
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 

SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO – STQE 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ASSISTENTE SOCIAL  
 

 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 10 (dez) de questões de Conhecimentos da 

Língua Portuguesa e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 para as questões de 01 a 08 

 

Os 20 maiores empreendedores do Brasil 

Os homens que construíram o capitalismo brasileiro neste século 

 

Quem são os maiores empreendedores brasileiros deste século? A EXAME fez essas perguntas a dezenas de 

representantes do mundo corporativo ao longo das últimas semanas. Foram ouvidos presidentes de empresas, 

consultores, economistas, professores universitários, headhunters, sociólogos. Toda a redação também se envolveu nas 

discussões sobre a lista. Ao final, sobraram 20 nomes. 

O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança 

e inovação.O que se tem é o retrato das extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 

100 anos. Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo, o personagem que abre a série dos 20 

empreendedores nacionais. 

O Brasil de empreendedores, como Jorge Paulo Lemann, Jorge Gerdau e Abílio Diniz, é outro. É o país que, 

cada vez mais, tenta se movimentar de acordo com a lógica do mundo globalizado. Três banqueiros aparecem na lista: 

Amador Aguiar, do Bradesco; Olavo Setubal, do Itaú e Walther Moreira Salles, do Unibanco.Há também três 

representantes da mídia: Assis Chateaubriand, o polêmico criador dos Diários Associados e pioneiro da televisão no 

país; Victor Civita, o fundador da Editora Abril, que edita a EXAME e Roberto Marinho, das Organizações Globo. 

Sebastião Camargo, da Camargo Corrêa, e Norberto Odebrecht, da Odebrecht, aparecem como os grandes 

empreiteiros brasileiros. 
Disponível em: www.exameabril.com.br. Adaptado. 

 

01. Utilizando-se do trecho: "É o país que, cada vez mais, tenta se movimentar de acordo com a lógica do mundo 

globalizado", o autor demonstra ao leitor que 
 
A) esse país tem desejos de evoluir, se bem que, na esfera cultural, limite certas produções intelectuais. 

B) países nem sempre se interessam pelo progresso do seu povo, da sua região. 

C) valorizando a globalização, o Brasil busca sempre avançar respaldando-se nela. 

D) o país que age com lógica sempre promove significativos avanços. 

E) esse país, na contramão da lógica da globalização, progride assustadoramente. 
 
02. Observe o trecho a seguir: 
 

"O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança e 

inovação." 
 
Interpretando-o, tem-se como CORRETO que 
 
A) a seleção dos maiores empreendedores não se deteve apenas em histórias pessoais e particularizadas. 

B) a perseverança foi item exclusivo para selecionar os maiores empreendedores. 

C) o descompromisso e a inabilidade foram critérios adotados nessa seleção. 

D) a criatividade não se afigurou como critério seletivo para os empreendedores. 

E) para selecionar os maiores empreendedores, saúde, idade e disposição para o trabalho foram considerados os critérios mais 

rigorosos. 
 
03. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que NÃO está declarada no Texto 1. Assinale-a. 
 
A) O Brasil busca sempre acompanhar o ritmo exigido pela globalização. 

B) Representantes da esfera educacional foram excluídos da seleção dos maiores empreendedores. 

C) Os funcionários da redação da Exame participaram do processo de seleção. 

D) O processo seletivo reflete as significativas mudanças vividas pelo Brasil nos últimos 100 anos. 

E) Do país de Matarazzo, atualmente quase nada resta. 

 

04. Observando-se o trecho abaixo: 
 

"Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo, o personagem que abre a série dos 20 

empreendedores nacionais." 
 
Sobre a vírgula nele existente, é CORRETO afirmar que ela isola 
 
A) termos invocativos. 

B) elementos que possuem a mesma função sintática. 

C) orações coordenadas assindéticas. 

D) o termo que explica o seu antecedente. 

E) a oração subordinada da principal. 
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05. Sobre CONCORDÂNCIA, analise os itens abaixo: 
 

I.    "O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança e 

inovação." - se ao termo "histórias" fosse acrescido "relatos", estaria correto o trecho: O resultado vai muito além 

de histórias e relatos pessoais e isolados, construídos com base... 

