
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA/ 2012                                                              ÁREA DE SAÚDE - ASSISTENTE SOCIAL 
 

Página 1 de 11 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA 
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 

 
TEXTO A 

 

 
 

TEXTO B 
      Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite. 
      O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou 
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto 
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
     “Pense muito no que está fazendo com o Vasco, 
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem 
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha 
vida, se o Vasco cair para a      Segunda Divisão, eu vou 
acabar com você, com as suas vidas política e particular. 
Você só merece isso. Estou dizendo isso com  todas as 
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja 
rebaixado.   Pode continuar fazendo as suas lambanças, a 
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for 
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”, 
disparou. 
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se
-vasco-cair-eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/ 
(acessado em 10/06/12). 

 
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os 
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos 
dois textos. 
 
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de 
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota 
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão 
(Texto B). 

b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se 
champs – “campeão” em inglês – não se configura como 
uma ironia em relação à situação do clube, no segundo 
texto. 
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol, 
o título do texto B pode contribuir na construção do 
significado do A. 
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da 
equipe carioca, mostram-se como expressões de 
contrariedade ao rebaixamento. 
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir, 
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em 
solucionar a situação do time. 

 
TEXTO C 

 

NOVO RUMO PROFISSIONAL 
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser 

encarada como possibilidade de autodescoberta 
 

 1      Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou 
uma mudança mais amena, para uma atividade 
relacionada à que você já executa. Não importa o 
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um 
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida 
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia 
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos 
projetos, desafios e insatisfações. 
9      Esse momento normalmente acontece, segundo a 
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o 
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho 
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais 
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as 
transições profissionais ainda podem ser encaradas como 
uma possibilidade de autodescoberta, de 
reconhecimento da própria identidade. 
 17      No livro Identidade de trabalho – Estratégias não-
governamentais para reinventar sua carreira, editado 
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra, 
professora de comportamento empresarial em 
Fontainebleau, na França, explica que, para ter 
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. 
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada 
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é 
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e 
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo 
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na 
especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de 
olho nas oportunidades”, afirma. 
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 31     Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a 
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro, 
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é 
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança. 
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando 
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.” 
38     Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública 
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela 
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, 
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas 
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos 
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu 
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas 
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas 
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia 
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de 
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”, 
diz. 
  50   Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de 
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação. 
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 
 (Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12) 

 
2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno 
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para: 
 
a) a seleção de profissionais capacitados. 
b) o surgimento de novas fontes de renda. 
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos. 
d) a divulgação de oportunidades de emprego. 
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho. 
 
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo 
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a: 
 
a) carreira 
b) satisfação 
c) identificação 
d) especulação 
e) pessoa 
 
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto 
original é: 
 
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 

c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
 
5)  “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por 
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha 
25] A palavra destacada pode ser substituída 
corretamente por: 
 
a) que 
b) aonde 
c) nos quais 
d) o qual 
e) em que 

 
TEXTO D 

 
AÍ, GALERA 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no 
entanto, por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais 
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona 
de preparação, aumentam as probabilidades de, 
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe 
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, 
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema 
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo 
da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 
calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma 
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 
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- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 
sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Luís Fernando Veríssimo) 
 

 
6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas 
situações relacionadas, que fogem à expectativa do 
público.  
 
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à 
situação da entrevista, e um entrevistador que não 
entende nada do que lhe é dito.  
b) O uso da expressão "galera", por parte do 
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do 
jogador. 
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da 
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra 
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça". 
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de 
estereotipação e o jogador entrevistado não 
corresponder ao estereótipo. 
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o 
jogador não falar em linguagem padrão. 
 
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser 
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,  sem 
comprometimento de sentido,  por pegá-los... 
 
a) na mentira. 
b) desprevenidos. 
c) em flagrante. 
d) rapidamente. 
e) nus. 

