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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

TESTE SELETIVO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86) 9438-4081 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                        

 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05 

 

Os prejuízos do Aedes Aegypti no século 19 

Velho Conhecido 

 

Que as autoridades andam um pouco perdidas com o mosquito transmissor de dengue, todo mundo já sabe. Que elas 

tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente. O Aedes Aegypti é um velhíssimo conhecido no Brasil: em 

meados do século 19, o veterano inseto causou enormes problemas ao empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão 

de Mauá, quase inviabilizando a construção da primeira companhia de gás do Rio de Janeiro. O episódio está descrito no 

livro Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira: “Justamente quando as obras começavam, aportou no Rio de 

Janeiro um navio vindo de Havana com doentes a bordo. Enquanto durava a quarentena (...), uma nova doença se 

alastrou pelo país: a febre amarela. Só muitos anos mais tarde se saberia que a doença era transmitida por um mosquito, 

o Aedes Aegypti, que se cria em águas paradas – e para o qual o pântano da usina era o paraíso. Não demorou muito e 

os operários começaram a morrer. Em menos de dois meses, a equipe foi devastada. Havia 11 engenheiros e técnicos 

ingleses nos canteiros em funções essenciais. Na primeira onda da doença, dez morreram de febre. Sobrou apenas o 

chefe. William Gilbert Ginty. Ele só se convenceu a ficar porque o patrão aumentou o seu salário a níveis compatíveis 

com o risco, pagando-se mais do que ganhavam os ministros brasileiros, donos dos maiores salários do país. Ao mesmo 

tempo, em cartas desesperadas para a Inglaterra, Irineu pedia a seus sócios que encontrassem substitutos para os 

mortos. Como a notícia da febre já havia atravessado o oceano, também esses homens lhe custaram muito caro”. 

 

(Exame, 03.2002) 
 

 

 

 

Segundo o texto: 
 

a) Depois de muito tempo, o Aedes Aegipti foi associado aos episódios descritos, ocorridos durante a construção da primeira 

companhia de gás. 

b) O Aedes Aegypti foi descoberto pelo Barão de Mauá, que realizava grandes empreendimentos no século XIX. 

c) Muitos operários da antiga companhia de gás do Rio de Janeiro permaneceram em quarentena num navio para Havana. 

d) A febre amarela se alastrou de maneira surpreendente, aniquilando todos os operários estrangeiros que trabalhavam para o 

Barão de Mauá. 

 

 

De acordo com o texto, o problema causado pelo mosquito nos últimos tempos é: 

 

a) Recorrente 

b) Temporário 

c) Insolúvel 

d) Regional 

 

 

De acordo com o texto, é certo dizer que o mosquito. 
 

a) Foi um grande obstáculo à construção da companhia 

b) Ainda não foi estudado devidamente pelos cientistas 

c) Foi transportado nos navios ingleses durante o século passado 

d) Atravessou o oceano, causando mortes na Europa. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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No trecho -... e para o qual o pântano da usina era o paraíso. -, a palavra em destaque se refere. 
 
a) Ao local onde eram sepultados os operários ingleses 
b) Ao habitát ideal para a reprodução do mosquito 
c) Ao período de acontecimentos sombrios durante a obra 
d) Ao estágio mais avançado do empreendimento do Barão 

 

 
 

 
No trecho – Que elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente... – o termo em destaque expressa. 
 
a) Indecisão 
b) Incerteza 
c) Indignação 
d) Apatia 

 
 

 
Indique o fragmento que apresenta ERRO de pontuação. 

 
a) A campanha presidencial de 1960, nos Estados Unidos, é apontada pela mudança do sistema de comunicação, como 

inovadora. 
b) Até então, a conquista do voto se dava no confronto direto entre o candidato e o eleitor. 
c) A década de 40 viu o aparecimento, na política, do rádio. 
d) Dez anos antes, apenas 11% das famílias tinham televisão; em 1960, o número se elevou para 88%. 

 

 
 
 

Assinale a alternativa em que há Concordância Verbal. INCORRETA: 

 
a) V. Ex

a
 é generoso. 

b) Mais de um repórter comentou o jogo. 
c) Elaborou-se ótimos planos. 
d) Eu e minha família fomos ao cinema. 

 
 

 
Assinale a frase que apresenta ERRO de concordância verbal ou nominal. 
 

a) Somos nós quem mais colabora com essa companhia 
b) Creio que ainda deverá ocorrer muitas demissões. 
c) Como, num país tão pobre, podem existir tantos ricos? 
d) Haverá sempre o mal e o bem na face da terra. 

 

 
 

 
Analise as frases abaixo quanto ao emprego da crase. 
 

