
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

ASSISTENTE SOCIAL
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d)  instrucional,  com  elaboração  de  prescrições  e 
orientações de execução.
e)  expositivo,  com  apresentação  de  conceitos  de  um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11.  .A história do Serviço Social está  relacionada a fatos 
históricos , portanto não deve ser  entendida como uma 
cronologia de fatos, mas na sua ligação com o contexto 
geral da sociedade. 

I  –   Origem do  termo  “  Serviço  Social”  –  A expressão 
Serviço Social é de origem anglo-saxônica e foi utilizada 
pela  primeira  vez  nos  EUA,  1904,  para  designar  uma 
escola  de  Boston  para  profissionais  que  atuavam  com 
assistência social. Na época, o conceito tinha forte ligação 
benemerentes.
II  –  1932  –  Criado  o  Centro  de  Estudos  e  Ação 
Social(CEAS)  -   com  o  objetivo  de  contribuir  para  a 
divulgação  dos  princípios  da  ordem  social  cristã.  Essa 
entidade teve papel preponderante na criação da primeira 
Escola de Serviço Social no Brasil, ocorrida em 1936 na 
cidade de São Paulo.
III – 1967 – Reconceituação do Serviço Social brasileiro - 
realizado em Teresópolis  para estudar a metodologia do 
Serviço  Social.  O  evento  foi  idealizado  para  ser 
continuidade  do  histórico  “  Seminário  de  Teorização  do 
Serviço Social”, realizado em Araxá (MG), em 1970. 
IV  –  LOAS  redefine  a  Assistência  Social  –  em  7  de 
dezembro   de   1990 foi  promulgada a  Lei  Orgânica  da 
Assistência  Social  –  Lei  Nº  8.742  –  que  organizou  a 
Assistência Social no Brasil e instituiu o Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS).  
V – 2004 – Resolução CNAS Nº 145 – em 15 de outubro, o 
Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  aprovou  a 
Política  Nacional  de  Assistência  Social  (PNAS) 
apresentada  pelo  Ministério  de  Desenvolvimento  e 
Combate à Fome.
Assinale as assertivas que tratam CORRETAMENTE dos 
principais momentos da história do Serviço Social.

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

e) Todas as assertivas estão corretas.

12. O projeto ético-político do Serviço Social, construído nos 
últimos  trinta anos, pauta-se na totalidade social e na tem 
na questão  social  a  base  da  sua  fundamentação.  Alguns 
conceitos  são  fundamentais  para  a  ação  dos  assistentes 
sociais na saúde:

a)  integralidade,  saneamento  básico,  intersetorialidade, 
alimentação e epidemia
b) planejamento, direitos, saúde, doença e polarização
c)  integralidade,,  intersetorialidade,  participação  social  e 
interdisplinariedade
d)  atenção básica,  intersetorialidade,  participação social  e 
universalidade
e) hierarquização, participação social, insterdisplinariedade e 
integralidade.

13.  Compreende  um  conjunto  integrado  de  ações  de 
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a 
assegurar os direitos  relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.
a) seguro social
b) proteção social
c) welfare state
d) seguridade social
e) deficit previdenciário

14.  Para T.H. Marshall,  o conceito de cidadania aborda as 
liberdades individuais, expressa pelos seguintes direitos:
a) civis, políticos e sociais
b) sociais, econômicos e políticos
c)previdenciários, políticos e sociais
d)sociais, políticos e civis
e) mínimo de bem-estar, social e econômico

15. Estratégias de Redução de Danos:

(    )   constituem um conjunto de princípios e ações para 
abordagem dos problemas relacionados ao uso de drogas 
utilizado  internacionalmente  e  apoiado  pelas  instituições 
responsáveis  pela  formulação  da  Política  Nacional  sobre 
Drogas.
(    ) constitui uma estratégia de abordagem dos problemas 
com  as  drogas  que  parte  do  princípio  que  deve  haver 
imediata e obrigatória extinção do uso de drogas. 
(   )  são  pragmáticas  porque  compreendem  ser 
imprescindível  continuar  oferecendo  serviços  de  saúde 
visando, principalmente, a preservação da vida para todos 
que tem problemas com as drogas.
(   ) é tolerante, pois evita a compreensão moral sobre os 
comportamentos relacionados ao uso de substâncias e às 
práticas  sexuais,  evitando  intervenções  autoritárias  e 
preconceituosas.

