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As questões de números 01 a 07 referem-se ao texto que segue. 

 
A BRUTALIDADE QUE VEM DA MÍDIA 

 
Estudos recentes mostram que se uma criança norte-

americana assistir a 15 horas de televisão por semana ela terá 
testemunhado aproximadamente 40 mil homicídios ao chegar aos 
18 anos de idade. Será que alguma dessas mortes contribui para a 
violência na escola? A questão continua em aberto. Por trás de 
cada um desses assassinatos há uma gama de informações 
qualitativas. Eram as vítimas brancas ou negras? O sexo foi 
envolvido? Que arma foi usada? Houve espaço na história para 
reflexão? 

Como intelectuais transformadores – uma das definições 
de Paulo Freire para o papel do professor  –, podemos não ser 
capazes de mudar as representações da violência nos meios de 
comunicação. Mas temos a habilidade de transformar a maneira 
como os estudantes pensam o problema. As formas mais 
progressivas de estudo da questão nos Estados Unidos estão 
baseadas em três premissas. Primeira: não temos poderes para 
censurar a mídia. Segunda: o silêncio dos educadores em torno do 
tema vai na direção de aceitá-lo tacitamente como “normal”. A 
terceira premissa é a que condena a violência com um método tão 
contraproducente como a estratégia de “simplesmente dizer não”, 
utilizada erroneamente no combate às drogas. Mas como abordar o 
assunto em sala de aula? Não existe uma fórmula, mas há 
estratégias que ajudam os estudantes a desenvolver uma 
consciência crítica. 

Um meio é dar a eles ferramentas para que leiam e 
formem um senso crítico. Um dos métodos pode ser tão simples 
como discutir os muitos assuntos qualitativos que cercam um único 
ato violento. [...] Ajudando os estudantes a fazer a distinção entre as 
várias representações do fenômeno na mídia e a ler criticamente a 
forma gratuita que ele muitas vezes adquire é um importante passo. 
[...] Pegue-se o exemplo da brutalidade policial. Não faltam 
representações da mídia a esse respeito. E o professor que quer 
promover a prevenção deve ainda introduzir a discussão de 
relatórios de direitos humanos. É importante mostrar que existem 
consequências, iniciativas civis bem-sucedidas, investigações, 
processos e sentenças judiciais que podem atenuar a ação policial. 
Essa é a forma de estimular a consciência crítica para a 
transformação social. Não podemos mudar as formas de exposição 
na mídia, mas podemos utilizá-las para promover a cultura de paz. 

(Peter Lucas) 

 
01. Com base nas ideias subjacentes ao texto, assinale a opção 

com um raciocínio mais correto: 
a) O corpo docente em uma instituição pode levar os 

estudantes a formarem a consciência crítica, induzindo-os a 
uma transformação para o bem comum da Nação. 

b) O professor não pode interferir na maneira como os 
estudantes veem a questão da violência na mídia, já que é 
imposta pela nossa sociedade de maneira tão cruel. 

c) A banalização da violência na mídia causa mudança de 
maneira significativa no comportamento da população que 
reduz a criminalidade. 

d) As habilidades utilizadas pelo corpo docente proporcionam 
aos estudantes a enxergarem um mundo diferente daquele 
que é retratado pela mídia. 

 
02. Assinale a opção cuja regência do verbo apresentado é a 

mesma do verbo destacado na passagem “Estudos recentes 
mostram que se uma criança norte-americana assistir a 15 
horas de televisão por semana...” (l. 1 e l. 2). 
a) chegar 
b) namorar 
c) visar (sentido de almejar) 
d) esquecer 

 
 
 
 
 
 

03. Assinale a ÚNICA alternativa em que ocorre ressalva entre as 
ideias estabelecidas nos períodos 
a) “Estudos recentes mostram que se uma criança norte-

americana assistir a 15 horas de televisão por semana ela 
terá testemunhado aproximadamente 40 mil homicídios...” 

b) “A terceira premissa é a que condena a violência com um 
método tão contraproducente como a estratégia...” 

c) “Um meio é dar a eles ferramentas para que leiam e formem 
um senso crítico.” 

d) “Não existe uma fórmula, mas há estratégias que ajudam os 
estudantes a desenvolver uma consciência crítica.” 

 
04. As palavras que recebem acento gráfico pela mesma razão que 

o justifica em homicídios, são: 
a) informações e investigações. 
b) consciência e fenômeno. 
c) violência e silêncio. 
d) consequências e vítimas. 