TEXTO E 
 

DIARIAMENTE 
 

“Para calar a boca: Rícino 
Para lavar a roupa: Omo 
Para viagem longa: Jato 

Para difíceis contas: Calculadora 
Para o pneu na lona: Jacaré 

Para a pantalona: Nesga 
Para pular a onda: Litoral 

Para lápis ter ponta: Apontador 
Para o Pará e o Amazonas: Látex 

[...] 
Para levar na escola: Condução 

Para os dias de folga: Namorado 
Para o automóvel que capota: Guincho 

[...] 
Para saber a resposta: Vide-o-verso 

Para escolher a compota: Jundiaí 
Para a menina que engorda: Hipofagi 

Para a comida das orcas: Krill 
Para o telefone que toca 

Para a água lá na poça 
Para a mesa que vai ser posta 

Para você o que você gosta: Diariamente” 
 

(Marisa Monte) 
 

 
8) A letra da canção apresenta uma construção especial, 
graças à repetição da palavra para. Sobre essa 
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia 
de: 
 
a) causa 
b) assunto 
c) companhia  
d) finalidade 
e) consequência  
 
9)  Identifique a alternativa em que se classificou 
INCORRETAMENTE a oração destacada: 
 
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa 
saúde (subordinada adverbial concessiva). 
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se 
alimentava bem (subordinada adverbial causal). 
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de 
fumar (subordinada adverbial proporcional). 
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d) O movimento no restaurante era tanto, que 
desistimos de comer (subordinada adverbial 
consecutiva). 
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não 
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa). 
 

TEXTO F 
 

 
 

TEXTO G 
 

 
 
10) Assinale a alternativa que melhor descreve as 
críticas apresentadas nas duas charges. 

 
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem, 
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da 
moda – o padrão soja e pasto.   
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o 
chargista critica o aquecimento global, representado pelo 
calor do fogão. 
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis representar as mudanças na decoração da 
cozinha. 
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o 
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está 
mais na moda. 
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se 
adaptam a quaisquer condições climáticas.   
 

ATUALIDADES 
 
11) Marque a assertiva CORRETA. Criado pelo Ministério 
da Saúde através da Portaria nº 719, de 07 de abril de 
2011, o Programa Academia da Saúde:   
 
a) A academia contará com um professor que 
disponibilizará aulas mensais para orientação e avaliação. 
b) O instrutor deverá ser contratado pelo MS e terá que 
selecionar os praticantes já acostumados com as 
atividades. 
c) O principal objetivo é contribuir para a promoção da 
saúde da população a partir de infraestrutura, 
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a 
orientação de práticas corporais e atividade física e de 
lazer e modos de vida saudáveis. 
d) A academia terá uma equipe multidisciplinar que 
deverá selecionar jovens capacitados para desenvolver o 
esporte. 
e) Tem como objetivo descobrir novos talentos e 
incentivar o hábito da prática esportiva. 
 
12) Os planos de saúde tiveram em 2012 cinco 
importantes alterações, dentre elas podemos citar: 
 
a) Nova listagem de coberturas obrigatórias e Mapa da 
Rede Conveniada na Internet. 
b) Tempo Máximo para Atendimento e Desconto para 
reabilitação à Saúde. 
c) Criação de um Sistema de consulta para a lista de 
procedimentos e Desconto para tratamento à Saúde 
d) Tempo Mínimo para Atendimento e Mapa da Rede 
Conveniada na Internet. 
e) A e D estão corretas. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA/ 2012                                                              ÁREA DE SAÚDE - ASSISTENTE SOCIAL 
 

Página 5 de 11 

 

 
13) No dia 10/07/2012, a Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão aprovou, por unanimidade, um 
substitutivo apresentado pela deputada Valéria Macedo 
ao Projeto de Lei nº 159/2011, de sua autoria, que 
estabelece:  
 
a) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo o 
território maranhense.  
b) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo 
o território maranhense bem como a jornada de trabalho 
de 30 horas semanais. 
c) A jornada de trabalho de 30 horas semanais.  
d) A jornada de trabalho de 30 horas semanais, fixar piso 
salarial para as categorias da enfermagem em todo o 
território nacional. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) Sobre o Programa de Redução de Danos coloque V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
 
