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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10.

Educação tem a maior fatia da massa salarial em Londrina

Londrina é a cidade do Paraná onde a educação tem maior participação na massa salarial, que representa
a soma dos salários de todos os trabalhadores. Em 2013, último ano para o qual há dados disponíveis no
site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o setor respondeu por 16,9% da massa salarial ou por
R$ 620,9 milhões de um total de R$ 3,6 bilhões. Depois, vem o comércio varejista, com 12% de participa-
ção, ou R$ 440,2 milhões. E, na sequência, com 10,4% (R$ 384 milhões), a administração pública.
Dez atividades representam 64,3% da massa salarial da cidade. Além da educação, do varejo e da admi-
nistração pública, o comércio atacadista e os serviços financeiros respondem por 4% cada, algo em torno
de R$ 148 milhões. Já o transporte terrestre tem 3,9%, ou R$ 143 milhões. Atenção à saúde humana e
comércio de veículos contribuem cada um com 3,6% (R$ 133 milhões). Construção de edifícios, e serviços
de edifício e atividades paisagísticas são a 9ª e 10ª atividades, respectivamente. Elas contribuem com
R$ 124 milhões (3,3%) e R$ 82,5 milhões (2,2%).
Agricultura, pecuária e serviços relacionados é a 12ª da lista. Em 2013, contribuiu com 2,1% do total da
massa salarial, ou R$ 80,1 milhões. A primeira atividade industrial do ranking, a fabricação de produtos
alimentícios, ficou em 14º lugar, com 1,9%, algo próximo de R$ 71 milhões.
Considerada como aposta importante para a economia do município, os serviços de Tecnologia da Infor-
mação (TI) estavam em 26º lugar na lista das atividades que mais contribuíram para a massa salarial. A
TI foi responsável por R$ 28,9 milhões, ou 0,79% do total. Embora pouco representativa, foi uma das que
mais cresceram nos últimos anos.
Segundo o presidente do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Londrina (Sinpro), André
Cunha, a cidade tem cerca de 12 mil trabalhadores em instituições de ensino particulares, da Educação
Infantil ao Ensino Superior. “Temos salários que vão desde R$ 1.100,00, no Ensino Infantil, até mais de
R$ 10 mil em cursinhos. Londrina tem um processo histórico de não industrialização e os serviços predo-
minam, sendo que a educação é o principal”, afirma. Portanto, segundo ele, é natural que o setor repre-
sente a maior parte da massa salarial.
Em geral, os municípios têm a educação, a administração pública e o comércio varejista entre os primeiros
setores da lista de maior participação na massa salarial, não necessariamente nesta ordem. Só em Lon-
drina e em Maringá, a educação vem em primeiro lugar, sendo que na Cidade Canção, a contribuição do
setor para a massa salarial é de 15,2%.
Em todo o Paraná, a administração pública responde por 25,5% de uma massa total de R$ 69,7 bilhões
em 2013. Depois, vem o comércio varejista, com 9,13% e a educação, com 6%. “Por menor que seja um
município, ele tem sempre prefeitura, escolas e comércio”, ressalta o economista do Departamento Inter-
sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fabiano Camargo da Silva.

(Adaptado de: BORTOLIN, N. Folha de Londrina. 21 ago. 2015. Folha Economia. p.1.)

1 Sobre os termos “cada um” e “respectivamente”, no 2º parágrafo, assinale a alternativa correta.

a) O termo “respectivamente” indica que a 9ª atividade no ranking é “serviços de edifício e atividades paisagísti-
cas” e que a 10ª é “construção de edifícios”.

b) O termo “respectivamente” deixa claro que a 9ª atividade do ranking é “construção e serviços de edifícios” e
que “atividades paisagísticas” é a 10ª.

c) O uso do termo “respectivamente” esclarece que “serviços de edifício” e “atividades paisagísticas” são consi-
deradas atividades diferentes.

d) O uso de “cada um” desfaz uma eventual compreensão equivocada segundo a qual as atividades “atenção à
saúde humana” e “comércio de veículos”, somadas, contribuiriam com 3,6%.

e) A locução “cada um” é prescindível na frase, pois sua supressão conservaria o sentido e a clareza originais
intactos.

2 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, dados fornecidos pelo texto.

a) A posição do setor da educação no ranking da massa salarial em Curitiba.

b) A verba gasta com salários pagos a trabalhadores no setor da educação em Maringá.

c) O número de trabalhadores empregados na administração pública em Londrina.

d) O valor médio preciso do salário pago a trabalhadores no setor da educação em Londrina.

e) Os índices de participação dos salários do setor da educação em Londrina e em Maringá.
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3 Leia a frase a seguir.