 
05. O pronome sublinhado em “Um meio é dar a eles ferramentas 

para que leiam e formem um senso crítico...”, refere-se a: 
a) os meios de comunicação 
b) os estudos recentes 
c) os educadores 
d) os estudantes 

 
06. Assinale o item em que há erro quanto à análise da forma verbal 

“podemos” encontrada destacada na (l. 39) do texto acima: 
a) pod - radical 
b) e- vogal temática 
c) pode – tema 
d) mos – desinência modo temporal 

 
07. No período: “É importante mostrar (1) que existem 

consequências, iniciativas civis bem-sucedidas, investigações, 
processos e sentenças judiciais (2) que podem atenuar a ação 
policial [...]”, pode-se assumir que: 
a) em (1) é pronome relativo e em (2) é conjunção integrante. 
b) em (1) e (2) é conjunção integrante. 
c) em (1) é conjunção integrante e em (2) é pronome relativo. 
d) em (1) e (2) é pronome relativo. 

 
As questões de números 08 a 10 referem-se ao poema seguinte. 

 

A ideia 
De onde ela vem?! De que matéria bruta 
Vem essa luz que sobre as nebulosas 
Cai de incógnitas criptas misteriosas 
Como as estalactites duma gruta?! 
 
Vem da psicogenética e alta luta 
Do feixe de moléculas nervosas, 
Que, em desintegrações maravilhosas, 
Delibera, e depois, quer e executa! 
 
Vem do encéfalo absconso que a constringe 
Chega em seguida às cordas da laringe, 
Tísica, tênue, mínima, raquítica... 
 
Quebra a força centrípeta que a amarra, 
Mas, de repente, e quase morta, esbarra 
No molambo da língua paralítica! 

                                                                                    Augusto dos Anjos 

 
08. No poema acima, a palavra “ela” representa 

a) as ideias que brotam no cérebro humano. 
b) a mulher amada. 
c) a matéria bruta. 
d) a alta luta. 

 
09. Dê os sinônimos mais adequados para as palavras grifadas, 

respectivamente, no poema de Augusto dos Anjos: 
a) conhecido e oculto. 
b) oculto e desconhecido. 
c) ausente e conhecido. 
d) desconhecido e escondido. 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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10. Considere as seguintes afirmações 
I. Segundo o texto, a ideia nasce da luta das moléculas 

nervosas. 
II. A ideia consegue total expressão através da boca. 
III. O poeta não sabe de que matéria bruta vem a ideia. 

 
a) Apenas a afirmação I é correta. 
b) Apenas a afirmação II é correta.  
c) Apenas as afirmações I e III são corretas. 
d) Apenas a afirmação III é correta. 

 
 
 
 
11. O coeficiente de mortalidade específico por sexo é um indicador 

que permite que tipo de análise? 
a) Permite conhecer a probabilidade da ocorrência de óbitos na 

população em geral; 
b) Permite conhecer a incidência de óbito em uma determinada 

área;  
c) Permite avaliar a causa mortes de uma população por 

gênero; 
d) Permite conhecer a medida de risco de óbitos em uma 

determinada micro-área. 
 
12. Julgue as afirmativas sobre a legislação do sistema único de 

saúde. 
I. As instituições privadas podem participar do SUS, em 

caráter complementar e quando estiver conveniado ao 
SUS, trabalhará em seu nome. 

II. Os recursos financeiros são repassados para os 
municípios através da transferência regular e 
automaticamente, do Fundo Nacional para o Fundo 
Municipal de Saúde ou conta especial dos municípios. 

III. O piso de Atenção Básica é um montante de recursos 
financeiros destinados ao custeio de procedimentos e 
ações de assistência básica de responsabilidade 
tipicamente municipal. 

Responda corretamente:  
a) Apenas a afirmativa I está correta; 
b) Apenas a afirmativa II está correta; 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
13. Quando ou em quais situações a transferência dos recursos do 

PAB pode ser suspensa? 
a) No caso da não alimentação, pela SMS junto a SES, dos 

bancos de dados de interesse nacional, por mais de dois 
meses consecutivos; 

b) Quando a secretaria de saúde não prestar contas ao seu 
respectivo Conselho Municipal de Saúde; 

c) Quando o município implantar uma equipe de Saúde da 
Família e não informar ao Ministério da Saúde; 

d) Quando o município não comprova a contrapartida de 
recursos próprios. 