(  ) São , ações preventivas, como a substituição 
de cachimbos. 
Tentar regularizar a alimentação e o sono, o que reduz o 
risco de anemia e desnutrição e impede o 
agravamento de doenças físicas e mentais. 
(    ) A valorização e estimulo a vivência das habilidades 
e potencialidades do usuário deverá ficar para outro 
momento, agora o mais importante é afastá-lo da 
droga. 
(  ) Incentivar o dependente de crack a cuidar de si, 
sendo necessário que ele interrompa totalmente o uso 
da droga, é a estratégia central das ações de 
Redução de Danos à saúde do usuário. 
(   ) O esforço é pela preservação da vida. Do mesmo 
modo, as estratégias de redução de danos se 
caracterizam pela tolerância, pois evitam o julgamento 
moral sobre os comportamentos relacionados ao 
uso do crack e às práticas sexuais, assim como 
intervenções autoritárias e preconceituosas. 
(   ) Oferecer estes serviços de abordagem, na própria 
rua e nos contextos de uso da droga, também 
pode evitar a exposição a outras situações de risco e 
aproximar o usuário das instituições de saúde. 
Marque a opção que tem a sequência correta: 
a) V,V,V,V,V,V 
b) V,V,F,,F,F,F 
c) F,F,V,V,F,V 
d) F,F,F,F,F,V 
e) V,V,F,F,V,V 

 

15) Marque a alternativa INCORRETA quanto aos 
benefícios do Cartão Saúde SUS: 
 
a) O profissional da saúde terá acesso à varias 
informações do paciente, tais como: Diagnósticos 
anteriores, Remédios indicados, Datas de últimas 
consultas, dentre outras informações. 
b) O usuário poderá retirar medicamentos em farmácias 
básicas. 
c) Marcas exames e consultas com agilidade. 
d) Identifica o usuário. 
e) Serve para atendimento em todas as redes de 
hospitais públicos e privados. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16) José Roberto escreveu diversas vezes o ano de 2012 
horizontalmente, como mostra na figura abaixo. Após, 
ele desenhou 2012 retângulos, cada um ao redor de 
cada um dos números 2012 que podiam ser lidos 
verticalmente. Qual é a soma de todos os algarismos 
escritos por José Roberto? 
 

 
a) 10000 
b) 10060 
c) 12012 
d) 20120 
e) 10075 
 
17) Em uma caixa contém bolas verdes e azuis. Jonathan 
retirou 60% das bolas, observou que 55% dessas bolas 
eram verdes e devolveu todas as bolas para a caixa. 
Qual é o maior percentual possível de bolas verdes na 
caixa? 
 
a) 60% 
b) 73% 
c) 65% 
d) 68% 
e) 75% 
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18) O retângulo abaixo, que foi recortado de uma folha 
de papel quadriculado, mede 4 cm de largura por 5 cm 
de altura. Determine qual é o espaço da região cinzenta. 

 
a) 11 cm2 

b) 12,5 cm2 

c) 13 cm2 

d) 10 cm2 

e) 14,5 cm2 

 
19) Laura anotou cinco números em uma folha de papel. 
Escondendo cada um deles e somando os outros quatro, 
ela obteve os seguintes resultados: 29, 32, 35, 39 e 41. 
Qual é a soma do maior com o menor dos números que 
Laura escreveu? 
 
a) 10 
b) 18 
c) 12 
d) 15 
e) 20 
 
20) A figura abaixo mostra que, foi composta por oito 
trapézios isósceles idênticos, cuja base maior mede 10 
cm. Qual é a medida, em centímetros, da base menor de 
cada um desses trapézios? 

