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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

 

Texto para questões 01 a 03. 

SAÚDE AGONIZANTE 

A municipalização dos serviços 

públicos de saúde – em princípio, uma 

medida importante para facilitar a 

fiscalização e a cobrança da 

comunidade, ainda que esse 

fenômeno só tenda a ocorrer em longo 

prazo – avança a passos lentos. Mais 

do que isso, é o próprio mecanismo da 

prestação desses serviços que precisa 

ser reformulado. O Estado paga aos 

hospitais conveniados pelo serviço que 

prestam, o que permite e incentiva a 

corrupção. E paga mal, paga de modo 

irrisório: uma consulta ambulatorial 

custa apenas R$ 2,07 à União. 

Mais uma vez fica evidente a 

incompetência do setor estatal para 

cumprir suas tarefas básicas. Gasta-se 

mal, desperdiça-se muito, fiscaliza-se 

pouco. Trata-se de descobrir novos 

mecanismos pelos quais o poder 

público garanta seu papel na 

assistência à população. 

Há propostas de reforma a serem 

discutidas; desde a ideia do PAS, na 

Prefeitura de São Paulo – pela qual o 

município paga uma quantia fixa aos 

profissionais da saúde, sem vincular o 

vencimento ao número de consultas 

ou volume de atendimentos –, até o 

modelo adotado na Califórnia, onde foi 

criado um vale-saúde, facultando ao 

cidadão a escolha do prestador de 

serviços, em vez de condená-los aos 

cuidados da rede pública. 

Há que investir mais e melhor na 

prevenção de doenças, revertendo 

uma política tradicional nesse setor. 

Mais do que em qualquer outro, o que 

se verifica aqui é o conluio da 

irresponsabilidade, da ineficiência, do 

desperdício e da fraude a vitimar, no 

sentido literal do termo, grandes 

contingentes da população. 
(Fragmento. Folha de S. Paulo, 14-5-1996.) 

Questão 01) Analise o verbo em 

destaque no trecho “Há propostas de 

reforma a serem discutidas” e assinale 

a alternativa correta. 

A) O verbo haver possui como sujeito 

o termo “propostas de reforma”, já 

que é um verbo pessoal de terceira 

pessoa. 

B) O verbo haver possui como sujeito 

o termo “propostas de reforma”, já 

que é um verbo impessoal. 

C) O verbo haver possui sujeito 

indeterminado, assim como é um 

verbo transitivo direto e pessoal e 

tem como objeto direto o termo 

“propostas de reforma”. 

D) O verbo haver não possui sujeito, 

assim como é verbo transitivo 

direto e impessoal, tendo como 

objeto direto o termo “propostas de 

reforma”. 

E) O verbo haver não possui sujeito, 

assim como é verbo bitransitivo e 

pessoal. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 02) Levando em 

consideração o contexto no trecho 

“Mais do que em qualquer outro, o que 

se verifica aqui é o conluio da 

irresponsabilidade, da ineficiência, do 

desperdício e da fraude a vitimar, no 

sentido literal do termo, grandes 

contingentes da população.”, o termo 

em destaque pode ser substituído sem 

alteração de seu valor semântico por 

A) a colusão. 

B) a incorrupção. 

C) a probidade. 

D) a retidão. 

E) a pacacidade. 

Questão 03) Nos trechos “(...) uma 

consulta ambulatorial custa apenas R$ 

2,07 à União” e “(...) o município paga 

uma quantia fixa aos profissionais da 

saúde (...)”, sob o ponto de vista da 

regência verbal, analise os verbos 

neste contexto. 

I. Custar é verbo transitivo direto e 

não rege preposição. 

II. Custar é verbo transitivo direto e 

indireto e rege a preposição a. 

III. Pagar é verbo transitivo direto e 

indireto, tendo como objeto direto 

“uma quantia fixa” e indireto “aos 

profissionais da saúde”. 

IV. Pagar é verbo transitivo direto e 

indireto e rege a preposição a em 

combinação com o artigo os. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está incorreta. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas IV está incorreta. 

E) Apenas I e IV estão corretas. 

MATEMÁTICA 

    

Questão 04) Numa fábrica de 

móveis, o custo da produção de 

cadeiras é dado pela função C(x) = x2 

- 60x + 200 onde C é dado em reais e 

x é o número de cadeiras produzidas. 

Qual o custo para produzir 100 

cadeiras em um dia? 

A) R$ 2.200,00. 

B) R$ 3.800,00. 

C) R$ 4.200,00. 

D) R$ 4.400,00. 

E) R$ 5.200,00. 

Questão 05) O departamento de 

vendas de uma loja conta com 20 

vendedores. O gerente deseja criar 

equipes de cinco membros cada. 

Quantas equipes diferentes podem ser 

formadas? 

A) 4. 

B) 400. 

C) 4.000. 

D) 14.400. 

E) 15.504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

 

Questão 06) O plebiscito é uma das 

formas e mecanismos de exercício da 

soberania popular.  Sobre esses 

temas, julgue as proposições que 

seguem. 

I. De acordo com o art. 14 da 

Constituição Federal de 1988, o 

voto direto e secreto possui valor 

igual para todos. 