A primeira atividade industrial do ranking, a fabricação de produtos alimentícios, ficou em 14º lugar, com
1,9%, algo próximo de R$ 71 milhões.

Com base nessa frase, considere as afirmativas a seguir.

I. Os resultados são corroborados por uma parte do depoimento de um dirigente sindical da cidade.

II. O texto confirma que, embora sejam omitidas informações quanto às atividades que ocupam o 11º e
o 13º lugares no ranking, as atividades industriais estão fora dessas posições.

III. O texto deixa transparecer a preocupação com o resultado acanhado das atividades industriais na
cidade.

IV. O texto reflete que a atividade industrial mais antiga da cidade é também a mais bem colocada no
ranking.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

f)4 Sobre o termo “Além de” na frase “Além da educação, do varejo e da administração pública, o comér-
cio atacadista e os serviços financeiros respondem por 4% cada, algo em torno de R$ 148 milhões.”
(2º parágrafo), considere as afirmativas a seguir.

I. Serve para ressaltar que as principais informações fornecidas na frase são o destaque da educação,
do varejo e da administração pública para a massa salarial da cidade.

II. Pode ser substituído por “Apesar de”, com alteração do sentido original, porém com coerência em
relação ao sentido do texto.

III. Pode ser substituído por “Aquém de”, com alteração do sentido original, porém com coerência em
relação ao sentido do texto.

IV. Tem correlação com a frase anterior, pois se destina a introduzir, na sequência, algumas das dez
atividades principais para a massa salarial da cidade.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

f)5 Leia, a seguir, a frase presente no último parágrafo.

Por menor que seja um município, ele tem sempre prefeitura, escolas e comércio.

Assinale a alternativa que apresenta a correta reescrita da frase, sem prejuízo do sentido original.

a) Contanto que um município seja menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

b) Desde que seja um município menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

c) Mesmo nos menores municípios, há sempre prefeitura, escola e comércio.

d) Por ser um município menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

e) Quanto menor for um município, ele terá sempre prefeitura, escola e comércio.

6 Observe o uso da expressão “não necessariamente nesta ordem” no penúltimo parágrafo.
Sobre essa expressão, assinale a alternativa correta.

a) A expressão confirma que a ordem dos setores no ranking é irrelevante.

b) A expressão antecipa que a ordem dos setores pode variar, o que, de fato, acontece.

c) A expressão é obsoleta, pois a ordem dos setores em Londrina é aquela contida na frase.

d) A expressão equivale a “respectivamente nesta ordem”.

e) A expressão significa que a ordem dos setores é sistematicamente invertida.
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7 Assinale a alternativa que estabelece a correta correlação entre a reescrita da frase “Embora pouco repre-
sentativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.” e sua explicação.

a) Em “Ainda que pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, a ausência da forma
verbal “seja” promove uma falta de clareza que inexiste na frase original.

b) Em “Posto que pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original é
preservado.

c) Em “Conquanto pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original e
seu efeito ficam alterados.

d) Em “Embora seja uma das atividades que mais cresceram nos últimos anos, foi pouco representativa.”, o
sentido original e seu efeito são mantidos.

e) Em “Não obstante pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original
é comprometido.

8 Quanto ao 4º parágrafo, assinale a alternativa correta.

a) A ênfase no setor de serviços de Tecnologia da Informação deve-se a expectativas mais otimistas em torno do
setor.

b) A ênfase no setor de serviços de Tecnologia da Informação coincide com o resultado alvissareiro obtido pelo
setor no ranking.

c) O texto revela o contraste dos êxitos das atividades industriais e dos serviços de Tecnologia da Informação no
ranking.

d) O texto acentua o descompasso entre expectativas e resultados no setor de Tecnologia da Informação, sem
permitir que se vislumbrem perspectivas estimulantes.

e) O texto prioriza uma descontinuidade temporal, ao confrontar o passado recente e sua aposta na Tecnologia
da Informação com os resultados frustrantes do setor no presente.

9 Sobre o contraste entre os dados de Londrina e os dados do Paraná, considere as afirmativas a seguir.

I. Percebe-se que o comércio varejista ocupa a mesma posição no ranking tanto em Londrina quanto
no Paraná, embora os índices sejam diferentes.

II. A administração pública tem um desempenho no ranking no Paraná que corresponde a mais do que
o dobro do índice constatado em Londrina no mesmo setor.

III. Conclui-se que os valores pagos aos trabalhadores em educação em Londrina são superiores à soma
dos salários destinados ao mesmo setor no Paraná.

