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                 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE 

                   CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2013 

ASSISTENTE SOCIAL 

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________________________ 
 

RG:____________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_____________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 
ASSINATURA:_________________________________________________________       

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

 

1. Este caderno está contendo 60 (sessenta) 

questões de múltipla escolha, numeradas de 01 

a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um 

enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das 

quais somente uma é a correta. Assinale-a. 

3. Examine se a prova está completa, com a 

sequência numérica das questões, se há falhas 

ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 

20 minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridos 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o Cartão-Resposta, o qual 

será o único documento válido para a correção 

da prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome 

e número de inscrição estão corretos. Reclame 

imediatamente se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, 

amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 

assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou 

registrado fora dos locais destinados às 

respostas. Tenha muita atenção ao marcar seu 

cartão-resposta, pois não haverá substituição por 

erro do candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas 

em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma 

letra. Não serão computadas questões não 

assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza 

entre os candidatos. A tentativa de fraude, a 

indisciplina e o desrespeito às autoridades 

encarregadas dos trabalhos são faltas que 

implicarão na desclassificação do candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre 

candidatos implicará na eliminação de ambos do 

certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar: armas; aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza; bolsas; livros; 

jornais ou impressos em geral; bonés, chapéus, 

lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de 

qualquer outro meio de comunicação. O 

candidato que for flagrado portando aparelho 

celular, durante o período de realização da 

prova, ou, ainda, aquele candidato cujo aparelho 

celular tocar será sumariamente eliminado do 

certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o 

braço para solicitar atendimento da fiscalização. 

Jamais pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, 

por mais de 3h45min, poderá levar consigo a 

cópia do gabarito, em formulário específico, 

fornecido pela ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com o Cartão-

Resposta (devidamente assinado). Não 

esqueça, também, de assinar a folha de 

frequência. 

14. As provas terão duração de 4 horas. Turno da 

Manhã com início às 08h00min e término às 

12h00min e Turno da Tarde com início às 

14h00min e termino às 18h00min. Entretanto, o 

candidato só poderá ausentar-se da sala, depois 

de decorridas duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas 

Objetivas serão divulgados 72 (setenta e duas) 

horas após a realização das mesmas.
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto I e responda as questões de 1 a 5. 

TEXTO I 

Inclusão no Ensino Superior 

Nos últimos anos, o país assistiu a uma notável 
ampliação no número de alunos matriculados no ensino 
superior. Segundo dados do Censo da Educação 
Superior, de 2002 a 2011, o aumento de matrículas em 
graduação foi de 91%. As matrículas em instituições de 
ensino superior (IES) públicas cresceram 63% no 
mesmo período e, nas privadas, o número de matrículas 
mais que dobrou, com um crescimento de 104%. Mas 
qual é o perfil dos alunos que ingressam no ensino 
superior no Brasil? 
"A expansão recente no número de matrículas revela 
que o acesso à educação superior 
ainda se mostra bastante concentrado nos jovens das 
faixas de renda alta e média e brancos", afirma Clarissa 
Eckert Baeta Neves, professora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), em trabalho 
apresentado no Congresso da Associação de Estudos 
Americanos (Lasa). 
No último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2010), pela primeira vez os 
afrodescendentes passaram a ser maioria na sociedade 
brasileira (com 51% da população). Os brancos 
representam 48%. Mas essa mudança está muito longe 
de acontecer no ensino superior. Analisando o perfil 
socioeconômico do estudante de graduação no Brasil

1
, 

Dilvo Ristoff, professor da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), mostra que, nos cursos de 
Medicina e Odontologia, mais de 70% dos alunos são 
brancos. No curso de Direito, eles somam 66%. 
Nesse contexto, algumas políticas públicas têm buscado 
amenizar essas desigualdades, por meio de 
mecanismos para ampliar o número de alunos do ensino 
público e de negros, pardos e índios no ensino superior. 

 (Pré- universo, nº 33 agosto de 2013) 

1. Refletindo sobre o texto I, marque a opção 
CORRETA. 

a) As matrículas nas instituições de ensino superior 
públicas cresceram mais que nas instituições 
privadas. 

b) Os pobres e negros ainda são minoria nesse 
processo. 

c) Não há políticas públicas voltadas para esse fim. 
d) Há igualdade de oportunidades para o acesso ao 

ensino de nível superior para os alunos de 
diferentes classes sociais. 

e) A porcentagem da população afrodescendente na 
sociedade brasileira é proporcional ao ingresso 
deles nas instituições de ensino superior. 

2. Em qual das opções a seguir, encontra-se 
verbo com a mesma regência do verbo “assistir”, 
linha 1? 

a) Vive-se bem neste país. 
b) Maria namora João há mais de dois anos. 
c) As empresas negam-se a assistir os idosos. 
d) O aluno parece dedicado. 
e) O ensino deve sempre visar ao progresso social. 