 
a) 4 
b) 4,5 
c) 5,5 
d) 6 
e) 5 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) A Lei 8.662/93, que regulamenta a profissão de 
Serviço Social, em seu artigo 5º aponta as atribuições 
privativas do assistente social, ou seja, somente o 
profissional de Serviço Social pode executar, constituem 
atribuições privativas deste profissional, EXCETO:  
 
a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área 
de Serviço Social. 
b) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da 
gestão financeira em órgãos e entidades representativas 
da categoria profissional. 
c) Assessoria e consultoria e órgãos da Administração 
Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades, em matéria de Serviço Social. 
d) Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de 
seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social. 
e)Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do 
Serviço Social com participação da sociedade civil. 
 
22) De acordo com o Art. 5º da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) que estabelece as DIRETRIZES 
da Assistência Social considere as seguintes afirmações: 
I. Descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
único das ações em cada esfera de governo.  
II. Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis.  
III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera do 
governo. 
IV. Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica.  
V. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas.   
São VERDADEIRAS as afirmativas: 
 
a) I, II e III. 
b) III, IV e V. 
c) I, III e V. 
d) I, II e IV. 
e) II, IV e V. 
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23) Dentre as atribuições que o Conselho tutelar possui, 
estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Julgue os itens como Verdadeiro (V) e Falso (F) e, 
em seguida, assinale a sequência CORRETA: 
( ) Requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança.  
( ) Atender e aconselhar os pais ou responsável. 
( ) Assessorar o Poder Executivo local na 
elaboração da proposta orçamentária para planos e 
programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente.  
( ) Requisitar informações e serviços a 
particulares e instituições privadas.  
 
a) V, V, V, V. 
b) V, F, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) V, V, V, F. 
e) V, V, F, F.  
 
24) A Lei de nº 10.741/2003 institui o Estatuto do Idoso, 
destinado a regular os direitos assegurados às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Em 
seu artigo 40, inciso 1, no sistema  de transporte 
coletivo interestadual, assegura a reserva de: 
 
a) 1 vaga (uma) vaga gratuita por veículo para todos os 
idosos com renda igual ou inferior a 1 (um) salário 
mínimo. 
b) 2 vagas (duas) vagas gratuitas por veículo para todos 
os idosos com renda igual ou inferior a 1 (um) salário 
mínimo. 
c) 1 vaga (uma) vaga gratuita por veículo para todos os 
idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários 
mínimos. 
d) 2 vagas (duas) vagas gratuitas por veículo para todos 
os idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários 
mínimos. 
e) 2 vagas (duas) vagas gratuitas por veículo para todos 
os idosos com renda igual ou inferior a 1/4 (um/quarto) 
do salário mínimo. 
 
25) O Código de Ética do Assistente Social estabelece 
princípios, direitos e deveres que orientam o exercício 
profissional dos assistentes sociais. São direitos 
previstos no código, EXCETO: 
 
a) A participação na elaboração e gerenciamento das 
políticas sociais, e na formulação e implementação de 
programas sociais. 

b) A inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo 
profissional. 
c) O aprimoramento profissional de forma contínua, 
colocando-o a serviço dos princípios deste Código. 
d) A ampla autonomia no exercício da Profissão, não 
sendo obrigado a prestar serviços profissionais 
incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou 
funções. 
e) O desempenho de suas atividades profissionais, com 
eficiência e responsabilidade, observando a legislação em 
vigor.   
 