IV. A posição de menor destaque da contribuição da educação na massa salarial do Paraná, em contraste
com os dados de Londrina, explica-se pelo depoimento do economista do Dieese.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

10 Leia, a seguir, a última frase do 5º parágrafo.

Portanto, segundo ele, é natural que o setor represente a maior parte da massa salarial.

Sobre o uso do conectivo “portanto” na frase, assinale a alternativa correta.

a) Está correlacionado à variação de salários pagos aos trabalhadores em instituições de ensino.

b) Está atrelado à variação dos níveis de ensino das instituições que empregam os trabalhadores e os remuneram
conforme a titulação dos profissionais.

c) É justificado porque as consequências da representatividade do setor na massa salarial são altos salários de
alguns trabalhadores e a projeção da educação entre os serviços.

d) É vinculado às possibilidades de continuidade na formação dos trabalhadores nas diversas instituições de
ensino da cidade.

e) Decorre da combinação de fatores como o alto número de trabalhadores na educação e o predomínio dos
serviços sobre a industrialização na cidade.
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CONHECIMENTOS GERAIS

11 Dr. K. Vera está para receber sua sentença de morte. Seus algozes o desafiam:

Faça uma afirmação qualquer. Se você falar a verdade, será afogado. Se o que disser for falso, morrerá
enforcado. Entretanto, se não pudermos definir sua afirmação como verdadeira ou falsa, será poupado
e libertado.

Nessas condições e considerando os princípios da argumentação lógica, assinale a alternativa que apre-
senta, corretamente, uma afirmação que o Dr. K. Vera pode dizer para se salvar da sentença de morte.

a) Não vou morrer.

b) Não vou morrer enforcado.

c) Não tenho salvação.

d) Vou morrer afogado.

e) Vou morrer enforcado.

12 Leia a afirmação a seguir.

Se eu caso então eu compro uma bicicleta.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma sentença logicamente equivalente a essa afirma-
ção.

a) Se eu não caso então eu não compro uma bicicleta.

b) Se eu não compro uma bicicleta então eu não caso.

c) Se eu compro uma bicicleta então eu não caso.

d) Eu não compro uma bicicleta e eu não caso.

e) Eu compro uma bicicleta e eu caso.

13 Maria é formada em Direito e deseja fazer alguns cursos de especialização. A probabilidade de matricular-
-se em uma especialização em Direito Criminal é de 0,38, a probabilidade de matricular-se em um curso de
Direito Civil é de 0,21 e a probabilidade de matricular-se em ambos os cursos é de 0,05.
A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a probabilidade de Maria
não se matricular em qualquer uma dessas duas especializações.

a) 0,62

b) 0,56

c) 0,54

d) 0,46

e) 0,41

14 Leia a proposição P a seguir, que é uma paráfrase de um verso de Fernando Pessoa.

Se a alma não é pequena então tudo vale a pena.

Em relação à proposição P, considere as afirmativas a seguir.

I. Uma proposição logicamente equivalente a P é dada por: A alma é pequena ou nada vale a pena.

II. A negação lógica da proposição P é dada por: Se a alma é pequena então nada vale a pena.

III. A contrapositiva da proposição P é dada por: Se algo vale a pena então a alma é pequena.

IV. A recíproca da proposição P é dada por: Se tudo vale a pena então a alma não é pequena.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

4 / 14



15 Em 2013, o contexto de aprovação da chamada PEC das domésticas, Emenda Constitucional nº 72/2013,
foi especialmente favorável para a publicação de dados e debates a respeito da participação das mulheres
no mercado de trabalho em geral e no trabalho doméstico em particular.
Sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro no contexto da discussão e aprova-
ção da PEC das domésticas, assinale a alternativa correta.

a) A participação das mulheres no trabalho doméstico remunerado encontrava-se em expansão.

b) A participação das mulheres no trabalho doméstico remunerado encontrava-se em declínio.

c) A administração pública era o agrupamento de atividade econômica com maior queda de participação das
mulheres.

d) Na indústria, a taxa de participação feminina era maior do que a participação masculina.

e) No comércio, a taxa de participação feminina era maior do que a participação masculina.

16 O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, anunciou recentemente um acordo diplo-
mático com outro país, versando sobre o uso de armas nucleares, o que gerou críticas da parte de políticos
republicanos no congresso estadunidense.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o país com o qual esse acordo foi recentemente nego-
ciado.

a) Irã.

b) Israel.

c) Rússia.

d) Síria.

e) Turquia.