 
14. A instituição de consórcios públicos na área de saúde possui 

uma série de especificidades e particularidades distintas da 
utilização em outras áreas, reconhecidas na lei nº 11.107/2005, 
que determina que na área da saúde obedeça aos princípios, 
diretrizes e normas que regulam o SUS. Responda esta questão 
relacionando corretamente as colunas:  

I. Consórcios Intermunicipais de Saúde 
II. Consórcios Públicos 
III. Contratualização 
IV. Convênios 
(  ) Contrato de um estabelecimento de saúde com o gestor 

(União, estados, DF, municípios), no qual são 
estabelecidas metas e indicadores de resultado a serem 
cumpridos pela unidade de saúde, além dos recursos 
financeiros. 

(  ) Têm a finalidade de desenvolver atividades ou 
implementar projetos comuns a grupos de municípios, 
racionalizando a aplicação de recursos financeiros e 
materiais. Os municípios participantes podem optar pela 
formação de uma entidade jurídica separada para 
administrar o objeto consorciado. 
 

(  ) São feitos quando há interesse recíproco entre o 
Ministério da Saúde e o convenente (entidades federais, 
estaduais, municipais, ONGs, filantrópicas, empresas, 
etc.). No convênio, sempre se exige uma contrapartida, 
que será variável conforme a capacidade de cada 
parceiro. Podem ser utilizados para a execução de 
programas, projetos, ações, atividades ou eventos de 
saúde. São transferências voluntárias de recursos. 

(  ) Instrumentos de cooperação federativa, dos quais 
podem participar União, estados, Distrito Federal e 
municípios. 

A sequência que responde corretamente à questão é: 
a) I, II, III, IV; 
b) II, IV, I, III; 
c) IV, III, II, I; 
d) III, I, IV, II. 

 
15. Com o advento do SUS, surgiu também a necessidade de 

estabelecer um sistema único de informações assistenciais. 
Neste sentido, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 
GM/MS n.º. 896/90 determinou a implantação do Sistema de 
Informação Hospitalar/SIH/SUS a partir de 1º de agosto de 
1990. 
Analise as afirmativas sobre este sistema e responda com (V) 
Verdadeiro e (F) Falso. 

(  ) O laudo de AIH deve ser preenchido de forma legível e 
sem abreviaturas, sob pena de rejeição do mesmo. 

(  ) O profissional solicitante/assistente registra ainda, em 
campo próprio, o seu CPF, o CRM ,CRO ou COREN. 

(  ) Uma vez autorizada, a AIH terá validade de 15 (quinze) 
dias a contar da data da emissão, exceto para as AIH 
com diagnóstico de Parto, emitida para gestantes, que 
tem validade até a data do parto. 

(  ) A AIH deve ser preenchida em três vias pelo profissional 
Assistente/Solicitante e deve conter,obrigatoriamente, 
além da identificação do paciente, as informações de 
anamnese, exame físico, exames complementares , as 
condições que justifiquem a internação e o diagnóstico 
inicial, conforme estabelecido pela PT SAS n.º743/90. 

(  ) Nos procedimentos realizados em caráter de urgência o 
fluxo para emissão de AIH inicia-se com a consulta pós-
alta, que pode ser realizada no mesmo estabelecimento 
onde ocorreu o primeiro atendimento ou em outro e ainda 
encaminhado pela Central de Regulação, onde houver. 

A sequência correta é: 
a) V V F F V 
b) F F F V F 
c) V V V F F 
d) F F V V V  

 
16. Os municípios são incentivados a assumir integralmente as 

ações e serviços de saúde em seu território. Esse princípio do 
SUS foi fortalecido pelo Pacto pela Saúde, acertado pelos três 
entes federados em 2006. A partir de então, o município pode 
assinar um Termo de Compromisso de Gestão que permite ao 
gestor municipal ter a gestão de todos os serviços em seu 
território. O referido termo deve ser aprovado pelo (a): 
a) Comissão Bipartite do estado; 
b) Secretário Estadual de Saúde; 
c) Comissão intergestora Tripartite; 
d) Conselho Nacional de Saúde. 

 
17. A LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, - das disposições 

Gerais em seu artigo 3º, reza que os níveis de saúde da 
população expressam:  
a) Que a saúde é um direito fundamental do cidadão; 
b) A condição de bem-estar físico, mental e social das pessoas 

e das comunidades; 
c) A organização social e econômica do País. 
d) A qualidade das ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais. 