Dadas as afirmações, coloque V para Verdadeiro e F para 
Falsa.
Assinale a alternativa correta:

a) V – V – V –V
b) V – F – V – F



c) V – F – V – V
d) F – F – V – V
e) V – V – F – F 

16.  No  respeito  ao  princípio  da  prioridade  absoluta  à 
garantia dos direitos da criança e do adolescente, todas as 
assertivas estão corretas, EXCETO:

a) O Estado deve se responsabilizar por oferecer serviços 
adequados  e  suficientes  à  prevenção  e  superação  das 
situações de violação de direitos.
b)O  apoio  às  famílias  e  seus  membros  não  deve  ser 
articulado com atendimento de diferentes redes políticas 
públicas;
c)as estratégias visam apenas facilitar a reconstrução das 
relações no grupo familiar.
d)apoio  não  obrigatório  às  famílias  em  situação  de 
vulnerabilidade  específicas  –  com  pessoas  com 
deficiência, com necessidades específicas de saúde.
e)  O  Estado,  apenas  no  nível  federal,  tem  a 
responsabilidade de capacitar seus agentes e de fiscalizar, 
monitorar e avaliar os serviços.

17.  Guerra  (2007)  “  uma  determinada  capacidade  ou 
propriedade  constitutiva  da  profissão,  construída  e 
reconstruída no processo sócio-histórico.”

O conceito acima refere-se:

a) Prática profissional
b) Profissionalismo
c) Projeto ético-polítco
d) Instrumentalidade
e) Exercício profissional

18. É dever do/a assistente social nas suas relações com 
os/as usuários/as:

a)defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo.
b)contribuir  para  a  criação de  mecanismos que venham 
desburocratizar  a  relação  com  os/as  usuários/as,  no 
sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.
c)exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o 
direito  do/a  usuário/a  de  participar  e  decidir  livremente 
sobre seus interesses.
d)ter livre acesso à população usuária.
e)respeitar  as  normas  e  princípios  éticos  dos/as 
usuários/as.

19.  NÃO constitui  princípio  fundamental  do  Código  de 
Ética do/a Assistente Social.

a)reconhecimento da liberdade com valor ético central.
b)  empenho  na  eliminação  de  todas  as  formas  de 
preconceitos.
c)planejamento,  organização  e  administração  de  Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social. 
d)defesa do aprofundamento da democracia.

e)compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 
população.

20. De acordo com o Art 7º da Lei Nº 8.662:

O ________________________________  e  os  Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS) constituem, em seu 
conjunto, uma entidade com personalidade jurídica e forma 
________________,  com  o  objetivo  básico  de 
_________________ e defender o exercício da profissão de 
Assistente Social em todo território nacional.

A alternativa que completa corretamente as lacunas é:

a)  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  –  nacional  – 
disciplinar
b) Conselho Nacional  de Assistência Social  – federativa – 
fiscalizar
c) Conselho Federal de Serviço Social – nacional – fiscalizar
d)  Conselho  Federal  de  Serviço  Social  –  federativa  – 
disciplinar
e)  Conselho  Federal  de  Serviço  Social  –  contributiva  – 
disciplinar

21.  Com  relação  ao  Capítulo  V  –  do  Direito  à 
Profissionalização e à Proteção no Trabalho, assegurados 
no Estatuto da Criança e Adolescente, julgue os itens:

I  –   É  proibido qualquer  trabalho  a  menores  de  16 
(dezesseis) anos de idade, salvo na
condição de aprendiz. 
II - Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada 
bolsa de aprendizagem.
III - Ao adolescente aprendiz, maior de 14 (quatorze) anos, 
não  são assegurados os direitos. 
trabalhistas e previdenciários.
IV - Ao adolescente com deficiência é assegurado trabalho 
protegido.
V  -  Considera-se  aprendizagem  a  formação  técnico-
profissional ministrada segundo as
diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.

A alternativa correta é:

a) Apenas os itens I , II, IV e V estão corretos
b) Apenas os itens II, III e V estão corretos
c) Apenas os itens II, IV e V estão corretos
d) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos
e) Todos os itens estão corretos

22. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 
efetivadas através das ações abaixo, EXCETO:
a) cadastramento da população idosa na base territorial;
b) atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
c)  unidades  geriátricas  de  referência,  com  pessoal 
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;
d)  atendimento  exclusivamente  domiciliar,  incluindo 
internação, para a população que dele necessitar;
e) reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para 
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.