3. No trecho “afirma Clarissa Eckert Baeta 
Neves, professora da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRS), em trabalho apresentado no 
Congresso da Associação de Estudos Americanos 
(Lasa).”, o termo entre vírgulas é classificado como: 

a) Vocativo. 
b) Adjunto adverbial. 

c) Oração subordinada adjetiva. 
d) Aposto. 
e) Predicativo do sujeito. 
 
4. Quanto ao gênero textual, podemos 
classificar o Texto I como: 

a) Crônica. 
b) Entrevista. 
c) Reportagem. 
d) Fábula. 
e) Conto. 
 
5. Marque a opção CORRETA que indica a 
função da linguagem predominante no texto I. 

a) Referencial. 
b) Metalinguística. 
c) Poética. 
d) Fática. 
e) Apelativa. 
 
6. Marque a opção INCORRETA quanto ao uso 
ou não da crase. 

a) Tenho um fogão a gás. 
b) Vou à Bahia. 
c) Cheguei à casa do professor. 
d) Parabéns a você. 
e) Refiro-me à minha velha amiga. 

 
7. Analise as afirmações a seguir: 

I. No vocábulo “ruim” há um hiato. 
II. É facultativo pronunciar-se o “u” depois de “g” na 

palavra “antiguidade”. 
III. “X” soa /KS/ nas palavras “tíxico”, “asfixia”, 

“intoxicar”. 
IV. São proparoxítonas “caracteres”, “edito” (lei, 

decreto), “filantropo”. 
 
Marque a opção que apresenta as afirmativas 
CORRETAS. 

a) I – II – III – IV. 
b) I – II – III. 
c) I – II – IV. 
d) I – III – IV. 
e) II – III – IV. 
 
8. Quanto ao gênero do substantivo, marque a 
opção CORRETA. 

a) Borboleta é substantivo sobrecomum. 
b) Criança é substantivo comum de dois gêneros. 
c) Alface é substantivo feminino. 
d) Entorse é substantivo masculino. 
e) Aneurisma é substantivo epiceno. 
 
9. Observe os períodos a seguir: 

I. A maior parte recusou-se a segui-los. 
II. Mais de um passageiro se irritou com ele. 
III. Vossa Senhoria não respeitastes o compromisso. 
IV. Fui eu quem perdeu mais no investimento. 
 
Quanto à concordância verbal, marque a opção que 
apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

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

http://www.ufrgs.br/geu/Artigos%202012/Clarissa%20Baeta%20Neves.pdf
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Leia a tirinha para responder a questão 10 
TEXTO II 

 
(disponível em www.tirinhasnovestibular) 

10.  Quanto à linguagem empregada no texto II, 
marque a opção INCORRETA. 

a) É coloquial, utilizada entre amigos. 
b) Há presença de gírias. 
c) É predominantemente denotativa. 
d) É predominantemente conotativa. 
e) É linguagem verbal. 
 
11.  Em “Fez tudo porque eu não obtivesse 
bons resultados”, o valor da conjunção do período é 
de: 

a) Causa. 
b) Condição. 
c) Conformidade. 
d) Explicação. 
e) Finalidade. 
 
12. Marque a opção CORRETA em que as 
palavras destacadas apresentam a mesma relação 
semântica que “ausência” e “presença”. 

a) A participação em nosso grupo provoca 
sentimentos de segurança e bem-estar. 

b) O desconhecido provoca a nossa desconfiança, às 
vezes, nosso medo. 

c) Sentimos que aqueles que mais nos conhecem são 
também capazes de ignorar o que de melhor 
trazemos conosco. 

d) As situações novas são atraentes e provocantes. 
e) Ainda sonhamos com o país distante, a terra 

prometida onde possamos ser felizes. 
 
13.  Qual a figura de linguagem presente no 
período “Falta-lhe inteligência para compreender 
isso.”? 

a) Ironia. 
b) Eufemismo. 
c) Hipérbole. 
d) Metonímia. 
e) Prosopopeia. 
 
14. Marque a opção CORRETA que indica a 
palavra que tem o sufixo formador de advérbio. 

a) Extremamente. 
b) Sociedade. 
c) Enriquecimento. 
d) Pessimismo. 
e) Desesperança. 
 
15. Analise as afirmativas a seguir. 

A enfermeira procede___ exame do paciente. 
O conferencista aludiu ___ fato. 
A gerente visa ___ cheque do cliente. 
A equipe visa ___ primeiro lugar no campeonato. 
Não podendo lutar, preferiu morrer ___ viver. 

 

Marque a opção que preenche corretamente e 
respectivamente as lacunas. 

a) Ao / o / ao / ao / do que. 
b) Ao / ao / ao / ao / do que. 
c) A / ao / o / ao / que. 
d) Ao / ao / o / ao / a. 
e) Ao / ao / o / ao / à. 
 
16. Um provedor de acesso à Internet oferece 
dois planos para seus assinantes: 

Plano A - Assinatura mensal de R$ 8,00 mais R$ 0,03 
por cada minuto de conexão durante o mês. 