 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
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18. Sobre a direção do Sistema Único de Saúde – SUS está correto 
afirmar: 
a) É única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 

Federal, sendo exercida em cada esfera de governo; 
b) É tripla, pois é exercida pelas três esferas de governo, 

municipal, estadual e Federal, conforme o inciso I do art. 198 
da Constituição Federal; 

c) É paritária, pois prevê a participação social através dos 
conselhos de saúde; 

d) É equivalente e exercida pelo ministério da saúde, a nível 
federal, e pelas secretarias de saúde no âmbito dos estados 
e municípios. 

 

19. Qual a unidade de identificação do sistema de informação 
ambulatorial do SUS? 
a) As consultas realizadas por especialidade; 
b) O CID - 10. 
c) A Consulta Médica. 
d) O procedimento. 

 

20. A lei 8080, Capítulo I - Dos Objetivos e Atribuições, em seu 
Art.5º - Relaciona os objetivos do Sistema Único de Saúde. São 
eles exceto: 
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde; 
b) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral; 
c) A formulação de política de saúde destinada a promover, 

nos campos econômico e social, a observância do disposto 
no § 1º do Art.2º desta Lei; 

d)  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. 

 
 

 
 
21. A Política Social no Brasil caracteriza-se por sua pouca efetividade 

social e por sua subordinação a interesses econômicos dominantes. 
Diante de tal afirmação, observe as afirmativas abaixo: 

 

I. Revela a incapacidade de interferir no perfil de desigualdade e 
pobreza que caracteriza a sociedade brasileira.    

II. Por décadas a Assistência Social esteve apoiada em matrizes 
do favor, do clientelismo, estendendo-se até os dias atuais.    

III. Devido a sua situação caracterizada por clientelismo, a 
Assistência Social era definida como política.    

 

De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa 
verdadeira. 
a) Está correta apenas a alternativa I; 
b) As alternativas I e III estão incorretas; 
c) Somente a alternativa III está correta. 
d) NDA. 

 

22. A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência 
Social de 1993 modificaram a realidade vivenciada de 
assistencialismo clientelismo para outro patamar. Observe e indique 
a alternativa incorreta. 
a) Tornou-se campo dos direitos sociais e da universalização dos 

acessos; 
b) A Seguridade Social, campo dos direitos sociais, renegada 

como politica secundária; 
c) Fez parte de um processo para torná-la política pública; 
d) Processo que permitiu que a Assistência Social transitasse do 

assistencialismo para a Política Social. 
 
23. A Seguridade Social supõe que os cidadãos tenham acesso a um 

conjunto de direitos e seguranças que reduzam ou previnam 
situações de risco e de vulnerabilidades sociais. Assim, observe as 
alternativas abaixo. 

I. Emerge como um sistema de cobertura de diferentes 
contingências sociais; 

II. Cobertura social que depende do custeio individual direto; 
III. Tem como um de seus objetivos seletividade e distributividade 

na prestação dos benefícios e serviços; 
IV. Objetiva apenas a diversidade da base de financiamento. 

 

Identifique qual/quais esta (ão) incorretas. 
a) Apenas a II está incorreta; 
b) Estão incorretas a I, III e IV. 
c) Somente a I e a IV estão incorretas; 
d) Apenas a II e a III estão incorretas. 

24. A Política Nacional de Assistência Social-PNAS objetiva, com 
exceção: 
a) Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 

específicos; 
b) Assegurar que as ações no âmbito da Assistência Social 

tenham centralidade na família, e que garantam a convivência 
familiar e comunitária; 

c) Fundamentar a visão de que o Estado é o garantidor do 
cumprimento dos direitos, responsável pela formulação das 
políticas públicas como expressão das relações de forças 
presentes no seu interior e fora dele; 

d) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos 
que dela necessitem. 

 
25. O assistente social na sua prática profissional, na relação que 

estabelece com os usuários do serviço social, com outros 
profissionais e com qualquer pessoa, deve pautar sua conduta no 
reconhecimento de um princípio considerado como valor ético 
central. Identifique-o.  
a) Liberdade; 
b) Democracia; 
c) Autonomia; 
d) Emancipação humana. 

 
26. Os Serviços de Proteção Social devem prover um conjunto de 

seguranças que cubram, reduzam ou previnam riscos e 
vulnerabilidades sociais, bem como necessidades emergentes ou 
permanentes decorrentes de problemas pessoais ou sociais de seus 
usuários. De acordo com seus conhecimentos acerca das 
seguranças garantidas pela PNAS, marque a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

 
1. Segurança de acolhida; 
2. Segurança social de renda; 
3. Segurança de convívio; 
4. Segurança de benefícios materiais ou em pecúnia. 