23. É  condição  para  os  repasses,  aos  Municípios,  aos 
Estados  e  ao  Distrito  Federal,  dos  recursos,  a  efetiva 
instituição e funcionamento de:

    
a)  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social-  CRAS, 
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  Fundo  de 
Assistência Social
b) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência 
Social e Plano de Assistência Social.  
c)  Secretaria  Municipal  de Assistência  Social,  Fundo de 
Assistência Social e Plano de Assistência Social.
d)  Secretaria  Municipal  de Assistência  Social,  Fundo de 
Assistência Social e Centro de Referência de Assistência 
Social.
e)  Fundo  de  Assistência  Social,  Plano  de  Assistência 
Social e Centro de Referência de Assistência Social.

24.  De acordo com a Lei nº 12.435, de     6 de julho de 2011   que 
altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social,  tendo a mesmo  por 
objetivos, EXCETO:

a) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 
12 (doze) anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade.  
b) a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de 
danos e à prevenção da incidência de riscos.
c)  a  vigilância  socioassistencial,  que  visa  a  analisar 
territorialmente  a  capacidade  protetiva  das  famílias  e  nela  a 
ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 
danos.
d) a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos 
direitos no conjunto das provisões socioassistenciais
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à 
pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por  
sua família.
 
25.  Os  serviços  de  proteção  social  especial  de  alta 
complexidade são aqueles que garantem proteção integral 
para  as  famílias  e  indivíduos  que  se  encontram  sem 
referência e, ou , em situação de ameaça. Tais como:

a)plantão social, república, albergue e família substituta
b)  abordagem de  rua,  cuidado  no  domicílio,  casa  lar  e 
república

c) casa lar, casa de passagem, república e albergue  
d)  serviço  de   orientação  e  apoio  sociofamiliar,  plantão 
social, abordagem de rua e cuidado no domicilio.
e)  casa  lar,  serviço  de   orientação  e  apoio  sociofamiliar, 
família substituta e plantão social

26.  É  um  instrumento  de  planejamento  estratégico  que 
organiza,  regula  e  norteia  a  execução  da  PNAS  na 
perspectiva  do  SUAS.  Sua  elaboração  é  de 
responsabilidade do órgão gestor da política, que à submete 
do Conselho de Assistência Social, reafirmando o princípio 
democrático e participativo.

De acordo com  a PNAS, o conceito refere-se:

a) Orçamento da política da assistência Social
b) Relatório Anual de Gestão
c) Demonstrativo Fisico-financeiro
d) Plano de Assistência Social
e) Plano Plurianual

27.  A Instância  de   Controle  Social  do  Programa  Bolsa 
Família - ICS é realizado por um conselho com as seguintes 
competências:

1. identificar os potenciais beneficiários do PBF;
2. avaliar, periodicamente a relação de beneficiários do PBF;
3.  articular-se  com  os  conselhos  de  políticas  setoriais 
existentes no município para assegurar a oferta de serviços 
para o cumprimento das condicionalidades
4. acompanhar os atos de gestão de benefícios do PBF
5.  solicitar,  mediante  justificativa,  ao  Gestor  Municipal,  o 
bloqueio  ou  cancelamento  de  benefícios  referentes  às 
famílias que  não atendam aos critérios de elegibilidade do 
programa.

Julgue as competências:

a) Apenas os itens 1, 2, 3 e 5 são competências  da ICS
b) Apenas os itens 2 e 5 são competências  da ICS
c) Apenas os itens 1, 4 e 5 são competências  da ICS
d) Apenas os itens 1, 2, 3 e 4 são competências  da ICS
e) Todos os itens  são competências  da ICS   

28. Instrumento de localização e identificação das famílias 
extremamente pobres para sua inclusão no Cadastro Único 
ou  atualização  de  seus  dados  cadastrais,  bem  como 
encaminhamento  destas famílias aos serviços da Rede de 
Proteção Social. 
  
a) CRAS volante
b) atualização cadastral
c) busca ativa
d) inclusão no CadÚnico Versão 7
e) reunião com os conselhos de políticas setoriais

29. De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal, as 
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede:

a) regionalizada e hierarquizada               
b) regionalizada e descentralizada  
c) participativa e integralizada
d) hierarquizada e descentralizada
e) hierarquizada e integralizada

30. Alguns autores contemporâneos da profissão chamam 
de  “maturidade  acadêmica  e  profissional  do  Serviço 
Social”  (Netto,  1996)  definiram  novos  requisitos  para 
status de competência profissional. Iamamoto (2004), após 
realizar  uma análise  dos  desafios  colocados ao Serviço 
Social nos dias atuais, apontou  dimensões que devem ser 
do domínio do Assistente Social. Sendo :

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.435-2011?OpenDocument


I -  competência ético-política
II – competência técnico- operativa
III – competência teórico-metodológica

a) Somente a competência I está correta
b) Somente a competência II está correta
c) Somente a competência III está correta
d) Estão corretas somente as  I e II competência 
e) Todas as competências estão corretas

31.  Julgue assertivas  e  coloque V  para  Verdadeiro  e  F 
para Falso.

(  )  O  planejamento  social  busca  utilizar  de  forma 
harmônica o planejamento estratégico.
(  ) Um elemento importante no planejamento social é a 
operacionalização,  onde  relaciona  as  atividades 
necessárias  para efetuar as decisões tomadas.
(    ) O planejamento é um processo estático.
(   ) O planejamento para o Serviço Social se apresenta 
com a participação direta do usuário.
(   ) O planejamento da ação social requer apenas  causa 
e resultados esperados.