26) Considerando a Lei nº 8142/90 que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS), julgue as alternativas em Verdadeiro (V) 
e Falso (F) e, em seguida, assinale a sequência CORRETA: 
( ) O Sistema Único de Saúde (SUS) contará em 
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde. 
( ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 
anos com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde. 
 ( ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente 
e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
 
a) F, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, F 
d) V, F, F 
e) V, V, V 
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27) No que diz respeito  as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde previstas na Lei 8142/90, são requisitos para que 
os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde: 
 
a) Plano de Saúde. 
b) Conselho de Saúde, com composição paritária. 
c) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 
orçamento. 
d) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 
Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua 
implantação. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28) Sobre os Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) é 
correto afirmar: 
I. O projeto terapêutico desta unidade prevê o 
atendimento individualizado e personalizado para cada 
usuário feito por profissionais de diversas áreas como 
psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, assistentes 
sociais, profissionais da enfermagem e outros. 
II. Seu principal objetivo é investir na reabilitação das 
pessoas, ou seja, os sujeitos devem ser capazes de se 
manter no contexto da família e da comunidade, com 
oportunidades de moradia, convívio, trabalho e lazer. 
III. Os CAPS podem constituir-se em diversas 
modalidades por ordem crescente de tamanho, 
complexidade do atendimento e o tamanho da 
comunidade que deve atender. Ele deve respeitar os 
princípios do SUS quanto à regionalização, 
descentralização e hierarquização. 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
29) De acordo com o Decreto 3298/99, são objetivos da 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, EXCETO: 
 
a) O acesso, o ingresso e a permanência da pessoa 
portadora de deficiência em todos os serviços oferecidos 
à comunidade.  
b) A integração das ações dos órgãos e das entidades 
públicos e privados nas áreas de saúde, educação, 
trabalho, transporte, assistência social, edificação 
pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e 

lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação 
de suas múltiplas causas e à inclusão social.  
c) A elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a 
melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de 
deficiência.  
d) O apoio à formação de recursos humanos para 
atendimento da pessoa portadora de deficiência.  
e) Garantia da efetividade dos programas de prevenção, 
de atendimento especializado e de inclusão social. 
 
30) Considerando que o planejamento social é um 
instrumento de fundamental importância para o 
desenvolvimento do trabalho do profissional de Serviço 
Social, preencha as lacunas e em seguida, assinale a 
opção CORRETA: 
I.   O _________________ demarca as decisões gerais do 
sistema, suas estratégias e suas diretrizes e deve ser 
formulado de forma clara e simples. São organizados os 
objetivos e metas. 
II.  O _________________ detalha os documentos por 
setores, ou seja, faz projeções detalhadas das 
informações que são consideradas específicas em 
relação aos níveis, modalidade e especificação do setor. 
III.  O _________________ vem antes da indicação dos 
resultados, é o instrumento que está mais próximo da 
execução, sendo assim faz o detalhamento das 
atividades que serão desenvolvidas estabelecendo-se os 
prazos e especificando os recursos que serão utilizados, 
é também a racionalização das decisões.  
 
a) Programa, projeto, plano. 
b) Projeto, programa, plano. 
c) Programa, plano, projeto. 
d) Plano, programa, projeto. 
e)Projeto, plano, programa 
 
31) Considerando os princípios fundamentais previstos 
no Código de Ética do Assistente Social, julgue as 
alternativas em VERDADEIRO (V) e FALSO (F) e, em 
seguida, assinale a sequência CORRETA: 
( ) O assistente social deve lutar pela ampliação e 
consolidação da cidadania, considerada tarefa 
primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das  classes 
trabalhadoras. 
( ) O assistente social defende e respeita as 
diferenças individuais e repudia toda forma de 
discriminação contra a pessoa humana desde  que  elas 
estejam de acordo com  o ideologia dominante.  
( ) O assistente social deve atuar na defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização 
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da participação política e da riqueza socialmente 
produzida. 
( ) O assistente social deve  garantir a  unidade  
ideológica  e  de  pensamento às suas expressões 
teóricas tendo como compromisso  o constante 
aprimoramento intelectual. 
A sequência CORRETA é: 
 
a) V, F, V, V. 
b) V, F, V, F. 
c) V, F, F, V. 
d) V, V, V, F. 
e) V, F, F, F.  
 