 
(  ) Trabalho socioeducativo que garanta a construção, 

restauração e fortalecimento de laços de pertencimento e 
vínculos sociais de natureza geracional, intergeracional, 
familiar, de vizinhança, societários; 

(  ) Concessão de benefícios continuados para cidadãos não 
incluídos no sistema contributivo de proteção social; 

(  ) Supõe abordagem em territórios de incidência de situações 
de risco; 

(  ) Garantia de benefícios eventuais, em caráter provisório, para 
indivíduos e famílias em situação de risco social e 
vulnerabilidades circunstanciais, de emergência ou 
calamidade pública. 

Desta forma, pode-se afirmar que a alternativa que marca a 
sequência correta é: 
a) 3, 1, 2 e 4. 
b) 1, 4, 3 e 2. 
c) 3, 4, 1 e 2. 
d) 3, 2, 1 e 4. 

 
27. O Código de Ética de 1993 refere um conjunto de princípios, 

deveres, direitos e proibições que orientam o comportamento ético 
profissional, oferecem parâmetros para a ação cotidiana e definem 
suas finalidades ético-políticas. Sendo assim, é correto afirmar que 
todas as afirmativas são verdadeiras, excetuando-se: 
a) Na elaboração do CE de 1993 buscou-se apoio nas bases 

ontológicas da teoria fenomenológica; 
b)  O CE inscreveu a ética e os valores no âmbito da práxis; 
c) O ser social referenciado pelo CE é capaz de agir 

conscientemente, de forma livre e universal; 
d) Afirma que é através do processo de trabalho que o ser social 

se constitui. 
28. De acordo com os princípios fundamentais do CE de 1993 

BARROCO e TERRA afirmam que: 
a) Caso algum princípio seja analisado isoladamente, a partir de 

referenciais estranhas ao CE, a compreensão da totalidade do 
CE não será atingida; 

b) Os onze princípios elencados sob a forma de princípios não tem 
a mesma natureza, diferenciando-se em relação ao seu 
significado histórico e ao seu estatuto ontológico; 

c) O CE remete aos projetos profissional e a projeção de uma nova 
sociedade, que supõe a superação radical da sociedade 
burguesa; 

d) Nenhuma das alternativas condiz com o pensamento das 
autoras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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29. Acerca do sigilo profissional abordado pelo CE, analise as 
afirmativas abaixo e indique a correta. 
a) O sigilo profissional envolve apenas o que for confiado ao 

profissional pelo usuário; 
b) Ocorre que nos espaços de trabalho observa-se que é 

respeitado o sigilo profissional;  
c) Faz parte da ética profissional a preservação do usuário de 

todas as informações que lhe digam respeito, mesmo que elas 
não lhe tenham sido reveladas diretamente; 

d) Os profissionais que trabalham em instituições prisionais devem 
participar da censura da correspondência dos presos. 

 
30. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, política que rege 

os direitos e deveres das crianças e adolescentes, tem vivenciado 
na atualidade aspectos a serem considerados para o Serviço Social. 
Destes indique aquele que não está de acordo com a realidade. 
a) Pode-se afirmar que o Assistente Social no campo de atuação 

judiciário encontra mínima dificuldade para se posicionar frente 
às contradições expostas pelo sistema capitalista, podendo 
assim contribuir com processo evolutivo de adolescentes 
internos; 

b) Apesar dos avanços e conquistas obtidos nestes 17 anos de 
ECA, ainda verificamos grandes ameaças aos direitos sociais de 
crianças e adolescentes; 

c) É visível a forma como o Estado e a Sociedade trata as crianças 
e adolescentes, onde as infrações lhe caracterizam como 
marginais e bandidos; 

d) A principal causa para que crianças e adolescentes iniciem a 
trajetória delinquencial é a ausência de perspectiva de inserção 
e realização social, onde oportunidades e recursos são negados 
cotidianamente. 

 
31. O Decreto Nº 5.296/2004 regulamenta as leis que dão prioridade ao 

atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. Sendo assim, considera-se pessoa portadora 
de deficiência aquela que se enquadra em algumas categorias. 
Identifique apenas a alternativa correta.  
a) Deficiência física-alteração completa de um segmento do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física; 
b) Deficiência auditiva-perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências 
de 50Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

c) Deficiência visual- cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,04 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 

d) NDA. 
 