II.  "Foram ouvidos presidentes de empresas, consultores, economistas..." - se os termos sublinhados fossem 

substituídos por "empregadas domésticas", "trabalhadores rurais" e "patrões", obedecendo a essa ordem, o termo 

"ouvidos" poderia manter a mesma grafia ou concordar com o mais próximo, "empregadas domésticas". 

III.  "O que se tem é o retrato das extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou." - se ao termo "mudanças" 

fosse acrescentado "progressos", estaria correto o trecho: O que se tem é o retrato dos extraordinários mudanças e 

progressos pelas quais o Brasil passou.  
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) II. E) I, II e III. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa CORRETA para o  acento do termo sublinhado. 
 
A) "...consultores, economistas, professores universitários, headhunters, sociólogos." - acentua-se por ser paroxítono terminado 

em hiato. 

B) "Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo..." - acentua-se o "i" átono do hiato. 

C) "Há também três representantes da mídia..."- acentua-se por ser oxítono terminada em EM. 

D) "...pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 100 anos.” - acentua-se por ser paroxítono terminado em S.  

E) “...Olavo Setubal, do Itaú e Walther Moreira Salles..." - acentua-se o "u" átono do hiato. 

 

07. Em todas as alternativas abaixo, o verbo exprime uma ação já realizada, EXCETO em uma. Assinale-a. 
 
A) "Toda a redação também se envolveu nas discussões sobre a lista." 

B) "O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas..." 

C) "Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo..." 

D) "extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 100 anos." 

E) "A EXAME fez essas perguntas a dezenas de representantes do mundo corporativo..."  

 

08. Sobre REGÊNCIA VERBAL, observe os verbos sublinhados dos itens abaixo: 
 

I.   "A EXAME fez essas perguntas a dezenas de representantes do mundo corporativo..." - o verbo exige um 

complemento regido de preposição e o outro sem ser regido de preposição. 

II.  "Ao final, sobraram 20 nomes."- o verbo exige complemento não regido de preposição. 

III.  "...o personagem que abre a série dos 20 empreendedores nacionais." - o verbo exige dois complementos: um 

regido de preposição e o outro não. 

IV.  "Três banqueiros aparecem na lista..." - o verbo não exige complemento. 

V. "Há também três representantes da mídia..." - o verbo exige complemento não regido de preposição. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, IV e V. B) I e II.  C) III e V. D) II e V. E) I, II e IV. 

 

TEXTO 2 para a questão 09 

 
 

09. Sobre SINAIS DE PONTUAÇÃO, observe a charge acima e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A exclamação após o termo "feia" indica um questionamento ao leitor. 

B) A vírgula após o termo "Europa" é facultativa. 

C) A vírgula existente após o termo "cá" poderia ser substituída por um ponto. 
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D) A exclamação após o termo "empregos" poderia ser permutada por uma interrogação. 

E) A vírgula após o termo "rapaz" isola o vocativo. 

 

10. Observe o poema de Millôr Fernandes abaixo citado: 

 

Poeminha sobre o Trabalho 

 

Chego sempre à hora certa, 

contam comigo, não falho, 

pois adoro o meu emprego: 

o que detesto é o trabalho. 
 

Disponível em: www.citador.pt/poemas. 

 

Percebe-se que todos os verbos desse poema estão conjugados no tempo presente. Caso se desejasse demonstrar ao 

leitor que as ações, apesar de se repetirem, já haviam acontecido, está CORRETO o que se indica na alternativa  

 

A) Chegarei sempre à hora certa; contavam comigo, não falhava, pois adoraria o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

B) Chegava sempre à hora certa; contariam comigo, não falharia, pois adoro o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

C) Cheguei sempre à hora certa; contaram comigo, não falhei, pois adorei o meu emprego; o que detesto é o trabalho. 

D) Chegava sempre à hora certa; contavam comigo, não falhava, pois adorava o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

E) Chegava sempre à hora certa; contavam comigo, não falharia, pois adoro o meu emprego; o que detestei foi o trabalho. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11. De acordo com a Política Estadual do Idoso, o local destinado à permanência diurna do idoso dependente ou que 

possua deficiência temporária e necessite de assistência médica ou de assistência multiprofissional é conhecido como 

 

A) Centro de Convivência. 

B) Centro Dia.  D) Residência Terapêutica. 

C) Oficina Abrigada de Trabalho. E) República. 