II. “Todos são iguais, mas alguns são 

mais iguais que os outros”; é um 

dos princípios que regem a 

Constituição Federal de 1988. 

III. O exercício da soberania popular 

será exercido de três maneiras, 

nos termos da Constituição Federal 

de 1988, o plebiscito, o referendo 

e a iniciativa popular. 

IV. Em caso de realização de um 

plebiscito, poderão votar todos os 

brasileiros, independentemente da 

idade, domicílio e demais regras de 

alistamento eleitoral. 

V. No plebiscito, os eleitores decidem 

se uma norma ou lei deve ou não 

entrar na pauta do Congresso 

Nacional para modificar a 

Constituição Federal ou uma lei 

específica. 

Marque a alternativa que indica 

apenas as proposições corretas. 

A) I, III e IV. 

B) I, II, III e V. 

C) II, IV e V. 

D) I, II e IV. 

E) I, III e V. 

Questão 07) Analise as proposições 

que seguem. 

I. Mudanças climáticas drásticas, como 

elevação de temperatura em lugares 

extremamente frios, contribuem para 

o desaparecimento de espécies de 

animais e plantas. 

II. O aprisionamento da radiação 

infravermelha em um determinado 

lugar ou espaço baixa o albedo da 

Terra provocando, invariavelmente, o 

efeito estufa. 

III. A perda ou o desaparecimento 

significativo de espécies da fauna e da 

flora em diferentes domínios naturais 

do planeta contribuem de forma 

direta e irreversível para o 

esgotamento de recursos minerais 

escassos, como por exemplo, o ouro.  

IV. As ações antrópicas não são 

consideradas relevantes o suficiente 

para provocar desastres ambientais 

ou mesmo para degradar ou acelerar 

processos de destruição de espaços, 

lugares ou ambientes naturais. 

V. A malária é uma doença tropical cuja 

incidência pode aumentar a partir de 

processos desorganizados de 

ocupação de áreas e ambientes 

naturais, como por exemplo, os 

processos de ocupação desordenados 

da Amazônia nas décadas de 1970 e 

1980. 

Marque a alternativa que indica 

apenas proposições corretas. 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III, IV e V. 

C) II, IV e V. 

D) I, II e V. 

E) III, IV e V. 
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INFORMÁTICA 

 

Questão 08) De um documento do 

Microsoft Word 2013, com 20 páginas, 

um usuário foi informado que é preciso 

imprimir as páginas de números 1, 4, 

7, 8, 9, 10, 18 e 20. Na opção de 

Imprimir, é possível definir apenas a 

impressão dessas 8 (oito) páginas. 

Para isso, o usuário poderá digitar em 

Páginas: 

A) 1; 4; 7-10; 18; 20 

B) 1 e 4; 7 a 10; 18 a 20 

C) 1, 4, 7:10, 18, 20 

D) 1, 5, 7-10, 19, 20 

E) 1; 4; 7:10; 18; 20 

Questão 09) Aponte o que é 

INCORRETO afirmar a respeito da 

internet. 

A) Site é uma área dentro de um 

servidor de internet que pode ser 

visitada por qualquer computador 

ligado à internet, utilizando-se um 

navegador. 

B) O Internet Explorer, Mozilla Firefox 

e Google Chrome são navegadores 

usados para acessar páginas na 

internet.  

C) Navegador ou Browser é um 

aplicativo usado para armazenar 

páginas na internet. 

D) Através dos programas 

Thunderbird ou Outlook, também 

conhecidos como clientes de e-

mail, é possível criar, enviar e 

receber mensagens através da 

internet. 

E) Download é a transferência de 

dados de um computador remoto 

para um computador local. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) A Lei nº 8.662, de 07 

de julho de 1993 – Lei de 

Regulamentação da Profissão, em 

seu art. terceiro, diz que “A 

designação profissional de Assistente 

Social é privativa dos habilitados na 

forma da legislação específica”. De 

acordo com tal art. e com seus 

conhecimentos sobre a referida lei, 

I. o uso da designação de 

Assistente Social por pessoa que 

não cumpra as exigências legais 

não constitui crime; 

II. o uso da designação de 

Assistente Social por pessoa que 

não cumpra as exigências legais 

caracteriza exercício ilegal da 

profissão; 

III. o uso da designação de 

Assistente Social por pessoa que 

não cumpra as exigências legais 

é livre em caso de ampla 

experiência na área de atuação 

do Serviço Social. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas I e III estão corretas. 
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Questão 11) A Lei nº 8.662, de 07 

de julho de 1993 – Lei de 

Regulamentação da Profissão, 

estabelece parâmetros para o 

exercício da profissão de Assistente 

Social em todo o território brasileiro. 

Em seu artigo segundo, estabelece 

que somente poderão exercer a 

profissão de Assistente Social 

A) os possuidores de diploma de 

nível médio em Curso Técnico em 

Serviço Social oficialmente 

reconhecido, expedido por 

estabelecimento de ensino 

superior existente no país, 

devidamente registrado no órgão 

competente. 