Plano B - Assinatura mensal de R$ 10,00 mais R$ 0,02 
por cada minuto de conexão durante o mês. 

Acima de quantos minutos de conexão por mês é 
mais econômico optar pelo plano B? 

a) 160. 
b) 180. 
c) 200. 
d) 220. 
e) 240. 
 
17. Quatro amigos, Gustavo, Natalia, João e 
Deborah, vão ao cinema e sentam-se em lugares 
consecutivos na mesma fila. O número de maneiras 
que os quatro podem ficar dispostos de forma que 
Gustavo e Natalia fiquem sempre juntos e João e 
Deborah também, é: 

a) 2. 
b) 4. 
c) 8. 
d) 16. 
e) 24. 

 
18. Num grupo constituído de Y pessoas, das 
quais 14 jogam xadrez, 40 são homens. Se 20% dos 
homens jogam xadrez e 80% das mulheres não 
jogam xadrez, então o valor de Y é: 

a) 62. 
b) 70. 
c) 78. 
d) 84. 
e) 90. 

 
19. Sendo D o determinante da matriz mostrada 
na figura adiante o valor positivo de x é: 

 
 

a) Um múltiplo de 4. 
b) O máximo divisor comum de 6 e 9. 
c) Um divisor de 10. 
d) O mínimo múltiplo comum de 3 e 5. 
e) Não se pode calcular. 
 

20. Sabe-se que x - y = 4 e x² + xy + y² = 52. 
Então: 

a) x² - y² = 208. 
b) x² + y² = 208. 
c) x³ + y³ = 208. 
d) x³ - y³ = 208. 
e) x(x - y) = 208. 
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21. Na figura a seguir tem-se um quadrado 
inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área 
do quadrado interno, subtraindo-se da área do 
quadrado externo as áreas dos 4 triângulos. Feito 
isso, verifica-se que A é uma função da medida x. O 
valor mínimo de A é: 

 

a) 16 cm². 
b) 32 cm². 
c) 24 cm². 
d) 48 cm². 
e) 28 cm². 

 
22. Considere dois pontos distintos A e B de 
um plano. O lugar geométrico dos pontos P deste 
plano tal que a soma das distâncias de P aos pontos 
A e B é constante, é uma curva denominada: 

a) Reta. 
b) Circunferência. 
c) Elipse. 
d) Parábola. 
e) Hipérbole. 

 
23. A é um ponto não-pertencente a um plano P. 
O número de retas que contêm A e fazem um ângulo 
de 45° com P é igual a: 

a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 4. 
e) Infinito. 

 
24. O setor circular da figura a seguir é a 
superfície lateral de um cone cuja base tem diâmetro 
4 e área igual a k% da área total do cone. Então k 
vale:  

     
a) 20. 
b) 25. 
c) 30. 
d) 35. 
e) 40. 
 

 

25. A soma de todos os elementos da inversa 
da matriz M mostrada na figura, a seguir, é igual a: 

 
a) -2. 
b) -1. 
c) 0. 
d) 1. 
e) 2. 

 
26. Um inseto, cujo tamanho é desprezível, faz 
um percurso linear. Inicialmente, caminha para a 
direita uma distância de 1 m. Então, ele vira para a 
esquerda, caminhando metade da distância do seu 
ponto corrente. Se o inseto continuar caminhando 
para a direita e para a esquerda, sempre andando a 
metade da distância previamente caminhada, 
percorrerá, a partir da origem, a distância de: 

a) 1 m. 
b) 2 m. 
c) 4 m. 
d) 8 m. 
e) 10 m. 

 
27. Luiz Eduardo depositou metade do seu 
capital para render juros durante três anos, a uma 
taxa de 15% ao ano, e a outra metade durante dois 
anos, a uma taxa de 12% ao ano, obtendo-se, ao 
final, um rendimento total de R$ 8.625,00. Sabendo 
que a aplicação é com juros simples, determine o 
total aplicado nas duas operações. 

a) R$ 25.000,00. 
b) R$ 35.000,00. 
c) R$ 15.000,00. 
d) R$ 20.000,00. 
e) R$ 8.000,00. 

 
28. Para fazer 24 pães, Sr. João usa exatamente 
1 quilo de farinha de trigo, 6 ovos e 200 gramas de 
manteiga. Qual é o maior número de pães que ele 
conseguirá fazer com 12 quilos de farinha, 54 ovos e 
3,6 quilos de manteiga? 

a) 200. 
b) 216. 
c) 228. 
d) 300. 
e) 432. 

 
29. Observe a figura, a seguir: 

 
Quanto Vale “x”? 

a) 24º.  
b) 6º. 
c) 18º. 
d) 20º. 
e) 12º. 
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30. A diferença entre o quadrado da soma de 
dois números inteiros e a soma de seus quadrados 
NÃO pode ser: 

a) 12. 
b) 6. 
c) 4. 
d) 2. 
e) 9. 
 
31.  “Regime político no qual a soberania é 
exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos 
cidadãos.” 

JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. DicionarioBasico de Filosofia. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2006. 

A afirmação acima é um conceito sobre: 

a) Soberania. 
b) Autonomia. 
c) Direito. 
d) Justiça. 
e) Democracia. 
 
32. Leia a noticia a seguir: 

Nordeste é região com mais bolsas do governo 
federal. 

O Estado de S.Paulo – 16/09/2013 
cod. 12.507 

Historicamente menos prestigiado nas políticas de 
ensino superior, o Nordeste enviou o maior número de 
graduandos para o exterior, em relação ao número de 
estudantes da região. Até agosto, o governo concedeu 
547 bolsas para cada 100 mil universitários nordestinos, 
contra 509 no Sudeste. As bolsas oferecidas pelo Brasil 
somam quase 37,8 mil - das 101 mil prometidas até 
2015. 
Especialistas apontam que ainda é cedo para 
determinar impactos no desenvolvimento científico-
tecnológico das instituições nordestinas. A expectativa 
mais imediata é de que as bolsas favoreçam a 
internacionalização das universidades locais e 
incrementem o repertório dos estudantes. 
 
A notícia apresenta dados sobre o programa: 

a) Ciência Sem Fronteiras. 
b) Brasil Profissionalizado. 
c) Fundo de financiamento Estudantil. 
d) Plano Juventude Viva. 
e) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego. 
 
Leia os textos (1 e 2) a seguir e responda a questão 
33. 

TEXTO 1 

PIB - Apesar de mais altos, investimentos em 
educação ainda são mal distribuídos, aponta OCDE. 

 
Agência Brasil – 14/09/2013 

cod. 12.510 

Brasília – Os investimentos totais em educação no 
Brasil em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) 
passaram de 5,8% para 6,1%, de 2010 para 2011. No 
mesmo período, as aplicações diretas – excluídos 
financiamentos e pagamento de bolsas, passaram de 
5,1% para 5,3%. O último relatório da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
mostra que, em relação a outros países, em 2010, o 
Brasil ultrapassou a Hungria (4,6%), a Itália (4,7%) e 

equiparou-se à Suíça (5,6%). As porcentagens, no 
entanto, escondem os valores reais e a má distribuição 
desses recursos no país. 
O relatório da OCDE mostra que o Brasil aumentou 
significativamente o investimento de 2000 para 2010, 
mas ainda está abaixo da média dos países da 
organização, que é de 6,3% do PIB. A porcentagem 
significa que, por aluno de instituição pública, o país 
investe, por ano, US$ 2,96 mil. Os países cuja 
proporção foi ultrapassada ou equiparada, investem 
mais em termos reais. A Hungria investe US$ 4,8 mil, a 
Itália US$ 7,83 mil e a Suíça, US$ 12,8 mil. 
 

TEXTO 2 

RECURSOS - MEC usou menos de um terço do 
orçamento da pasta no primeiro semestre. 

 
Agência Brasil – 14/09/2013 

cod. 12.509 

Brasília – Nos primeiros seis meses deste ano, o 
Ministério da Educação (MEC) usou menos de um terço 
do orçamento aprovado para a pasta. Desse total, 2% 
foram usados em investimentos, ou seja, no que é 
incorporado ao patrimônio público. A Agência Brasil 
solicitou às consultorias de Orçamento da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, que acompanham a 
execução orçamentária do governo, detalhes sobre o 
orçamento para o setor de janeiro a junho de 2013. 
De acordo com os dados, até o dia 22 de junho, o 
Governo Federal liquidou R$ 27,7 bilhões dos R$ 89,1 
bilhões autorizados para uso do MEC e financiamento 
estudantil, ou seja, 31% do que foi aprovado pelo 
Congresso Nacional no início do ano. 
 
33. Refletindo sobre os dois textos, marque a 
opção CORRETA. 

a) São ambíguos, sem contextualização com a 
temática. 

b) A temática é comum, embora o Texto 2, contradiga 
o Texto 1. 

c) O Texto 2 é uma argumentação do Texto 1. 
d) Os dois textos diferem em argumentos. 
e) O Texto 1 fundamenta o Texto 2. 
 
34. A charge a seguir pretende, evidentemente, 
fazer uma crítica a um determinado comportamento 
da sociedade, postura essa decorrente do 
desenvolvimento da tecnologia.  

Observe a charge: 

 

A crítica apresentada na charge ao comportamento 
da sociedade equivale a(ao): 

a) Consumismo exagerado das novas tecnologias. 
b) Registro por populares de acontecimentos 

inesperados. 
c) Insaciável corrida pelos últimos modelos de celular. 
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d) Atitude uniforme pela ânsia de um “furo” de 
reportagem. 

e) Mudança nos relacionamentos interpessoais.  
 
35. Analise a charge a seguir:  

 

Leia-se: VAI LAVAR AS MÃOS PARA O ABANDONO 
DA MATA ATLÂNTICA? APROVEITA ENQUANTO 
TEM ÀGUA. 