 

12. Na implementação da Política Estadual do Idoso, são competências do órgão estadual na área de saúde, em todas as 

suas unidades: 

 

A) estimular a participação do idoso nas diversas instâncias de controle social da seguridade social. 

B) desenvolver política de prevenção, para que a população envelheça mantendo um bom estado de saúde. 

C) atuar restritamente no âmbito do planejamento de programas de prevenção, educação e promoção da saúde do idoso. 

D) estruturar centros de convivência, de acordo com as normas específicas do Ministério da Saúde. 

E) incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concurso público nas três esferas. 

 

13. De acordo com a Lei 10.741, sobre as competências do Ministério Público, analise os itens abaixo: 

 

I.  Instaurar Inquérito Civil e Ação Popular para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais 

indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. 

II.  Atuar em conjunto com a Defensoria Pública, como substituto processual do idoso em situação de risco. 

III.  Requisitar força policial bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social, 

públicos, para o desempenho de suas atribuições.  

IV.  Expedir medidas de proteção em favor das pessoas idosas, inclusive requisitando tratamento de saúde em regime 

ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) III e IV. B) I, II e III. C) I, III e IV. D) I e IV. E) I, II, III e IV. 

 

14. A Lei 8.662, de 1993 prevê penalidades aplicáveis aos assistentes sociais que cometem infrações. Sobre as 

penalidades previstas no Código de Ética, analise as assertivas abaixo: 

 

1.  A multa é a única penalidade que tem natureza pecuniária, perdendo, assim, sua natureza de sanção. 

2.  Advertência reservada tem caráter sigiloso e cumpre papel de orientação. 

3.  Advertência pública só poderá ser aplicada por decisão judicial. 
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4.  A pena mais severa que pode ser aplicada é a cassação do registro profissional.  
 
Estão CORRETAS 

 

A) 1, 2 e 3. B) 1, 2, 3 e 4. C) 3 e 4. D) 2, 3 e 4. E) 2 e 4. 

 

15. Em fidelidade a uma opção política crítica, a avaliação de políticas sociais precisa ser concebida em suas dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Sobre essas dimensões, é INCORRETO afirmar que 

 

A) exercem uma complementaridade entre si, sem que haja o superdimensionamento ou o isolamento de nenhuma delas. 

B) o rigor teórico-metodológica nos processos de avaliação é condição FULCRAL, para serem reconhecidos como processos 

também de conhecimento científico.  

C) o caráter ético-político da avaliação é o que mais tem sido valorizado. 

D) em termos éticos e políticos, as atuais avaliações não têm contribuído para, de fato, iluminarem uma interpretação crítica da 

realidade.  

E) por ser elemento indispensável à constituição dos processos de avaliação, o aspecto técnico-operativo tem sido 

superdimensionado nas avaliações atuais, no campo da Assistência Social.  

 

16. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência foi instituída no ano de 1993 e apresenta 

como um de seus instrumentos 

 

A) o fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento das pessoas com deficiência. 

B) o acesso, o ingresso e a permanência das pessoas com deficiência em todos os serviços oferecidos. 

C) a integração das ações dos órgãos públicos e entidades privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte e 

assistência social, visando à prevenção das deficiências e à eliminação de suas múltiplas causas.  

D) a ampliação das alternativas de absorção econômica das pessoas portadoras de deficiência. 

E) a qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho.  

 

17. O artigo 1º preconiza que a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência é o conjunto de 

orientações normativas, que objetivam 

 

A) assegurar o pleno exercício dos direitos individuais homogêneos e coletivos das pessoas portadoras de deficiência. 

B) assegurar o exercício dos direitos e deveres das pessoas portadoras de deficiência. 

C) assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. 

D) regular os direitos assegurados às pessoas portadoras de deficiência. 

E) regular a proteção integral das pessoas portadoras de deficiência. 

 

18. Sobre as formas de financiamento da Assistência Social, de acordo com a LOAS, é CORRETO afirmar que 

 

A) o Fundo Nacional da Assistência Social/FNAS foi antecedido pelo Fundo Nacional de Seguridade Social.  

B) uma das receitas do FNAS é proveniente da contribuição social dos empregados, incidente sobre o faturamento e o lucro. 

C) se constituem em receita do FNAS recursos provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias no âmbito do 

Governo Municipal. 

D) o produto da alienação dos bens imóveis da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência e uma das receitas do FNAS. 