32. A lei nº 10.836/2004 que cria o programa Bolsa Família onde tem a 
finalidade de unificar as ações de transferência de renda do 
Governo Federal, tendo como benefícios financeiros do programa os 
expostos a seguir, com exceção de: 
a) Beneficio básico para as famílias em situação de extrema 

pobreza; 
b) Benefício variável para as famílias que se encontrem em 

situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua 
composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 e 12 anos, 
com exceção de adolescentes até 15 anos; 

c) Beneficio variável vinculado a família em situação de pobreza ou 
extrema pobreza composta por adolescentes com idade entre 
16 e 17 anos, sendo pago até o limite de 2 benefícios por 
família. 

d) Beneficio variável vinculado a família em situação de pobreza ou 
extrema pobreza que tenha adolescente com idade entre 16 e 
17 anos, sendo pago até o limite de 03 benefícios por família; 

 
33. Sobre o Estatuto do Idoso analise as alternativas a seguir e 

classifique-as como verdadeiro ou falso. 
( ) O Estatuto do Idoso regulamenta os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; 
( ) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes a 

pessoa humana; 
( ) É obrigação apenas da família e da sociedade assegurar ao 

idoso a efetivação do direito à vida, à saúde e a liberdade; 
( ) A garantia de prioridade compreende viabilização de formas 

alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com 
as demais gerações. 

 
A sequência correta é: 
a) F, V, F e F; 
b) V, V, V e F; 
c) F,V,F e V; 
d) F,F,V e V. 

 

34. Segundo o Estatuto do Idoso, deve ser assegurado ao mesmo 
prioridade absoluta, sendo: 
a) Atendimento individual e imediato junto aos órgãos públicos; 
b) Preferência na formulação e na execução de políticas sociais 

públicas específicas; 
c) Viabilização de formas específicas de participação, 

desocupação e convívio do idoso com a sua geração; 
d) Priorização do atendimento do idoso por sua família e por 

instituições asilares. 
 

35. O Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu algumas 
modificações em decorrência da emenda constitucional nº 65/2010. 
Dentre as assertivas abaixo apenas uma está em desacordo com 
essas modificações, identifique-a. 
a) Entidade família passou a ser entendida como a comunidade 

formada por qualquer dos pais; 
b) Os direitos e deveres referentes a sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher; 
c) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio; 
d) A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte dos 
estrangeiros. 

 
36. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que nenhuma 

criança poderá viajar para fora da comarca onde reside 
desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa 
autorização judicial. Assim, a autorização só não será exigida 
quando: 
a) De pessoa menor, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou 

responsável. 
b) De ascendente até 3º grau, comprovado documentalmente o 

parentesco. 
c) A autoridade judiciária poderá a pedido dos pais ou responsável, 

conceder autorização válida por três anos. 
d) A criança estiver acompanhada. 

 
37. A medida socioeducativa de internação, segundo o ECA, só poderá 

ser aplicada quando, com exceção de: 
a) Por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
b) Por descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta; 
c) Por prejuízo praticado contra o bem patrimonial de outros, 

promovendo o ressarcimento do dano; 
d) Por ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa. 
 

38. Qual das alternativas abaixo não corresponde a um dos princípios e 
objetivos da Previdência Social? 
a) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; 
b) Previdência complementar obrigatória, custeada por 

contribuição adicional; 
c) Universalidade de participação nos planos previdenciários; 
d) NDA. 

 
39. Sobre os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, 

analise as assertivas e aponte a correta. 
a) Classificam-se como segurados e autônomos; 
b) São segurados unicamente da Previdência Social os que 

prestam serviços de natureza urbana ou rural à empresa, em 
caráter não eventual; 

c) O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 
desde que não vinculado a regime próprio de previdência social; 

d) O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 
desde que vinculado a regime próprio de previdência social. 

 
40. No que diz respeito às competências do Serviço Social no quadro 

de serviços da Previdência Social, indique a alternativa correta. 
a) O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário 

na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, 
em articulação com as associações e entidades de classe; 

b) O Serviço Social considerando a universalização da Previdência 
Social, prestará assessoramento técnico apenas aos Estados 
para a elaboração e implantação de suas propostas de trabalho; 

c) O Serviço Social considerando a universalização da Previdência 
Social, prestará assessoramento técnico apenas aos Municípios 
para a elaboração de suas propostas de trabalho; 

d) O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário 
no fortalecimento da política previdenciária. 

 

 