A charge  sensibiliza  para: 

a) O desperdício da água na região da mata atlântica. 
b) O desmatamento comprometendo os lençóis 

freáticos da região. 
c) A ausência de controle sobre os recursos hídricos 

da região. 
d) A deficiência da rede de água e esgoto na área 

urbana da região. 
e) Os procedimentos corretos da higiene das mãos da 

população na região.  
 
Leia a noticia a seguir para responder a questão 36. 

MEC – 13/09/2013 
cod. 12.514 

A presidenta da República, Dilma Rousseff, participou, 
em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, da formatura de 
2.634 alunos. Segundo a presidenta, o Brasil precisa de 
ensino técnico para ser competitivo e para desenvolver 
a economia. Daí a necessidade de a formação dos 
trabalhadores ser constante, é tão importante que 
vamos fazer com que se torne programa constante do 
governo” afirmou. “O Brasil precisa de ensino técnico 
para competir no mundo, precisamos para melhorar nós 
mesmos, a nossa economia.” 
 
36. De acordo com a noticia, a fala da 
Presidente refere-se a qual programa? 

a) PROUNI. 
b) FIES. 
c) SISTEMA S de ensino. 
d) PRONATEC. 
e) PROEJA. 
 
37. O Jornal O POVO, de 23 de novembro de 
1974 / sábado, destaca a seguinte manchete: “VEM 
DE ITAPAJÉ A PRIMEIRA DEPUTADA ESTADUAL 
DO CEARÁ”. Essa notícia refere-se a itapajeense: 

a) Maria Luíza Gomes. 
b) Maria Lúcia Mota. 
c) Maria Zélia Mota. 
d) Maria Zélia Gomes. 
e) Maria Augusta Forte. 
 
 

38. Sobre o município de Itapajé marque (V) 
para as afirmativas VERDADEIRAS, e (F) para as 
FALSAS. 

( ) A BR – 022 é a principal via de acesso a cidade. 
( ) Itapajé é originário do Tupi, que significa “frade 
de pedra”. 
( ) O ano de criação do município foi 1847. 
( ) Os limites de Itapajé são: Apuiares, Irauçuba e 
Itapipoca. 
 
Marque a opção que apresenta a sequência 
CORRETA. 

a) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – V – V. 
e) F – V – F – V. 
 
39. “Não há solução para os problemas 
sociológicos e ambientais dentro das lógicas de 
mercado global”. 

(Slavoj Zizek.) 

A economia mundial influencia outros setores da 
sociedade. Sobre esse tema, considere as seguintes 
afirmativas: 

I. O atual modelo assumido pela economia mundial 
coloca países subdesenvolvidos e desenvolvidos 
em um mesmo patamar socioeconômico e cultural. 

II. A presença da rede McDonald’s em países como a 
Índia e a China mostra a eficácia dos modelos de 
consumo ocidentais difundidos pela ruptura de 
barreiras comerciais. 

III. Cuba é um dos poucos países do mundo ocidental 
que se mantém fora do circuito mundial do 
comércio, da informação e da comunicação, 
embora na atualidade se verifiquem algumas 
mudanças na participação cubana nesses setores. 

IV. A abertura econômica da China tem sido 
acompanhada por um acelerado processo de 
democratização do país. 

 
Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) 
CORRETA(S). 

a) I. 
b) II – III. 
c) II – IV. 
d) I – II – III. 
e) I – III – IV. 
 
40. A agricultura familiar no Ceará se mostra 
um segmento importante, não só para a economia 
do agronegócio, mas também para a economia total. 
Sua importância social, seja pela geração de 
emprego e ocupação, seja pelo perfil dos produtos, 
é notória, especialmente, em algumas cadeias 
produtivas que têm características 
predominantemente familiares. Segundo o Instituto 
Agropólos do Ceará, marque a opção CORRETA que 
apresenta atividades agrícolas familiares. 

a) Feijão, milho e mandioca. 
b) Algodão, milho e feijão. 
c) Feijão, mandioca e algodão. 
d) Cana-de-açúcar, feijão e milho. 
e) Soja, milho e mandioca. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

41. No que compete aos Conselhos de Saude, 
assinale a opção INCORRETA. 

a) São formados por representantes dos usuários do 
SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e 
dos profissionais de saude. 

b) São fóruns que garantem a participação da 
população na fiscalização e formulação de 
estratégias da aplicação pública dos recursos de 
saude. 

c) São instâncias colegiadas. 
d) Tem caráter centralizado. 
e) Têm uma função deliberativa. 
 
42. De acordo com o Sistema Único de Saude, 
analise a afirmação a seguir: 

O Sistema Único de Saúde tornou o acesso gratuito à 
saude direito de todo cidadão. Até então, o modelo de 
atendimento era dividido em três categorias: 
____________________________________________,
_____________________________________________
e_________________________. 