E) o Conselho Nacional de Assistência Social não exerce controle sobre a utilização do FNAS.  

 

19. No âmbito da saúde pública, o Assistente Social deve atuar compromissado com a construção de práticas 

democráticas, sintonizadas com as necessidades sociais e de saúde da população. Sobre a atuação do Assistente 

Social na saúde pública, analise as assertivas abaixo: 

 

I. De acordo com Resolução de 1999, do Conselho Nacional de Saúde, o Assistente Social é reconhecidamente um 

profissional da saúde. 

II.  O objetivo da Lei de Regulamentação da Profissão é referenciar a intervenção dos profissionais na área da saúde. 

III. Com ampla participação da categoria profissional, foram elaborados os Parâmetros para Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde.  

IV.  A grande bandeira da implementação do Projeto de Reforma Sanitária foi superada.  

 

Estão CORRETAS  

 

A) I, II e IV. B) I, II e III. C) I, III e IV. D) I e III. E) III e IV. 
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20. O Assistente Social se depara com um Estado omisso, no que concerne às políticas sociais, que nitidamente vem 

transferindo para a sociedade civil a responsabilidade com as expressões da questão social. No campo da saúde 

pública, isso se reflete  

 

A) no aumento em relação ao número de concursos públicos no âmbito do SUS.  

B) nas estratégias de gestão que priorizam o fortalecimento da gestão pública nos hospitais filantrópicos. 

C) no destaque dado às ações privadas que passam de complementares para essenciais. 

D) no fortalecimento do SUS constitucional. 

E) na revogação dos dispositivos que garantem atuação do controle social no campo da saúde pública. 

 

21. Assinale a assertiva que está em consonância com o capítulo V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, relativo ao 

Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 

 

A) É proibido qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, sem exceção. 

B) A proteção ao trabalho dos adolescentes não é regulada por legislação especial. 

C) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e assistenciais. 

D) Ao adolescente de até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. 

E) Ao adolescente com deficiência não é permitido trabalho, exceto ao completar 18 anos, tendo, inclusive, vagas reservadas 

em concursos públicos.  

 

22. A família vivenciou profundas mudanças de função, natureza, composição e, consequentemente, de concepção. 

Referente às novas configurações familiares, é CORRETO afirmar que 

 

A) do ponto de vista do direito, a família é composta de duas estruturas associadas: os vínculos e os grupos. 

B) a família atual está matrizada em paradigma, que explica a sua função atual: liberdade. 

C) a família deixou de ter a proteção legal do estado. 

D) a família é aquela constituída só pelo casamento. 

E) o grupo parental é formado por pais, filhos, outros parentes e afins. 

 

23. A primeira condição para a construção do Projeto Ético-político do Serviço Social foi 

 

A) a recusa e a crítica ao conservadorismo profissional. 

B) a crise da ditadura com o retorno das demandas democráticas e populares. 

C) o Movimento de Reconceituação, surgido a partir da primeira metade da década de 50. 

D) a acumulação teórica a partir da emergência dos cursos de pós-graduação. 

E) o debate sobre a formação profissional, precedido e sucedido por amplas e produtivas discussões estimuladas pela antiga 

Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social –ABESS. 

 

24. A Seguridade Social foi instituída no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, fundamentada no conceito de 

 

A) Seguro social. B) Proteção social. C) Universalidade. D) Descentralização. E) Política social. 

 

25. As decisões tomadas pelo Conselho Tutelar somente poderão ser revistas por 

 

A) autoridade do Ministério Público, a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

B) autoridade policial, a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

C) conselheiro de direito da criança e do adolescente, a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

D) Secretário de Direitos Humanos ou de Assistência Social, a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

E) autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

 

26. A Lei 8.662 instituiu a profissão de Assistente Social e tem como objetivo controlar os procedimentos e a natureza 

dos serviços profissionais. Com base na referida Lei, analise os itens abaixo: 
 

I.  A colação de grau marca a passagem da condição de estudante para a de bacharel em Serviço Social, porém o 

Registro de Assistente Social no CRESS é o que lhe concede a qualificação de Assistente Social. 