17 Nos últimos meses, os governos de Cuba e dos Estados Unidos da América têm intensificado os esforços
para a retomada das relações diplomáticas entre esses dois países.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um dos fatores envolvidos na tensão entre os dois
países a ser tratado nesse momento de reaproximação diplomática.

a) A coerção do governo dos Estados Unidos da América a cubanos que emigram da ilha em fuga do regime
castrista.

b) A proibição de remessas de dinheiro a Cuba por parte de cubanos que residem nos Estados Unidos da América.

c) A proibição recíproca de voos comerciais entre Estados Unidos da América e Cuba.

d) A suspensão do bloqueio econômico do governo dos Estados Unidos da América a Cuba.

e) O fechamento do campo de detenção mantido pelo governo cubano na baía de Guantânamo.

18 Em meio às estratégias políticas recentes para reduzir o isolamento da presidenta Dilma Roussef e criar
uma agenda positiva para o enfrentamento da crise no cenário brasileiro, veio à cena a chamada “Agenda
Brasil”.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o principal articulador do conjunto de propostas de-
nominado “Agenda Brasil” e responsável por sua apresentação à presidenta.

a) Eduardo Cunha.

b) Joaquim Levy.

c) Lula.

d) Michel Temer.

e) Renan Calheiros.
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19 Sobre o que compreende o direito à convivência familiar previsto na Lei nº 8.069/1990, Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), considere as afirmativas a seguir.

I. O direito à convivência familiar é exercido exclusivamente na família natural.

II. A falta ou a carência de recursos materiais implica em perda do poder familiar.

III. O exercício do poder familiar será igual entre pai e mãe.

IV. O reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, imprescritível.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

20 Com base no Art.16 e seus incisos da Lei nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
considere as afirmativas a seguir.

I. Crianças e adolescentes podem participar da vida política, na forma da lei.

II. Brincar e praticar esportes são compreendidos como direito de liberdade da criança.

III. A imaturidade da criança a impede do exercício do direito à liberdade de opinião.

IV. A criança e o adolescente devem ser discriminados na participação da vida familiar.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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ASSISTENTE SOCIAL

21 Sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528/2006), considere as
afirmativas a seguir.

I. Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa, com foco no usuário, baseado nos seus direitos,
nas suas necessidades, preferências e habilidades.

II. Promoção do envelhecimento ativo e saudável com ações que começam com a fase da velhice, a
partir dos 65 anos de idade.

III. Estímulo às ações setoriais, visando à focalização da atenção, o que pressupõe a definição de limites
funcionais e orçamentários entre os órgãos que trabalham com a pessoa idosa.

IV. Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, estí-
mulo à participação e fortalecimento do controle social.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

22 Com base nos conhecimentos das diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher,
considere as afirmativas a seguir.

I. A elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher devem nortear-se pela pers-
pectiva de gênero, de raça e de etnia e pela ampliação do enfoque.

II. A gestão da política de atenção à saúde deverá estabelecer uma dinâmica inclusiva para atender às
demandas emergentes ou demandas antigas, em todos os níveis assistenciais.

III. A política de atenção à saúde da mulher deve atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, resguar-
dadas as especificidades das diferentes faixas etárias e grupos populacionais.

IV. A política de atenção à saúde da mulher deve regular-se pelas demandas relativas à saúde sexual e
reprodutiva, considerando-se a sua especificidade biológica.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

23 Leia o texto a seguir.

O que se traz como elemento de análise é o processo de trabalho do assistente social que tem seu
objeto manifesto nas expressões das contradições da questão social. Por isso, o Serviço Social não
está vinculado às profissões que geram produtos materiais, concretos. Ele atua nas condições de vida,
reproduzindo aquelas condições que são indispensáveis ao funcionamento de uma ordem – o que, no
campo da saúde, ganha evidências expressivas. (SODRÉ, F. Serv. Soc. Soc. São Paulo. n.103. jul./set. 2010. p.471.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os fundamentos do Serviço Social na Saúde e suas pers-
pectivas na atualidade, assinale a alternativa correta.

a) Nas ações de execução das políticas de saúde, por intermédio dessa dimensão do trabalho vivo, pode-se
afirmar que nunca o processo de trabalho do assistente social será idêntico.

b) A ação do Serviço Social no atual momento histórico é próxima de padrões fordistas de produção na gestão do
seu trabalho: uma ação serializada, maciça, sem reflexão contida na ação.

c) As expressões atuais da questão social exigem ações exclusivas, padronizadas e especializadas em políticas
públicas que atuam diretamente sobre a vida.

d) O Serviço Social, não estando vinculado às profissões que geram produtos materiais, concretos, deixa de ser
visto como essencial no campo da saúde.

e) O Serviço Social necessita atualizar as práticas educativas sobre procedimentos de higiene aplicados à vida
privada que demarcaram sua entrada no campo da saúde pública.
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24 Leia o texto a seguir.