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

32. Qual dos itens abaixo NÃO é um eixo estruturante da 
gestão do Sistema Único de Assistência Social?

a) matricialidade sociofamiliar
b) territorialização
c) participação popular/cidadão ususário
d) segurança de acolhida
e) controle social
 
33.  É um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, 
local de referência e tratamento para pessoas que sofrem 
com  transtornos  mentais,  psicoses,  neuroses  graves  e 
persistentes  e  demais  quadros  que  justifiquem  sua 
permanência  num  dispositivo  de  atenção  diária, 
personalizado e promotor da vida.

       
a) Programa de Volta para Casa
b) CREAS
c) Residências Terapêuticas
d) CAPS    
e) CAPSad

34. De acordo com a Portaria nº 1.125/GM de 6 de julho de 
2005,  que dispõe sobre os propósitos da política de saúde 
do trabalhador para o SUS, julgue as afirmações.

I  -  Estabelecer  que toda política de saúde do trabalhador 
para o SUS tenha por propósito a promoção da saúde e a 
redução da morbimortalidade dos trabalhadores,  mediante 
ações  integradas,  intra  e  intersetorialmente,  de  forma 

contínua, sobre os determinantes dos agravos decorrentes 
dos  modelos  de  desenvolvimento  e processos  produtivos, 
com a participação de todos os sujeitos sociais envolvidos.
II  -  Estabelecer  que  as  ações  em  saúde  do  trabalhador 
desenvolvidas  pelo  SUS  sejam  organizadas  apenas  na 
atenção básica. 
III  –  Tem como uma das  diretrizes  à  atenção integral  da 
saúde  dos  trabalhadores,  envolvendo  a  promoção  de 
ambientes  e  processos  de  trabalho  saudáveis,  o 
fortalecimento da vigilância de ambientes, os processos e 
agravos  relacionados ao trabalho,  a assistência  integral  à 
saúde  dos  trabalhadores  e  a  adequação  e  ampliação  da 
capacidade institucional

a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Somente a afirmação III está correta.
d) Estão corretas as afirmações I e III
e) Estão corretas as afirmações  II e III

35.  Plano  Nacional  de  Saúde do  Sistema Penitenciário  é 
composto pelas principais ações:

1- Implantar ações de promoção da saúde no que se refere 
a  alimentação,  atividades  físicas,  condições  salubres  de 
confinamento e acesso a atividades laborais;
2  -  Promover  ações  para  prevenção  de  tuberculose, 
hanseníase,  diabetes,  hipertensão,  hepatites,  DST/AIDS e 
de agravos psicossociais decorrentes do confinamento;
3  -  Garantir  ações  de  assistência  e  promoção  de  saúde 
bucal;
4-  Implantar  equipes  mínimas  de  saúde  compostas  por: 
médico,  dentista,  assistente  social,  psicólogo, 
enfermeiro,auxiliar  de  enfermagem  e  atendente  de 
consultório dentário;
5  -  Organizar  o  sistema  de  informação  de  saúde  da 
população penitenciária e cadastrar as pessoas presas no 
Cartão Nacional de Saúde.
 
a) São as ações do Plano os itens 1, 2,  3 e 5
b) São ações do Plano os itens 2, 3 e 5

c) São ações do Plano os itens 1, 2, 4 e 5
d) São ações do Plano apenas os itens 1 e 2
e) Todos os itens são ações do Plano

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião  que  leva  o  mesmo  nome  deste  Município. 
Esta Microrregião é formada por .......... Municípios, sendo 
que, dentre os Municípios que a formam, é o Município 
de ........ aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente, 
na alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra



37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul, chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte. Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  5%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
b) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  2%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
c) As despesas orçamentárias empenhadas são menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são,  em 
termos muito próximos,  iguais  às receitas orçamentárias 
realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................
As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa
a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes,  assinale aquele  que,  em termos econômicos, 
tem maior relevância para economia local (de Presidente 
Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




