasil faz parte da República 
Velha (1889-1930): 
 

a) Introdução da burocracia clássica. 
b) Ênfase na descentralização. 
c) Insulamento burocrático de empresas estatais 

(autonomia de gestão). 
d) Núcleo estratégico do Estado enfraquecido. 
e) Sobrevivência de práticas patrimonialistas. 

 
33. São características dos Direitos Sociais é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) São fundamentados pela idéia de igualdade. 
b) Possuem caráter redistributivo. 
c) Referem-se ao homem abstrato. 
d) Possuem natureza coletiva e titularidade 

individual. 
e) Buscam restaurar o equilíbrio para a coesão 

social. 
 
34. Relaciona-se à Assistência Social no Neoliberalismo, 
EXCETO: 
 

a) Desonera o Estado e o mercado dos efeitos das 
desigualdades sociais. 

b) Transição da órbita do direito informal para a 
órbita da filantropia. 

c) Há incompatibilidade entre direito social e 
assistência social. 

d) Mix de ações eventuais. 
e) Privatização da esfera pública. 

 
35. Sobre violência infanto-juvenil é INCORRETO afirmar: 
 

a) A violência infanto-juvenil é um fenômeno mundial 
e, para compreendê-la, é preciso contextualizá-la, 
ou seja, visualizando-a no contexto de uma 
sociedade específica, reconhecendo que toda 
violência é social, histórica e envolve 
determinantes econômicos, jurídicos, políticos e 
tem influências culturais. 

b) O Brasil é uma sociedade marcada pela 
dominação de classe e por profunda 
desigualdade na distribuição da riqueza social, 
possibilitando a violência estrutural que atinge 
grande parcela de crianças e adolescentes, 
conduzindo-os a uma vida indigna em termos de 
alimentação, habitação, escolarização, 
exploração de sua mão-de-obra, tortura e 
extermínio. 

c) Guerra e Azevedo (1997 p 232 - 233) cita que a 
infância vítima de violência estrutural compreende 
o contingente social de crianças e adolescentes 
“que se encontram em situação de risco pessoal e 
social, daqueles que se encontram em situações 
especialmente difíceis, ou, ainda, daqueles que 
por omissão ou transgressão da família, da 
sociedade e do Estado estejam sendo violados 
em seus direitos básicos”.(Fórum-D.C.A., 1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) O dever de proteção por parte da família, da 
sociedade e do Estado já foi reconhecido 
anteriormente, a nível internacional, em 1966, 
pela aprovação do Pacto de Direitos Cívis e 
Políticos, pelas Nações Unidas, pois os Estados-
Membros reconhecem que: “Toda criança terá 
direito, sem discriminação alguma por motivo de 
raça, sexo, cor, idioma, religião, origem nacional 
ou social, posição ecônomica ou de nascimento, 
às medidas de proteção que a sua condição de 
menor requer por parte de sua família, da 
sociedade e do Estado” (Artigo 24). 

e) A nível nacional, a Constituição Brasileira de 
1988, prevê: “É direito da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade, e a convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão” (Artigo 277). 

 
36. São características da visão cientifica da 
simultaneidade, EXCETO: 
 

a) Contradição entre aparência e essência. 
b) Relação causa e efeito. 
c) Complexidade crescente. 
d) Busca da essência do fenômeno. 
e) Métodos de análise quantitativo e qualitativos. 

 
37. Referem-se a Luta de Classes no Brasil 
Contemporâneo, EXCETO: 
 

a) Permanência dos interesses de classe do bloco 
financeiro e latifundiário, aliado ao imperialismo. 

b) Liberais versus desenvolvimentistas – conflito se 
aprofunda desde 19301945 – UDN x Vargas, 
Direita x João Goulart. 

c) O sistema de poder contra a classe operária – 
repressão à organização sindical e política dos 
trabalhadores – o golpe de 1954. 

d) O fim da ditadura militar de 1964 e a emergência, 
na Nova República, dos interesses neoliberais – 
ataques da direita  neoliberal contra o 
desenvolvimentismo e os direitos dos 
trabalhadores. 

e) O governo Lula – nova etapa com sua eleição em 
2002; nova situação política com a reeleição – 
cenário favorável para a luta dos trabalhadores, 
do povo e pela soberania nacional (integração 
continental). 

 
38. Segundo as diretrizes estratégicas do Plano nacional 
de Saúde no Sistema Penitenciário, nas unidades 
prisionais com mais de 100 presos, a equipe técnica 
mínima, para atenção a até 500 pessoas presas, 
obedecerá a uma jornada de trabalho de 20 horas 
semanais e deverá ser composta por... 
 
O complemento deste texto NÃO inclui: 
 

a) Médico.  
b) Enfermeiro e Auxiliar de enfermagem.  
c) Nutricionistas e fisioterapeutas. 
d) Odontólogo e Auxiliar de consultório dentário 

(ACD). 
e) Psicólogo e Assistente social. 
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39. Da Lei Nº 8.069/90, que relata sobre a Guarda é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Art. 33. A guarda obriga a prestação de 
assistência material, moral e educacional à 
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor 
o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.  

b) § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de 
fato, podendo ser deferida, liminar ou 
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, exceto no de adoção por terceiros (não 
parentes). 

c) § 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora 
dos casos de tutela e adoção, para atender a 
situações peculiares ou suprir a falta eventual dos 
pais ou responsável, podendo ser deferido o 
direito de representação para a prática de atos 
determinados. 

d) § 3º A guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e 
efeitos de direito, inclusive previdenciários. 

e) § 4o  Salvo expressa e fundamentada 
determinação em contrário, da autoridade 
judiciária competente, ou quando a medida for 
aplicada em preparação para adoção, o 
deferimento da guarda de criança ou adolescente 
a terceiros não impede o exercício do direito de 
visitas pelos pais, assim como o dever de prestar 
alimentos, que serão objeto de regulamentação 
específica, a pedido do interessado ou do 
Ministério Público.  

 
40. O Ministério da Saúde definiu e acordou, por meio do 
Pacto pela Saúde, em 2006, que os serviços de pré-natal 
deverão ser oferecidos à gestante da seguinte forma, 
EXCETO: 
 

a) Que a primeira consulta seja realizada antes dos 
120 dias de gravidez (4 meses). 

b) Que a gestante tenha no mínimo seis consultas 
durante a sua gravidez. 

c) Que o serviço de saúde ofereça pelo menos 
quatro atividades de práticas educativas para a 
gestante. 

d) Que sejam oferecidos e realizados durante a 
gravidez os seguintes exames: exame de sangue 
(ABO e RH); exame de urina (EAS); verificar o 
açúcar no sangue (Glicemia); sífilis (VDR); 
verificar se tem anemia (hematócrito e 
hemoglobina); verificar se a paciente está com 
doenças transmitidas pelo gato e/ou pombo 
(toxoplasmose– IGM); verificar se a grávida tem 
hepatite B (HBsAg); verificar se a mulher é 
portadora do vírus da AIDS (Anti-HIV 1 e 2); a 
avaliação do desenvolvimento do bebê. 

e) Que seja assegurada à mulher uma consulta após 
o parto – antes de completar 28 dias do 
nascimento do bebê. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 