II.  A Lei 8.662/93 declara que a profissão é de natureza liberal e técnico-científica. 

III.  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 é atribuição privativa do Assistente Social. 

IV.  Uma das competências do CFESS é estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados.  

 

Estão CORRETOS 

 

A) III e IV. B) I, II e III. C) I, III e IV. D) I e IV. E) I e III. 
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27. Objetivando concretizar os princípios da Universalidade de acesso e equidade em relação aos direitos sociais, a ação 

cotidiana dos Assistentes Sociais tem papel fundamental na construção da integralidade em saúde. Referente à 

atuação do Assistente Social na área da saúde, analise os itens abaixo: 
 

I. Nos processos políticos-organizativos, a ação profissional tem a função de dinamizar e instrumentalizar o processo 

participativo, respeitando o potencial político dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

II.  A ampliação do mercado de trabalho dos Assistentes Sociais na área da saúde deve-se, exclusivamente, a uma 

maior divisão sócio-técnica do trabalho. 

III.  Atuando em OS e OSCIPS, os Assistentes Sociais desenvolvem, prioritariamente, a dimensão técnico-operativa da 

profissão. 

IV.  Nos hospitais de emergência, o Assistente Social atua na socialização de informações aos usuários quanto aos 

direitos sociais e à participação social, não atendendo demandas encaminhadas por outros profissionais.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) III.  B) I, II e III. C) I. D) I e II. E) II, III e IV. 

 

28. Na atuação profissional junto com as famílias, o Assistente Social deverá compreender que 

 

A) os serviços devem fixar critérios e formas de atendimento a partir da conveniência das instituições. 

B) é fundamental apoiar e desenvolver ações, visando ao seu fortalecimento e à autonomia. 

C) as intervenções devem ser pensadas, apenas, no âmbito do atendimento direto. 

D) deve ser dado ênfase ao estudo das ações sócio-terapêuticas. 

E) é imprescindível atribuir à família a responsabilidade sobre sua própria situação de vulnerabilidade.  

 

29. A prática da pesquisa é fundamental para o fortalecimento da profissão enquanto produtora de conhecimento. 

Referente à pesquisa em serviço social, está INCORRETO o conteúdo da alternativa 
 
A) Historicamente, o serviço social pelo foco de sua atuação, voltou-se, predominantemente, às pesquisas do tipo qualitativas. 

B) Atualmente os projetos político-pedagógicos dos cursos de serviço social têm incorporado a criação de disciplinas, que dão 

ênfase ao conhecimento das metodologias de pesquisa. 

C) A pesquisa tem um papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico, que possibilita aliar formação com capacitação, 

condições indispensáveis a uma intervenção profissional. 

D) Na área social, pesquisas de tipo explicativas têm trazido contribuições importantes para a compreensão de temas 

emergentes.  

E) O Serviço Social tem a pesquisa como meio de construção de conhecimento comprometido com as demandas específicas da 

profissão e com as possibilidades de seu enfrentamento. 

 

30. As ações na área da Saúde do Trabalhador são espaços privilegiados para o cuidado integral à saúde, assim como as 

demais ações da Atenção Básica são oportunidades para identificação, tratamento, acompanhamento e 

monitoramento das necessidades de saúde relacionadas ao trabalho. Sobre a atuação dos Assistentes Sociais nesse 

campo, analise os itens abaixo: 
 

I.  O assistente social é convidado a atuar na esfera de gestão e planejamento. 

II.  Pode ampliar seu espaço ocupacional para atividades relacionadas ao controle social, à implantação e orientação 

de conselhos gestores. 

III.  O profissional é convocado para atuar realizando assessoria às equipes de saúde das chamadas “redes sentinelas” 

na sensibilização para atenção aos acidentes de trabalho nas emergências públicas de saúde. 

IV.  Pode atuar em demandas tradicionais como acolhimento individual ao trabalhador. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) III, apenas.  B) I, II e III, apenas. C) I e II, apenas. D) II, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

31. O Ministério da Saúde (MS), ao eleger como modelo a criação de uma política pública de saúde para a população 

em situação de rua, em convergência com as diretrizes da atenção básica e a lógica da atenção psicossocial com sua 

proposição de trabalhar a redução de danos, assume, legitimamente, a responsabilidade da promoção da equidade, 

garantindo o acesso dessa população às outras possibilidades de atendimento no SUS, com a implantação dos 

Consultórios na Rua. Sobre esses Consultórios, analise os itens abaixo: 
 

I. Os Consultórios na Rua, instituídos pela Política Nacional de Atenção Básica, integram o componente Atenção 

Básica da Rede de Atenção Psicossocial. 