A legislação brasileira prevê que crianças e adolescentes devem ter o seu direito à vida e à saúde
protegidos com absoluta prioridade pela família, pela comunidade, pela sociedade, assim como um
conjunto de ações e serviços a serem disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir
esses direitos. No entanto, apesar da mortalidade infantil nos últimos 20 anos ter baixado, as causas
externas (acidentes e violências) ocupam a primeira causa de morte na faixa etária de 1 a 19 anos.
Uma estratégia elaborada pelo Governo Federal para o enfrentamento da violência é a linha de cuidado:
“Atenção Integral a crianças e adolescentes vítimas de violência – uma abordagem interdisciplinar na
Saúde”.

(BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção,

proteção e recuperação da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a intervenção qualificada e interdisciplinar dos profissio-
nais que atuam na atenção integral à saúde de crianças e adolescentes em situações de violência, consi-
dere as afirmativas a seguir.

I. A ação de confrontar os pais com descrições fornecidas pela criança ou pelo adolescente sobre o
ocorrido e de checar os dados deve ser a primeira atitude do profissional.

II. O profissional deve se sensibilizar quanto à importância da integralidade do cuidado em todas as
suas dimensões: acolhimento, atendimento, notificação e no seguimento ao caso na rede de cuidado
e proteção social.

III. A sensibilização dos gestores para a organização dos serviços e a atuação em rede no território são
essenciais para a redução dos riscos de violência.

IV. Os consensos sobre ética, privacidade, confidencialidade e sigilo, especialmente quando da confir-
mação da violência sexual, são fundamentais.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

25 Com base na Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 8.080/1990) sobre o conjunto de ações e serviços de saúde
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
considere as afirmativas a seguir.

I. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as insti-
tuições de ensino profissional e superior.

II. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa,
mediante normas específicas elaboradas em conjunto com o sistema educacional.

III. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao SUS, mediante convê-
nio, preservada a sua autonomia administrativa.

IV. As transferências de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa públicos para o setor
privado serão estimuladas pelo SUS.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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26 Leia o texto a seguir.

A ação profissional compromissada com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e ético-
-políticos implica no redimensionamento da intervenção profissional na perspectiva da integralidade das
ações articuladas em três níveis: proposição, articulação e avaliação de políticas sociais, organização
e a articulação de serviços e atendimento a situações singulares. Essa articulação requer três grandes
processos de estruturação das ações profissionais: processos políticos e organizativos, processos de
gestão e planejamento e processos socioassistenciais.

(Adaptado de: MIOTO, R. C. T. Família, trabalho com famílias e Serviço Social. Serviço Social em Revista. Londrina. v.12. n.2.

2010. p.163-176.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a intervenção profissional para uma abordagem integral à
saúde da família, assinale a alternativa correta.

a) A interferência no sentido de construir práticas cooperativas com famílias é necessária para aliviar a carga de
trabalho impingida aos profissionais e serviços.

b) A responsabilidade da promoção, proteção e recuperação da saúde está centrada na família e, portanto, é de
âmbito privado e extrapola as possibilidades profissionais e institucionais.

c) Os processos políticos e organizativos no trabalho com famílias implicam em ações que privilegiem e incre-
mentem a discussão da relação entre família e proteção social na esfera pública.

d) Os processos de planejamento e gestão vinculam o conjunto de ações profissionais desenvolvidas com enfoque
no atendimento dos objetivos institucionais.

e) Os processos socioassistenciais correspondem às ações profissionais desenvolvidas diretamente com as fa-
mílias, na lógica dos objetos terapêuticos.

27 Leia o texto a seguir.

No exercício da profissão, o assistente social se depara com situações-limite, como suicídio, aborto,
eutanásia, uso de drogas etc., e com diferentes formas de desrespeito aos direitos humanos, podendo
colocar conflitos ético-morais aos profissionais se a prescrição ética do Código de Ética não for enten-
dida corretamente.

(Adaptado de: BARROCO, M. L. S. Código de Ética do/a Assistente Social comentado. In: BARROCO, M. L. S.; TERRA, S. H.

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS (org.). São Paulo: Cortez, 2012. p.89.)