I. O Castelo ficava à esquerda do vale; à beira de um precipício.  
II. Os funcionários jamais obedeceriam àquelas ordens absurdas 
III. Viajaremos à Teresina. 
IV. Milhares de peregrinos se dirigem àquela cidade sagrada 

Analisando as frases acima quanto ao emprego da crase podemos concluir que estão corretas somente em: 
 

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

 
 

 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à colocação pronominal. 
 

a) Então, está combinado; procuro-te assim que eu voltar de viagem. 
b) Discute-se atualmente quando os humanos povoarão outros planetas. 
c) Emprestar-lhe-ia o dinheiro, caso ele precisasse. 
d) Se espalhou rapidamente a notícia: o fantástico goleador aposentaria-se. 

 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                QUESTÕES DE 11 A 40 
 

 
 

 

 

 

O profissional de assistente social tem a sua prática e as suas ações orientadas através: 

I. Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993. 

II. Código de Ética Profissional 

III. Constituição Federal 1988 

IV. Leis Orgânicas 

 

Analisando os itens acima podemos concluir que 

a) Todos estão corretos 

b) Apenas I, II e III estão corretos 

c) Apenas II, III e IV estão corretos 

d) Todos estão incorretos 

 

 

 

Nos termos da Lei Nº 8.662/93, constituem atribuições privativas do Assistente Social, EXCETO: 

 

a) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social. 

b) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Saúde. 

c) Assessoria e consultoria a órgão da Administração pública, empresas privadas e outras entidades, em Serviço Social. 

d) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço 

Social. 

 

 

 

De acordo com o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, são deveres do assistente social nas relações com os 

usuários, entre outros, exceto: 

 

a) Garantir informação parcial sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas aos usuários. 

b) Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional. 

c) Respeitar as decisões dos usuários. 

d) Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional proporcionado a participação dos 

usuários. 

 

 

 

O Serviço Social tem como objeto de intervenção a: 

 

a) Questão social 

b) Saúde 

c) Assistência em geral 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados segundo as seguintes referências: vigilância social, proteção social e 

defesa social e institucional. Sobre a proteção social, é correto afirmar: 

a) Busca em seus princípios garantir a matricialidade sociofamiliar, a territorialização e a segurança de acolhida. 

b) Tem como segurança a precedência da gestão pública da política, o alcance de direitos socioassistenciais e a matricialidade 

sociofamiliar. 

c) Matricialidade sociofamiliar, territorialização, proteção pró-ativa, integração à seguridade social e integração a políticas 

sociais e econômicas são seus princípios. 

d) A segurança da acolhida social, de renda e do convívio familiar estão como prioridade na proteção social do SUAS. 

 

 

A família, independentemente de sua organização, contexto e história, representa a sede de vivências e experiências 

significativas na vida do ser humano. É nela que se inicia a história de cada um, a construção de significados, a aprendizagem 

afetiva, o reconhecimento da________ individual e coletiva preparando o indivíduo tanto para experiências pessoais como para o 

processo de __________. É a família a base de ________ para o enfrentamento de conflitos e desenvolvimento humano, 

representando a responsabilidade de uma geração no cuidado e preparação da outra. 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 

a) Pessoalidade, socialização, formação. 

b) Identidade, formalização, auxílio. 

c) Pluralidade, intervenção, concretização. 

d) Identidade, socialização, apoio. 

 

 

As organizações da sociedade civil que prestam atendimento à criança e ao adolescente somente poderão funcionar depois de 

registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conforme prescreve o Estatuto da Criança e do 

adolescente, no art. 91, c, será negado o registro à entidade que: 

a) Desconsidere a importância de cadastrar-se na associação que a representa. 

b) Esteja irregularmente constituída. 

c) Limite sua atuação conforme princípios e diretrizes próprias e autônomos. 

d) Possua condições insuficientes para atendimento integral à criança e ao adolescente autor de ato infracional. 

 

 

A Política Nacional de Assistência Social prevê que a construção da política pública de assistência social precisa levar em conta 

três vertentes de proteção social: 

a) A sociedade civil organizada, as entidades de classe e o núcleo familiar básico. 

b) Os indivíduos em risco social, os grupos de apoio e as organizações sociais. 

c) As pessoas, as suas circunstâncias e entre elas seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família. 

d) Os movimentos sociais, as entidades representativas e as instituições. 

 

 

 

 No Estatuto do Idoso, Artigo 15, está assegurado à atenção integral à saúde do idoso, por intermédio: 

a) Dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS 

b) Dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS 

c) Do Sistema Único de Saúde – SUS 

d) Dos Postos de Saúde 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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Uma estrutura social de estrema desigualdade e injustiça, nos países latino-americanos, resultam dos modos de produção e 

reprodução social por meio de relações sociais assimétricas e concentração de poder e riqueza. 