Marque a opção que completa corretamente e 
respectivamente as lacunas: 

a) Os que podiam pagar por serviços de saude 
privados / os que tinham direito a saude pública por 
serem segurados pela previdência social / os que 
não possuíam direito algum. 

b) Os que podiam pagar consultas particulares / os 
que tinham plano de saude / os segurados da 
previdência social. 

c) Os segurados das caixas de previdência / os que 
tinham plano de saude / os que não possuíam 
direito algum. 

d) Os que tinham direito a saude pública / os que não 
eram cobertos por nenhum tipo de assistência / os 
que pagavam por atendimentos nos serviços de 
saude públicos e privados. 

e) Os que podiam pagar pelo atendimento / os que 
não podiam pagar / os segurados da previdência 
social. 

 
43. O Sistema Único de Saude foi criado no 
Brasil no ano de: 

a) 1964. 
b) 1945. 
c) 1988. 
d) 1998. 
e) 2006. 
 
44. Baseado na Lei 8.069 de 13 de Julho de 
1990, analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) 
para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo 
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 
qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 
( ) O jovem tem direito à participação social e 
política e na formulação, execução e avaliação das 
políticas públicas de juventude. 
( ) 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. 
( ) O Sistema Único de Saude 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. 
( ) É assegurada aos jovens com deficiência a 
inclusão no ensino regular em todos os níveis e 
modalidades educacionais, incluindo o atendimento 
educacional especializado, observada a acessibilidade a 
edificações, transportes, espaços, mobiliários, 
equipamentos, sistemas e meios de comunicação e 
assegurados os recursos de tecnologia assistiva e 
adaptações necessárias a cada pessoa. 
 
Marque a opção que apresenta a sequência 
CORRETA. 

a) V – F – V – F – V. 
b) F – V – F – V – F. 
c) F – V – F – F – V. 
d) V – V – V – V – F. 
e) V – F – V – V – F. 
 
45. No que compete ao Estatuto da criança e do 
Adolescente, assinale a opção CORRETA. 

a) Considera-se adoção internacional aquela na qual a 
pessoa ou casal postulante é residente ou 
domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no 
Artigo 2 da Convenção de Viena, de 29 de maio de 
1993. 

b) A pessoa ou casal estrangeiro, interessado em 
adotar criança ou adolescente brasileiro, deverá 
formular pedido de habilitação à adoção perante a 
Autoridade Central em matéria de adoção 
internacional no Brasil. 

c) Enquanto não der conta de sua administração e 
saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador 
adotar o pupilo ou o curatelado. 

d) O adotante há de ser  pelo menos, vinte e um anos 
mais velho do que o adotando. 

e) A adoção poderá ser indeferida ao adotante que, 
após inequívoca manifestação de vontade, vier a 
falecer no curso do procedimento, antes de 
prolatada a sentença. 

 
46. Segundo o Estatuto da Criança e 
Adolescente, associe a coluna “B” pela coluna “A”.  

COLUNA A 

I. Estágio de Convivência. 
II. Família Substituta. 
III. Família Extensa. 
IV. Família Natural. 
V. Guarda. 
 
COLUNA B 

( ) A comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes. 
( ) Far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei. 
( ) Poderá ser dispensado se o adotando já estiver 
sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo 
suficiente para que seja possível avaliar a conveniência 
da constituição do vínculo. 
( ) Aquela que se estende para além da unidade 
pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 
parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade. 
( ) Obriga a prestação de assistência material, moral 
e educacional à criança ou adolescente, conferindo a 
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive 
aos pais. 



9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ – CE – ASSISTENTE SOCIAL – 29/09/2013 

Marque a opção que apresenta a sequência 
CORRETA. 

a) IV - II – I – III – V. 
b) V – IV – II – III – I. 
c) IV – V – II – I – III. 
d) I – II – III – IV – V. 
e) V – III – I – II – IV. 
 
47. Segundo a Lei 8.842 de 04/01/1994, 
considera-se idoso para efeito desta Lei, a pessoa 
maior de: 

a) Setenta anos de idade. 
b) Setenta e cinco anos de idade. 
c) Sessenta e cinco anos de idade. 
d) Oitenta anos de idade. 
e) Sessenta anos de idade. 
 
48. Constituem Diretrizes da Política Nacional 
do Idoso, EXCETO: 

a) Descentralização político-administrativa. 
b) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 

particularmente, as contradições entre o meio rural 
e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos 
poderes públicos e pela sociedade em geral, na 
aplicação desta Lei.  

c) Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões 
relativas ao envelhecimento. 

d) Viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso, que proporcionem 
sua integração às demais gerações. 

e) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 
divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais do 
envelhecimento. 

 
49. Considerando a Política Nacional do Idoso, 
associe a coluna “B” pela coluna “A”. 

COLUNA A 

I. Das Diretrizes. 
II. Dos Princípios. 
III. Da Organização e Gestão. 
IV. Das Disposições Gerais. 
V. Das Ações Governamentais. 
 