Com base no texto e no Código de Ética Profissional do Assistente Social, considere as afirmativas a
seguir quanto aos deveres éticos do profissional para com os usuários.

I. Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações
apresentadas.

II. Abster-se de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento de liberdade e o policiamento dos
comportamentos.

III. Concordar com os valores e as crenças dos usuários para respeitá-los: trata-se de uma questão
moral.

IV. Negar atendimento aos usuários que tenham praticado atos que firam os princípios da ética profissio-
nal.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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28 Com base nos conhecimentos sobre interdisciplinaridade e atuação em equipe interdisciplinar na opera-
cionalização dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as afirmativas a seguir.

I. É um conjunto de disciplinas a serem trabalhadas simultaneamente, destinadas a um sistema de um
só nível e de objetivos únicos, sem revelar as relações que possam existir entre elas.

II. É uma tentativa que surge no século XX de reconciliação epistemológica, de superar a fragmentação
do conhecimento ocorrida no contexto da revolução industrial.

III. É o princípio da máxima exploração das potencialidades de cada ciência, da compreensão dos seus
limites, da busca permanente de consenso, da diversidade e da criatividade.

IV. É o desafio de buscar a unidade na multiplicidade e de aprender a lidar com as próprias diferenças,
assim como com as dos outros, considerando-as como ricas e estimulantes em suas peculiaridades.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

29 Com base na Lei nº 8.142/1990 (atualizada pela Lei nº 8.689/1993), que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde, considere as afirmativas a seguir.

I. As transferências intergovernamentais de recursos são destinadas aos investimentos na rede de ser-
viços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.

II. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e suas normas de funcio-
namento definidas e aprovadas pelo Poder Executivo.

III. Os Conselhos de Saúde têm a prerrogativa de decidir sobre a política de saúde e aprovar a lei orça-
mentária para destinação de recursos para a área.

IV. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde são alocados como despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

30 Sobre o Pacto pela Saúde 2006 (Portaria MS/GM nº 399/2006), enquanto um conjunto de reformas insti-
tucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e
Municípios), considere as afirmativas a seguir.

I. Define um novo modelo de financiamento em blocos: atenção básica/primária; de média e alta com-
plexidade; vigilância em saúde; assistência farmacêutica; e gestão do SUS.

II. Substitui os processos anteriores de habilitação de gestão pelo Termo de Compromisso de Gestão e
estabelece metas e compromissos para cada ente da federação, sendo o termo renovado anualmente.

III. Preserva os princípios norteadores e organizadores do SUS e contempla três dimensões: Pacto pela
vida; Pacto em defesa do SUS; e Pacto de gestão do SUS.

IV. Redefine e prima pelo modelo verticalizado e descendente de prioridades e estabelece um percentual
de recursos orçamentários para cada ente da federação.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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Leia o texto a seguir e responda às questões 31 e 32.

A Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, regulamenta a profissão de assistente social no Brasil. Sobre ela o
CFESS afirma que “assegurou à fiscalização profissional possibilidades mais concretas de intervenção,
pois define com maior precisão as competências e atribuições do assistente social”.

(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/o-cfess>. Acesso

em: 12 ago. 2015.)

31 Em relação ao que estabelece a Lei sobre o estágio profissional de Serviço Social, considere as afirmati-
vas a seguir.

I. Os Conselhos Regionais são responsáveis pelo credenciamento dos assistentes sociais que estão
habilitados a realizar a supervisão de estagiários.

II. São atribuições privativas do assistente social o treinamento, a avaliação e a supervisão direta de
estagiários.

III. Somente os estudantes de Serviço Social, sob a supervisão direta de assistente social em pleno gozo
de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio.

IV. As unidades de ensino devem credenciar os campos de estágio e designar os assistentes sociais
responsáveis pela supervisão de seus alunos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

32 A realização de estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais
junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades pode ser
considerada

a) ação profissional de natureza assistencialista.

b) atividade prioritária da profissão nos serviços públicos e privados.

c) competência profissional dos assistentes sociais.

d) uma das atribuições fim do profissional de Serviço Social.

e) uma das atribuições privativas do assistente social.

Leia o texto a seguir e responda às questões 33 e 34.

O Brasil chegou aos anos de 1990 com um arcabouço legal que indicou algumas bases da cidadania
e da democracia moderna, com possibilidades na redução das taxas de exploração do trabalho e uma
conquista social que só foi possível graças à mobilização dos setores populares no momento em que as
forças ditatoriais agonizavam. No momento da implementação dos direitos sociais reconhecidos, entre
eles, o da saúde, impõe-se uma nova conjuntura econômico-política, que influenciará significativamente
a sua dinâmica.