32) De acordo com a Portaria Nº 399 de 22/02/06 que 
divulga o Pacto pela Saúde e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto, é possível afirmar: 
I. O Pacto pela Saúde é constituído do exercício 
simultâneo de definições de prioridades articuladas em 
três eixos distintos, denominados Pacto pela Vida, Pacto 
pela Saúde do Trabalhador e Pacto em Defesa do SUS. 
II. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto 
de compromissos sanitários, expressos em objetivos de 
processos e resultados e derivados da análise da 
situação de saúde do País e das prioridades definidas 
pelos governos federal, estaduais e municipais. 
III. O Plano Diretor de Regionalização - PDR deverá 
expressar o desenho final do processo de identificação e 
reconhecimento das regiões de saúde, em suas 
diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, 
objetivando a garantia do acesso, a promoção da 
equidade, a garantia da integralidade da atenção, a 
qualificação do processo de descentralização e a 
racionalização de gastos e otimização de recursos. 
IV. Será revisado a cada dois anos com base nos 
princípios constitucionais do SUS, ressaltando-se as 
necessidades de saúde da população o que implicará no 
exercício simultâneo de definição de prioridades 
articuladas e integradas nos três componentes. 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, e II. 
b) II e III. 
c) I, III e V. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV.  
 
 
 
 

33) Julgue as alternativas em Verdadeiro (V) e Falso (F) 
considerando a seguridade social como um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar o direito à saúde, à 
previdência e à assistência social, e em seguida assinale 
a sequência CORRETA: 
( ) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
se expressa de modo absoluto, por se constituir em um 
direito de toda população, inclusive dos estrangeiros no 
território nacional,  independente de contribuição 
prévia.  
( ) A assistência social se dá por meio de sistema 
único, é uma política não contributiva, se expressa em 
caráter absoluto e universal pois é prestada a toda 
população que dela necessitar. 
( ) Dentre os principais benefícios previdenciários 
estão: o auxilio doença, a aposentadoria, a pensão por 
morte, o salário família , salário maternidade e 
beneficio de prestação continuada. 
 
a) F, V, V 
b) V, F, V 
c) V, V, F 
d) V, F, F 
e) V, V, V 
 
34) A resolução CFESS n°383/99  ao caracterizar o 
assistente social como um profissional da saúde, 
considera que: 
I. As ações de saúde devem se dar na perspectiva 
interdisciplinar a fim de garantir a atenção a todas as 
necessidades da população usuária na mediação entre 
os seus interesses e a prestação de serviços.  
II. O Assistente Social, em sua prática profissional 
contribui para o atendimento das demandas imediatas 
da população, além de facilitar o seu acesso às 
informações e ações educativas para que a saúde possa 
ser percebida como produto das condições gerais de 
vida e da dinâmica das relações sociais, econômicas e 
políticas do País. 
III. Para a consolidação dos princípios e objetivos do 
Sistema Único de Saúde, é necessário a efetivação do 
Controle Social e o Assistente Social, com base no seu 
compromisso ético-político, tem sua ação profissional 
especificamente voltada para o fortalecimento dos 
Conselhos de Saúde e a ampliação dos direitos sociais. 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
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d) II e III.  
e) I, II e III. 
 
35) Em relação às entidades e organizações de 
assistência social que, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos é possível 
afirmar: 
I.  São de atendimento aquelas entidades que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam serviços, 
executam programas ou projetos e concedem benefícios 
de prestação social básica ou especial, dirigidos às 
famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou 
risco social e pessoal. 
II. São de assessoramento aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam serviços 
e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos 
sociais e das organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da 
política de assistência. 
III.  São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de 
forma continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas e projetos voltados 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos 
de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de 
assistência social. 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
36) Sobre o CRAS - Centro de Referência da Assistência 
da Assistência Social é CORRETO afirmar: 
 
a) A existência do CRAS está estritamente vinculada ao 
funcionamento do PAEFI, podendo ser ofertados outros 
serviços, programas, benefícios e projetos conforme 
disponibilidade de espaço físico e de profissionais 
qualificados para implementá-los desde que não 
prejudiquem a execução do PAEFI e nem ocupem os 
espaços a ele destinados.  
b) O CRAS deve funcionar, no mínimo, por 30 horas 
semanais, 5 dias por semana, 6 horas diárias. 