COLUNA B 

( ) Os recursos financeiros necessários à 
implantação das ações afetas às áreas de competência 
dos governos federal, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais serão consignados em seus respectivos 
orçamentos. 
( ) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos 
nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 
serviços. 
( ) Garantir ao idoso a assistência à saude, nos 
diversos níveis de atendimento do Sistema Único de 
Saude. 
( ) Os Ministérios das áreas de saude, educação, 
trabalho, previdência social, cultura, esporte e lazer 
devem elaborar proposta orçamentária, no âmbito de 
suas competências, visando ao financiamento de 
programas nacionais compatíveis com a política 
nacional do idoso. 
( ) O processo de envelhecimento diz respeito à 
sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos. 
 
 

Marque a opção que apresenta sequência 
CORRETA. 

a) V – II – IV – I – III. 
b) IV – I – V – II – III. 
c) V – II – III – IV – I. 
d) IV – I – V – III – II. 
e) II – I – III – IV – V. 
 
50. Segundo o Estatuto do Idoso, analise as 
afirmativas a seguir, assinalando (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a 
regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.  
( ) Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-
se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da 
assistência social. 
( ) É autorizado a cobrança de valores diferenciados 
em razão da idade do idoso nos planos de saude. 
( ) Os casos de suspeita ou confirmação de 
violência praticada contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saude 
públicos e privados à autoridade sanitária, bem como 
serão obrigatoriamente comunicados por eles a 
quaisquer dos seguintes órgãos: Autoridade policial; 
Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso; 
Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do 
Idoso. 
( ) A participação dos idosos em atividades culturais 
e de lazer será proporcionada mediante descontos de 
pelo menos 60% (sessenta por cento) nos ingressos 
para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, 
bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.  
 
Marque a opção que apresenta a sequência 
CORRETA: 

a) V – F – V – F – V. 
b) F – F – F – V – V. 
c) F – V – F – V – F. 
d) V – V – V – F – V. 
e) F – V – V – V – F. 
 
51. Segundo a Lei 10.741, de 01/10/2003, no Art. 
10, é obrigação do Estado e da sociedade, assegurar 
à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, 
como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 
políticos, individuais e sociais, garantidos na 
Constituição e nas leis. O direito à liberdade 
compreende, entre outros, os seguintes aspectos, 
EXCETO: 

a) Participação na vida política, na forma da lei. 
b) Inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, de valores, ideias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.  

c) Prática de esportes e de diversões. 
d) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
e) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros 

públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 

 
52. Segundo a Lei Orgânica da Saude em seu 
Capítulo IV – Da Competência e das Atribuições, A 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
as seguintes atribuições, EXCETO: 

a) Participação na formulação e na execução da 
política de formação e desenvolvimento de recursos 
humanos para a saude. 
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b) Participar da definição de normas e mecanismos de 
controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio 
ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saude humana. 

c) Para atendimento de necessidades coletivas, 
urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 
perigo iminente, de calamidade pública ou de 
irrupção de epidemias, a autoridade competente da 
esfera administrativa correspondente poderá 
requisitar bens e serviços, tanto de pessoas 
naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada 
justa indenização. 

d) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saude da população e das condições 
ambientais. 

e) Elaboração de normas para regular as atividades 
de serviços privados de saude, tendo em vista a 
sua relevância pública. 

 
53. Baseado na Lei 8.080 de 19/09/1990, associe 
a coluna “B” pela coluna “A”. 

COLUNA A 

I. Direção Nacional do Sistema Único de Saude-SUS. 
II. Direção Estadual do Sistema Único de Saude-SUS. 
III. Direção Municipal do Sistema Único de Saude-

SUS. 
 
COLUNA B 

( ) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saude (SUS). 
( ) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saude, gerir e executar os serviços 
públicos de saude. 
( ) Formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 
( ) Executar serviços: de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saude do trabalhador. 
( ) Definir e coordenar os sistemas: de redes 
integradas de assistência de alta complexidade, de rede 
de laboratórios de saude pública, de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária. 
 
Marque a opção que apresenta a sequência 
CORRETA. 

a) II – III – I – III – I. 
b) II – I – III – I – III. 
c) I – II – III – II – I. 
d) III – I – II – II – III. 
e) I – II – III – I – II. 
 
54. Marque a opção INCORRETA em relação às 
competências do Assistente Social, segundo a Lei 
de Regulamentação da Profissão. 

a) Orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos 
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa de seus direitos. 

b) Realizar estudos sócio econômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços sociais 
junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades. 

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

d) Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, com relação às 
matérias relacionadas no inciso II deste Artigo. 

e) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade. 

 
55. Segundo a Lei de Regulamentação da 
Profissão de Assistente Social, associe a coluna “B” 
pela coluna “A”. 

COLUNA A 

I. Constituem atribuições privativas do Assistente 
Social. 

II. Constituem competências do Assistente Social. 
III. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS). 
 
COLUNA B 

( ) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos 
de Serviço Social, de graduação e pós-graduação. 
( ) Funcionar como Tribunal Superior de Ética 
Profissional. 
( ) Elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da administração 
pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares. 
( ) Fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regionais. 
( ) Estabelecer os sistemas de registro dos 
profissionais habilitados. 
 