(KRÜGER, T. R. SUS: da perda da radicalidade democrática ao novo desenvolvimentismo. Revista Katálysis. Editora UFCS,

Florianópolis. v.17. n.2. jul/dez 2014, p.219.)

33 Sobre o arcabouço legal a que se refere a autora, assinale a alternativa correta.

a) Diz respeito ao plano diretor da reforma do Estado, proposto por governantes de inspiração socialdemocrata.

b) Trata-se da Constituição Federal de 1988 e da legislação infraconstitucional dela derivada, sobretudo das leis
sociais, cuja inspiração era um estado de tipo providência.

c) É aquele composto por leis como a que criou o Instituto Nacional de Previdência Social, o Banco Nacional de
Habitação e a Legião Brasileira de Assistência.

d) Refere-se às garantias da Constituição Federal de 1988 contra as arbitrariedades realizadas pela Ditadura
Militar, com ênfase nas relacionadas aos direitos civis.

e) São as leis que dizem respeito à criação das organizações sociais sem fins lucrativos e que deram origem a
programas como Comunidade Solidária e Bolsa Escola.
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34 O texto da autora indica uma tensão entre a proposição do arcabouço legal brasileiro da década de 1990
e sua implementação.
Sobre a conjuntura econômico-política a que se refere a autora, considere as afirmativas a seguir.

I. A mobilização dos setores populares foi capaz de garantir na lei direitos sociais em uma conjuntura
mundial adversa e propensa ao desmonte das estruturas de bem-estar.

II. As políticas neoliberais de corte de gastos e ajuste fiscal predominaram na maior parte dos países
capitalistas do mundo a partir de meados da década de 1970.

III. As políticas neoliberais geraram repressão aos movimentos sociais e recortes da legislação social
brasileira logo nos primeiros anos da década de 1990.

IV. O Welfare State europeu mantinha-se em pleno desenvolvimento nesse período, o mesmo ocorrendo
nos Estados Unidos da América.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Leia o texto a seguir e responda às questões 35 e 36.

Desde a sua emergência como ação estatal no início do século XX até os anos 1980, as políticas sociais
brasileiras desenvolveram-se sob a combinação de um modelo de seguro social voltado à proteção dos
grupos sócio-ocupacionais com base em uma relação de direito contratual e de um modelo assistencial
dirigido à população sem vínculos trabalhistas. Frente a este quadro, a inscrição da concepção de
seguridade como forma mais abrangente de proteção social na Constituição de 1988 buscou romper
com as noções de cobertura restrita a setores inseridos no mercado formal de trabalho e afrouxar os
vínculos entre contribuições e benefícios, de modo a gerar mecanismos mais solidários e redistributivos.

(Adaptado de: SENNA, M. C. M.; MONNERAT, G. L. O setor saúde e os desafios à construção da seguridade social brasileira. In.

BEHRING; ALMEIDA (orgs.) Trabalho e seguridade social : percursos e dilemas. 2.ed. Rio de Janeiro: FSS-UFRJ, 2010. p.194.)

35 Sobre a Constituição Federal de 1988, no que diz respeito à seguridade social brasileira, considere as
afirmativas a seguir.

I. Definiu que cada um tenha, conforme sua necessidade, acesso aos serviços que for capaz de custear
com regularidade.

II. Introduziu os princípios de universalização dos direitos de cidadania e de responsabilidade pública
na provisão e no financiamento dos serviços sociais.

III. Estabeleceu que a participação no custeio deva ser feita de forma proporcional à capacidade contri-
butiva de todos os que estão obrigados a custeá-la.

IV. Propôs uma gestão de caráter democrático ao indicar a participação popular na gestão dos serviços
sociais.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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36 Sobre as diferenças entre conceitos apresentados no texto, é correto afirmar que as autoras

a) apresentam distinções consideradas insignificantes pelos estudiosos da temática que compreendem que, in-
dependentemente do uso dos termos, a proteção social se constitui em uma unidade conceitual.

b) identificam a Seguridade Social com um sistema de proteção social que pressupõe direitos civis, políticos e
sociais, e o Seguro Social como um sistema voltado para a garantia de salvaguardas em situações de risco.

c) compreendem a Seguridade Social como mecanismo que busca afrouxar as regras de distribuição de benefí-
cios sociais, e o Seguro Social como meio de cooptação da classe trabalhadora por parte do Estado.

d) concebem o Seguro Social como um sistema garantidor de direitos de cidadania e a Seguridade Social organi-
zada com base em políticas sociais de caráter contributivo.

e) utilizam os termos Seguridade Social e Seguro Social como sinônimos para definir sistemas de proteção social
distintos apenas pelas épocas históricas em que foram implementados no país.