c) O encaminhamento, feito pelo CRAS, a qualquer 
serviço socioassistencial ou para outra política setorial no 
seu território de abrangência compreende o conceito de 
contra-referência.  
d) É uma unidade pública estatal localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada ao atendimento socioassistencial de famílias. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
37) As políticas públicas de atenção à saúde mental 
preconizam na atualidade, EXCETO: 
 
a) O aumento de leitos hospitalares e a criação de 
hospitais psiquiátricos. 
b) O investimento em atenção básica com foco também 
na saúde mental, por exemplo, Programa de Saúde da 
Família, Grupos de Terapia Comunitária e outros. 
c) A atenção especializada a dependentes químicos e 
loucos infratores. 
d) A formação de recursos humanos para trabalhar em 
saúde mental. 
e) A criação de serviços substitutivos ao hospital 
psiquiátrico, como os Centros de Atenção Psicossocial e 
os Serviços Residenciais Terapêuticos. 
 
38) Sobre Redução de danos é possível afirmar: 
I. Tem em suas bases o fato de que o objetivo maior é 
preservar a vida, e portanto, mesmo que em uma 
determinada situação, a abstinência seja identificada 
como meta a ser alcançada, se ela não for  possível as 
ações para a preservação da vida  devem ser 
concretizadas. 
II.  A troca de uma droga por outra que diminua riscos e 
danos é exemplo de uma prática de redução de danos. 
III. No Brasil, apesar das tentativas, não existe nenhuma 
experiência exitosa da estratégia de redução de danos. 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III.  
e) I, II e III. 
 
39) Considerando o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, julgue as alternativas em Verdadeiro (V) e 
Falso (F) e em seguida assinale a sequência correta: 
( ) Os hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 
são obrigados a manter registro das atividades 
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desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo 
prazo de vinte e um anos.  
(  ) O Sistema Único de Saúde promoverá 
programas de assistência médica e odontológica para a 
prevenção das enfermidades que ordinariamente 
afetam a população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos. 
( ) Cabe ao poder público fornecer gratuitamente 
àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e 
outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 
( ) O poder público, as instituições e os 
empregadores propiciarão condições adequadas ao 
aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães 
submetidas a medida privativa de liberdade. 
A sequência CORRETA é: 
 
a) V, F, V, V. 
b) V, F, V, F. 
c) V, F, F, V. 
d) F, V, V, V. 
e) V, V, V, V.  
 
40) Considerando a investigação e sistematização na 
prática do assistente social, julgue as alternativas em 
Verdadeiro (V) e Falso (F) e em seguida assinale a 
sequência correta: 
 
( ) O Livro de Registro é um instrumento bastante 
utilizado, sobretudo em locais onde circula um grande 
número de profissionais. Trata-se de um livro onde são 
anotadas as atividades realizadas, telefonemas 
recebidos, questões pendentes, atendimentos 
realizados, dentre outras questões, de modo que toda a 
equipe tenha acesso ao que está sendo desenvolvido. 
( ) Visita domiciliar é um instrumento que tem 
como principal objetivo conhecer as condições e modos 
de vida da população usuária em sua realidade 
cotidiana, ou seja, no local onde ela estabelece suas 
relações do dia a dia: em seu domicílio. 
( ) A visita domiciliar  é exclusividade do 
Assistente Social: ela só é realizada quando o objetivo 
da mesma é analisar as condições sociais de vida e de 
existência de uma família ou de um usuário – pois é esse 
“olhar” que determina a inserção do Serviço Social na 
divisão social do trabalho. 
( ) São exemplos de  instrumentais de trabalho 
direto: relatório social, diário de campo, parecer social e 
livro de registro. 
  
A sequência CORRETA é: 

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