Marque a opção que apresenta a sequência 
CORRETA. 

a) I – III – II – I – III. 
b) III – I – II – III – I. 
c) II – I – III – III – I. 
d) I – II – III – I – II. 
e) I – III – III – II – II. 
 
56. Segundo a Política Nacional de 
Humanização – PNH constituem avanços e desafios 
do SUS, EXCETO: 

a) Precária interação nas equipes e despreparo para 
lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de 
atenção. 

b) Fragmentação do processo de trabalho e das 
relações entre os diferentes profissionais. 

c) Baixo investimento na qualificação dos 
trabalhadores, especialmente no que se refere à 
gestão participativa e ao trabalho em equipe. 

d) Fragmentação da rede assistencial dificultando a 
complementaridade entre a rede básica e o sistema 
de referência. 

e) Sistema público de saude desburocratizado e 
horizontalizado. 

 
57. De acordo com o que dispõe a Política 
Nacional de Humanização, analise a afirmação a 
seguir: 

Por humanização entendemos a valorização dos 
diferentes sujeitos implicados no processo de produção 
de saude: ____________________________________, 
__________________________________________ e 
__________________________________. Os valores 
que norteiam esta política são a autonomia e o 
protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre 
eles, o estabelecimento de vínculos solidários e a 
participação coletiva no processo de gestão. 
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Marque a opção que completa corretamente e 
respectivamente as lacunas. 

a) Profissionais de Saúde / Pacientes / Governantes. 
b) Trabalhadores / Gestores / Estado. 
c) Gestores / Colaboradores / Pacientes. 
d) Usuários / Trabalhadores / Gestores. 
e) Estados / Municípios / Distrito Federal. 
 
58. De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal Brasileira, assinale a opção INCORRETA. 

a) Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso 
salarial profissional nacional, as diretrizes para os 
Planos de Carreira e a regulamentação das 
atividades de agente comunitário de saude e 
agente de combate às endemias, competindo à 
União, nos termos da lei, prestar assistência 
financeira complementar aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, para o cumprimento do 
referido piso salarial. 

b) A saude é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

c) São de relevância pública as ações e serviços de 
saude, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, 
por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

d) As ações e serviços públicos de saude integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes: descentralização, com 
direção única em cada esfera de governo; 
atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; participação da comunidade. 

e) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedada a comercialização desde 
que não autorizada pelo poder público. 

 
59. Segundo o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, analise as afirmativas a seguir, 
assinalando (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS. 

( ) Equiparam-se à pessoa com deficiência para fins 
de atendimento prioritário o acompanhante das pessoas 
com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as 
pessoas acompanhadas por crianças de colo. 
( ) Cuidador é a pessoa, membro ou não da família, 
que, com ou sem remuneração, acompanha a pessoa 
com deficiência aos serviços requeridos no cotidiano ou 
a assiste no exercício de suas atividades diárias, tais 
como alimentação, higiene pessoal, medicação de 
rotina, excluídas as técnicas ou procedimentos 
identificados com profissões legalmente estabelecidas. 
( ) Considera-se discriminação em razão da 
deficiência, todas as formas de discriminação ou 
qualquer distinção, restrição ou exclusão, por ação ou 
omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, 
impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício 
dos direitos e liberdades fundamentais dessas pessoas, 
incluindo a recusa de adaptação razoável. 

( ) Os órgãos públicos e entidades privadas, 
prestadores de serviços de atendimento ao público 
estão obrigados a dispensar à pessoa com deficiência, 
atendimento igual aos demais usuários, por meio de 
serviços que assegurem tratamento igualitário e sem 
qualquer tipo de diferenciação. 
( ) A pessoa com deficiência poderá ser submetida à 
intervenção, tratamento ou institucionalização forçada 
visando à correção, melhoramento, ou aliviamento de 
qualquer deficiência percebida ou real. 
 
Marque a opção que apresenta a sequência 
CORRETA. 

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

 
60. No que compete ao Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, assinale a opção CORRETA. 

a) O direito à saude da pessoa com deficiência será 
assegurado mediante ações, programas e serviços 
de saude com base nos princípios, diretrizes e 
normas previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. 

b) Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra pessoas com deficiência serão 
objeto de notificação compulsória pelos serviços de 
saude públicos e privados à autoridade sanitária, e 
obrigatoriamente comunicados à Autoridade Policial 
e ao Ministério Público, além dos Conselhos de 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 

c) A pessoa com deficiência tem direito à moradia 
digna, no seio da família natural ou substituta, com 
cônjuge, companheiro, nunca desacompanhada de 
seus familiares. 

d) A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, 
em diferença de oportunidades com as demais 
pessoas. 

e) Somente a pessoa com deficiência que é 
beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, 
tem direito a serviços e programas completos de 
habilitação e reabilitação profissional para 
capacitar-se para o trabalho, conservá-lo e 
progredir profissionalmente. 

 