37 Leia o texto a seguir.

O modo como o processo de trabalho se organiza pode revelar a hegemonia do trabalho morto, quando
o modelo assistencial se caracteriza pelo modelo curativista, centrado em procedimentos médicos e de
alta densidade tecnológica. Quando ocorre o predomínio do trabalho vivo, há uma mudança no modelo
assistencial que passa a se caracterizar pela produção de cuidados multidisciplinares centrados nas
necessidades dos usuários.

(BARRA, S. A. R. O acolhimento no processo de trabalho em saúde. Serviço Social em Revista. Londrina: UEL, 2011. v.13. n.2

p.121. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/8828/9122>. Acesso em: 13 ago. 2015.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os processos de trabalho do assistente social, considere
as afirmativas a seguir.

I. A humanização da atenção em saúde é enfatizada quando há o predomínio do trabalho vivo sobre o
morto.

II. A organização e a divisão do trabalho ocorrem de acordo com o objetivo final que se busca atingir.

III. As tecnologias constituem-se em entraves para a organização de processos de trabalho humaniza-
dos.

IV. O assistente social é o profissional que se encontra no centro dos modelos assistenciais que privile-
giam usuários.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

38 Myrian Veras Baptista (2000) afirma que “O planejamento se realiza a partir de um processo de apro-
ximações, que tem como centro de interesse a situação delimitada como objeto de intervenção. Essas
aproximações consubstanciam o método e ocorrem em todos os tipos e níveis de planejamento”.
(BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: Veras Editora, 2000, p.27.)

Sobre a dinâmica do planejamento da intervenção profissional, relacione a coluna da direita com a da
esquerda.

(I) Construção do objeto da intervenção. (A) Roteiros, rotinas, normas e relatórios.
(II) Estudo da situação. (B) Proposta preliminar.
(III) Implantação, execução e controle. (C) Planos, programas e projetos.
(IV) Definição de objetivos e metas. (D) Novos planos, programas e projetos.
(V) Avaliação para retomada do processo. (E) Diagnósticos.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

e) I-E, II-D, III-A, IV-B, V-C.
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Leia o texto a seguir e responda às questões 39 e 40.

O processo de descentralização das políticas sociais vem requisitando aos profissionais de Serviço So-
cial a atuação nos níveis de planejamento, gestão e coordenação de equipes, programas e projetos. Tal
atuação deve ser embasada pela realização de estudos e pesquisas que revelem as reais condições de
vida e as demandas da classe trabalhadora, além dos estudos sobre o perfil e a situação de saúde dos
usuários e/ou coletividade.

(CFESS. Parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de saúde. Brasília, 2010. p.60. Disponível em:

<http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/arquivos/Parametros_para_a_Atuacao_de_Assistentes_Sociais_na_

Saude.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2015.)

39 Sobre o uso da pesquisa na atuação profissional do assistente social na área da saúde, é correto afirmar
que os estudos devem

a) produzir indicadores sociais de uso exclusivo dos gestores que elaboram as políticas sociais com vistas à
melhoria dos serviços.

b) provocar as áreas que compõem a Seguridade Social a organizarem e a controlarem os encaminhamentos da
população para a saúde.

c) revelar as reais condições de vida e as demandas da classe trabalhadora, além do perfil e da situação de saúde
dos usuários e da coletividade.

d) ser focados na elaboração de sistemas de informação que auxiliem os gestores, em vários níveis, a controlarem
os desvios do sistema de saúde.

e) levantar informações que auxiliem no controle dos usuários que buscam os serviços de saúde em geral em
uma perspectiva educativa.

40 Sobre as ações de gestão demandadas aos assistentes sociais no âmbito da saúde, considere as afirma-
tivas a seguir.

I. Devem identificar as manifestações da questão social que chegam aos diversos espaços do Serviço
Social por meio de estudos e sistema de registros.

II. Devem contribuir na elaboração do planejamento estratégico, procurando garantir a participação dos
usuários e demais trabalhadores da saúde, inclusive no que se refere à deliberação das políticas.

III. Devem fortalecer o potencial político dos espaços de controle social por meio de estudos a fim de
subsidiar os conselhos com relação às questões por eles enfrentadas.

IV. Devem evitar participar das comissões e comitês temáticos existentes nas instituições, com vistas a
garantir o trabalho em equipe e o respeito às diretrizes do projeto profissional do Serviço Social.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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