II.  São formados por equipes multiprofissionais e prestam atenção integral à saúde de uma referida população em 

situação de rua in loco. 
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III.  As atividades são realizadas de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades 

Básicas de Saúde, assim como às equipes dos Centros de Atenção Psicossocial, dos serviços de Urgência e 

Emergência e de outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário. 

IV.  Podem ter três modalidades (modalidade I; modalidade II e modalidade III). 

V.  Poderão compor os Consultórios na Rua as seguintes profissões constantes do Código Brasileiro de Ocupações – 

CBO: Enfermeiro; Psicólogo; Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Médico, Agente Social, Técnico ou 

Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Saúde Bucal. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II, III, IV e V. B) II e V, apenas. C) III, apenas.  D) I, apenas.  E) I, III e IV, apenas. 

 

32. De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, a Redução de Danos corresponde à medida, que tem como 

objetivo prevenir ou reduzir as consequências negativas à saúde, associadas a comportamentos de risco, como o uso 

indevido de drogas. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e coloque V para Verdadeiras e F para Falsas. 
 

(   )  A prática da Redução de Danos não significa necessariamente a redução da oferta das substâncias, mas buscar 

alternativas para uso protegido ou menos danoso ao usuário. 

(   )  Admite-se a impossibilidade de um mundo “livre das drogas”. 

(   )  Compreende-se e se aceita que existem usuários que não podem, não conseguem ou não querem parar o uso. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A)  V-F-F B) F-F-F C) F-F-V D) V-V-V E) F-V-V 

 

33. Dentro da nova lógica assistencial em saúde mental, podemos destacar os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool 

e outras Drogas – CAPSad, dispositivos institucionais de assistência a usuários de álcool e outras drogas. Sobre esses 

dispositivos, analise os itens abaixo: 
 

I.  Foram lançados oficialmente pelo Ministério da Saúde em 2003. 

II.  É parte ainda das propostas do CAPSad, além de reduzir os riscos e danos causados pelo uso de drogas lícitas e 

ilícitas, resgatar o papel autorregulador e a responsabilidade de seus usuários em suas relações com as drogas. 

III.  A abstinência deve ser a única meta possível do tratamento. 

IV.  Devem oferecer atividades terapêuticas e preventivas, buscando promover, por meio do trabalho em rede, com 

outras instituições (de saúde, educação, lazer, emprego e renda, etc.), a “reinserção social” dos usuários, 

trabalhando conjuntamente com essas instituições e desenvolvendo estratégias para o enfrentamento das 

demandas. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e IV. B) II e III.  C) II e IV. D) I. E) I, II, III e IV. 

 

34. Com o avanço da ciência, o tabagismo, antes visto como estilo de vida, é atualmente reconhecido como uma 

dependência química, que expõe as pessoas a inúmeras substâncias tóxicas.  Diante dessa realidade, o Ministério da 

Saúde, por meio do Instituto Nacional de Câncer (INCA), lançou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

Acerca da evolução do controle do tabagismo no Brasil, analise os itens abaixo: 
 

I.   O Programa  Nacional de Controle do Tabagismo objetiva prevenir a iniciação no consumo de derivados do tabaco 

entre crianças e adolescentes e, ainda, estimular o abandono do fumo entre os já dependentes do tabaco. 

II.  A partir da década de 70, tornaram-se mais evidentes as manifestações organizadas para controle do tabagismo no 

Brasil. Inicialmente, por iniciativa de profissionais isolados, associações médicas, religiosas e outras ONGs, com 

total apoio governamental. 

III.  Na esteira das publicações científicas e de divulgação na mídia leiga, surgiram os primeiros projetos de lei, as 

manifestações públicas e declarações de entidades e algumas leis municipais e estaduais restritivas, campanhas e 

programas de educação em saúde, principalmente dirigidos a escolares. 

IV.  Ao final da década de oitenta, o Ministério da Saúde passou a assumir o papel que lhe cabia na organização de 

ações sistemáticas, continuadas e abrangentes, por meio do Instituto Nacional de Câncer (INCA). 

V.  No ano de 2002, na cidade de São Paulo, foi realizado o I Encontro de Consenso sobre Abordagem e Tratamento 

do Fumante como parte das ações do Programa Nacional de Controle do Tabagismo no Brasil. 