Este conceito pode ser entendido como: 

a) Pobreza 

b) Política social 

c) Questão social 

d) Desagregação social 

 

 

O Estatuto do Idoso em seu artigo 34, assegura aos idosos benefícios mensal de um salário mínimo. É incorreto afirmar que: 

a) É concedido aos idosos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família. 

b) É concedido a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos. 

c) É denominada de benefício de prestação continuada. 

d) O benefício concedido a qualquer membro da família será computado para os fins do calculo da renda familiar per capita. 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito à profissionalização e a proteção no trabalho. No entanto, é proibia a 

realização de qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, aos menores de: 

a) 12 anos 

b) 4 anos 

c) 16 anos 

d) 18 anos 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Os membros dos conselhos municipais de direito serão eleitos pela comunidade, na forma que a lei municipal determinar. 

b) O conselho tutelar é órgão jurisdicional, paritário e autônomo. 

c) O Fundo para a Infância e Adolescência é um fundi de natureza privada. 

d) Os conselheiros tutelares serão compostos por cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três 

anos, permitida uma recondução. 

 

 

Ao analisar os estudos sobre a função da família, Alencar (2004) identifica que, nas sociedades capitalistas, a família tem o papel 

de: 

a) Arrefecer as possibilidades sociais 

b) Sobrecarregar o Estado com demandas 

c) Desestruturar os arranjos profissionais 

d) Manter unidade de renda e de consumo 

 

 

Conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), um direito do adolescente privado de liberdade é permanecer 

internado na seguinte condição: 

a) Pelo prazo máximo de cinco anos. 

b) Com adolescentes de mesmo nível de instrução independentemente da idade. 

c) Na localidade mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. 

d) Junto a grupos de mesma compleição física, sem correlação com a gravidade da infração. 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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O Sistema Único de Saúde (SUS), inclui em seu campo de ação: 

a) A execução de ações de saneamento básico. 

b) A responsabilidade pela proteção ambiental. 

c) A execução das ações de assistência terapêutica, inclusive farmacêutica. 

d) A priorização da promoção e proteção da saúde os trabalhadores nos serviços públicos. 

 

 

 

A assistência social segundo a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – é direito do cidadão e dever do Estado, é política de 

seguridade social: 

a) Contributiva 

b) Não contributiva 

c) Reguladora 

d) Privada 

 

 

 

O Sistema único de Assistência Social (SUAS) é Um sistema Público que organiza os serviços sociassistenciais no Brasil, de 

forma. 

a) Hierarquizada 

b) Pessoal 

c) Descentralizada 

d) Institucionalizada 

 

 

 

A Lei Orgânica do SUS estabeleceu a criação de comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde. Assinale a alternativa que 

apresente CORRETAMENTE três das seis atividades das comissões intersetoriais, previstas nessa Lei. 

a) Ciência e tecnologia; humanização e alimentação; nutrição.  

b) Alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; ciência e tecnologia. 

c) Saneamento e meio ambiente; participação da comunidade; recursos humanos. 

d) Humanização; saneamento e meio ambiente; participação da comunidade. 

 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA, com relação às competências do Ministério Público, referentes ao Estatuto do Idoso, 

constantes em seu artigo 74. 

a) Instaurar sindicâncias, determinar diligências investigatórias e inquérito policial, para decidir sobre a apuração de ilícitos ou 

infrações às normas de proteção ao idoso. 

b) Instaurar processos e procedimentos, decidir sobre diligências e sobre a produção de provas envolvendo a pessoa idosa. 

c) Deferir ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, 

protegidos em lei. 

d) Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis. 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Considera-se que o artigo 68 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, introduz uma verdadeira revolução 

sociopedagógica no que tange à articulação educação-trabalho-renda, no contexto sociocultural brasileiro.  Dessa forma, 

identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao conceito de trabalho educativo configurado no 

referido artigo, parágrafos 1º e 2º. A seguir assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo. 

(    ) Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento 

pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

(    ) A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho 

não desfigura o caráter educativo. 

(    ) Entende-se por trabalho educativo qualquer atividade que envolva a dimensão do trabalho. 

(    ) Educação, produção, remuneração ou geração de renda são elementos que não se contrapõem nem se anulam, mas se 

integram no trabalho educativo. 