 

Está INCORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e IV. B) II, IV e V. C) III. D) I e III. E) II e V. 
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35. A expansão da rede especializada de cuidados em saúde mental/álcool e drogas segue alguns critérios objetivos. 

Sobre estes, analise os itens abaixo e assinale V para os Verdadeiros e F para os Falsos. 
 

(   )  População do município ou microrregião a ser atendida. 

(   )  Ausência de recursos assistenciais, configurando baixo acesso ao atendimento. 

(   )  Maior risco/vulnerabilidade em função de indicadores epidemiológicos e sociais. 

(   )  Existência de hospital psiquiátrico e consequente programa de desinstitucionalização, com residências terapêuticas 

e outros dispositivos para a reintegração social de pacientes de longa permanência hospitalar. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F-F-V-F B) F-F-F-V C) V-V-V-V D) F-V-V-F E) F-F-F-F 

 

36. As ações de saúde mental na atenção básica devem obedecer ao modelo de redes de cuidado, de base territorial e 

atuação transversal com outras políticas específicas e que busquem o estabelecimento de vínculos e acolhimento. 

Essas ações devem estar fundamentadas nos princípios do SUS e nos princípios da Reforma Psiquiátrica. Sobre os 

princípios fundamentais dessa articulação entre saúde mental e atenção básica, analise os itens abaixo: 
 

I. Noção de território, organização da atenção à saúde mental em rede; intersetorialidade 

II.  Reabilitação psicossocial 

III.  Multiprofissionalidade/interdisciplinaridade 

IV.  Desinstitucionalização 

V.  Promoção da cidadania dos usuários, construção da autonomia possível de usuários e familiares 

 

Estão CORRETOS 

 

A) I, IV e V, apenas. B) I, II, III, IV e V. C) I e V, apenas. D) IV e V, apenas. E) I, II e III, apenas. 

 

37. Sobre os institutos administrativos da centralização, descentralização e desconcentração, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A descentralização administrativa ocorre quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras 

pessoas, físicas ou jurídicas, podendo ocorrer por outorga (descentralização por serviços) ou por delegação 

(descentralização por colaboração). 

B) Na descentralização por outorga, o Estado cria uma nova entidade para a qual transfere um determinado serviço público por 

meio, obrigatoriamente, de lei. 

C) Na descentralização por delegação, o Estado transfere, unicamente, a execução do serviço público para que a pessoa 

delegada o preste à população. 

D) Na descentralização, há hierarquia entre o Estado e os entes para os quais os serviços públicos foram outorgados ou 

delegados. 

E) O processo de desconcentração ocorre exclusivamente, dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. 

 

38. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil e na doutrina dominante, analise as afirmativas e 

coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas. 
 

(   ) A administração direta é o conjunto de órgãos, que integram as pessoas políticas do Estado (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) às quais foi atribuída a competência para o exercício de atividades administrativas. 

(   ) A administração indireta é o conjunto de pessoas jurídicas, vinculadas à administração direta, competentes para o 

exercício de determinadas atividades administrativas. 

(   ) Na relação entre a administração pública direta e indireta, há subordinação desta àquela, exercendo a primeira o 

denominado controle finalístico sobre a segunda. 

(   ) Somente por lei específica, poderão ser criadas as autarquias, empresas públicas, as sociedades de economia mista 

e as fundações, todas pertencentes à administração pública indireta. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-F B) F-V-V-F C) F-F-V-V D) V-V-F-F E) V-F-F-V 

 

39. Qual dos princípios, abaixo elencados, regentes da administração pública direta e indireta, NÃO está expresso no 

artigo 37 da Constituição Federal? 

 

A) Legalidade 

B) Impessoalidade  D) Publicidade 

C) Probidade administrativa E) Eficiência 
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40. Sobre as entidades paraestatais, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Integram o denominado terceiro setor, sendo o primeiro setor composto pelo Estado e o segundo, pelo mercado. 

B) Compõem a administração pública indireta. 

C) São pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos que exercem, de forma concorrente com o Estado, atividades 

de interesse público. 

D) São exemplos destas as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Coletivo (OSCIP), as Organizações Sociais (OS), os 

consórcios públicos e as sociedades de economia mista. 

E) Não existe a possibilidade de participação do Estado no financiamento dos serviços prestados por essas entidades. 

 