(    ) No trabalho educativo, o desenvolvimento e o ritmo das atividades deverão ser orientados por um programa educacional 

preestabelecido. 

a) V – V – F – F – V 

b) F – V – V – F – F 

c) V – V – F – V – V  

d) V – F – V – V – V 

 

 

O artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, em seus incisos de I a X, define as medidas pertinentes 

aos pais ou responsável. Assinale a alternativa na qual TODOS os termos correspondem às medidas constantes do referido 

artigo. 

a) Encaminhamento para cursos ou programas de orientação; obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 

frequência e aproveitamento escolar; obrigação de reparar o dano; advertência; perda da guarda; destituição da tutela. 

b) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; advertência; 

prestação de serviços à comunidade; suspensão ou destituição do poder familiar; perda da guarda; destituição da tutela. 

c) Encaminhamento para cursos ou programas de orientação; obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 

frequência e aproveitamento escolar; prestação de serviços à comunidade; suspensão ou destituição do poder familiar. 

d) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

encaminhamento para tratamento psicológico ou psiquiátrico; obrigação de encaminhar a criança ou adolescente para 

tratamento especializado; advertência; perda da guarda; destituição da tutela. 

 

 

Analise as afirmativas abaixo, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990. 

I. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o seu nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

II. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados, entre 

outros, a identificar o recém-nascido, mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe. 

III. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

IV. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento, 

a partir dos 16 anos, e como sujeitos de direitos civis, a partir dos 18 anos. 

V. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de 

nascimento, por testamento, mediante escritura ou por outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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VI. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, entre outros, o direito de contestar critérios 

avaliativos, podendo, para isso, recorrer às instâncias escolares superiores. 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 

a) Apenas I, II, V e VI estão corretos. 

b) Apenas I, II e III estão corretos 

c) Apenas II, III, IV e V estão corretos. 

d) Apenas I, III, IV e V estão corretos. 

 

 

Ao idoso é garantida prioridade em órgãos: 

a) Públicos 

b) Públicos e privados 

c) Privados 

d) Públicos, privados e filantrópicos. 

 

 

De acordo com a LOAS, é condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que 

trata a Lei, a efetiva instituição e funcionamento de: 

a) Conselhos de Assistência Social e Saúde, de composição paritária entre governo e sociedade civil; Fundo de Assistência 

Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social; Plano de Assistência Social e Saúde. 

b) Conselhos de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil; Fundo de Assistência Social, com 

orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social; Plano de Assistência Social. 

c) Conselhos de Assistência Social e da Criança e Adolescente, de composição paritária entre governo e sociedade civil; Fundo 

de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social; Plano de Assistência Social. 

d) Conselhos de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil; Fundo de Assistência Social e 

Saúde, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social; Plano de Assistência Social. 

 

 

Assistência Social, na forma como está prevista na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), tem como um dos seus 

pressupostos: 

a) Prover benefícios assistenciais independente do perfil e da necessidade do usuário. 

b) Estar submetida à lógica da cidadania e da sociedade civil através da ação das ONG´s (Organizações Não Governamentais). 

c) Preconizar a responsabilidade das entidades filantrópicas na coordenação da política de assistência. 

d) Preconizar um conjunto integrado de ações de iniciativas do governo e da sociedade civil para garantir proteção social para 

quem dela necessitar. 

 

 

O SUAS (Sistema Único da Assistência Social) tem como elemento fundamental e inovador, que aparece na Política de 

Assistência Social e que constitui a base de sua organização, o: 

a) Conceito de território. 

b) Conceito de sociedade civil. 

c) Conceito de pacto federativo. 

d) Conceito de um novo pacto social. 

 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI - PI 

 

 

O Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003) destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos, estabelece que a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 

 

a) Reabilitação com a devida orientação geriátrica e gerontológica para redução de sequelas. 

b) Comunicação por parte do profissional de saúde ao seu superior hierárquico quando constatar casos de omissão, negligência 

e de maus tratos contra idosos. 

c) Atendimento por ordem de chegada, tal como os demais usuários adultos. Isto se deve as dificuldades estruturais e de 

pessoal nos serviços e instituições de saúde conveniados com o SUS. 

d) Atendimento Geriátrico e Gerontológico em ambulatórios; atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população 

que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições 

públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural. 

 

 

 

De acordo com o artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 

saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

 

I. Manter alojamento individual que possibilite ao neonatal a permanência junto à mãe. 

II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem 

prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 

III. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 21 anos. 

IV.  Fornecer atendimento integral ao neonatal, por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

V.  Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do 

neonatal.  

Analisando os itens acima podemos concluir que: 

a) Apenas II e IV estão corretos 

b) Apenas I, II e III estão corretos 

c) Todos estão incorretos 

d) Todos estão corretos 

 

 

 

A estrutura de organização do serviço social está dividida em instâncias deliberativas, são algumas delas, EXCETO: 

 

a) Assembleia da Categoria; 

b) Assessoria Nacional; 

c) Encontro Nacional CFESS/CRESS; 

d) Conselho Pleno; 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 