B) os possuidores de diploma de 

nível médio em qualquer área, 

desde que com ampla e 

comprovada experiência na área 

de atuação do Serviço Social, 

devidamente registrado no órgão 

competente. 

C) os aprovados em concurso público 

para a função de Assistente 

Social, independentemente de 

sua área de formação. 

D) os possuidores de diploma em 

curso de graduação em Serviço 

Social, oficialmente reconhecido, 

expedido por estabelecimento de 

ensino superior existente no País, 

devidamente registrado no órgão 

competente. 

E) os possuidores de diploma de 

nível médio em Curso Técnico em 

Serviço Social, aprovados em 

concurso público para a função de 

Assistente Social. 

Questão 12) A Lei nº 8.662, de 07 de 

julho de 1993 – Lei de 

Regulamentação da Profissão, 

estabelece parâmetros para o 

exercício da profissão de Assistente 

Social em todo o território brasileiro. 

NÃO está estabelecido na referida lei 

que 

A) é proibido o exercício da profissão 

nos estados em que o CRESS não 

tem sede. 

B) é vedado ao profissional Assistente 

Social atuar contrariamente à 

referida lei. 

C) é livre o exercício da profissão em 

todo o território nacional, 

observadas as condições legais. 

D) o exercício da profissão tem 

parâmetros legais e éticos a serem 

cumpridos. 

E) a profissão pode ser exercida 

apenas por pessoa que cumpra as 

determinações legais. 

Questão 13) O Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS representou 

um grande crescimento no tocante ao 

entendimento da assistência social 

como política pública e direito do 

cidadão. A discussão que deu origem à 

mesma teve como um dos primeiros 

marcos legais: 

A) a Política Nacional de Assistência 

Social de 2004. 

B) a Política Regional de Assistência 

Social de 2002. 

C) a Lei nº 8.662 de 1993. 

D) a Norma de Regulamentação da 

Atuação do Assistente Social de 

2001. 

E) A Lei nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2001. 
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Questão 14) O Código de Ética do 

Assistente Social, de 13 de março de 

1993, trata em seu artigo nono das 

ações que são vedadas aos Assistentes 

Sociais em suas relações com 

instituições empregadoras e outras. 

Nessas relações, é vedado ao 

profissional: 

A) programar, administrar, executar e 

repassar os serviços sociais 

assegurados institucionalmente. 

B) utilizar recursos institucionais 

(pessoal e/ou financeiro) para fins 

partidários, eleitorais e clientelistas. 

C) empenhar-se na viabilização dos 

direitos sociais dos usuários, através 

dos programas e políticas sociais. 

D) ter livre acesso à população usuária. 

E) ter privacidade no atendimento ao 

usuário. 

Questão 15) A Lei nº 8.662, de 07 de 

julho de 1993 – Lei de 

Regulamentação da Profissão, 

estabelece em seu artigo quarto as 

competências do Assistente Social e 

em seu artigo quinto as atribuições 

privativas desse profissional. Sobre 

competências e atribuições privativas 

do Assistente Social, é possível afirmar 

que 

A) a categorização, enquanto 

competência ou atribuição 

privativa, não deve interferir na 

ação prática do profissional 

Assistente Social. 

B) as competências e as atribuições 

privativas do profissional Assistente 

Social podem ser desenvolvidas por 

chefias devidamente designadas 

para tal função. 

C) as competências dizem respeito às 

possibilidades da ação profissional 

do Assistente Social e as 

atribuições privativas se remetem a 

ações que não podem ser 

desenvolvidas por nenhum outro 

profissional devido à especificidade 

da questão. 

D) as atribuições privativas são mais 

importantes que as competências 

profissionais. 

E) as competências e as atribuições do 

profissional Assistente Social são 

privativas dos profissionais 

formados em Curso Técnico em 

Serviço Social, de nível médio. 

Questão 16) O Código de Ética do 

Assistente Social, de 13 de março de 

1993, apresenta já na introdução seus 

Princípios Fundamentais. Entre eles 

encontram-se: 

I. defesa intransigente dos direitos 

humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; 

II. defesa do aprofundamento da 

democracia, enquanto socialização 

da participação política e da riqueza 

socialmente produzida; 

III. empenho na eliminação de todas as 

formas de preconceito, incentivando 

o respeito à diversidade, à 

participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das 

diferenças. 

Marque a alternativa correta. 

A) apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) apenas a III está correta. 

D) apenas I e III estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 
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Questão 17) A Lei nº 8.742 – Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, 

estabelece parâmetros para a 

organização da política de assistência 

social no Brasil e apresenta em seu 

artigo segundo os objetivos dessa 

política, que são: 

I. a proteção alimentar, que visa à 

garantia da saúde, à redução de 

danos e à prevenção da incidência 

de riscos;  

II. a vigilância socioassistencial, que 

visa a analisar territorialmente a 

capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e danos;  

III. a defesa de direitos, que visa a 

garantir o pleno acesso aos direitos 

no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 

Questão 18) O Código de Ética do 

Assistente Social, de 13 de março de 

1993, que divide o Título III – Das 

relações profissionais em seis 

capítulos, apresenta direitos, deveres 

e o que é vedado ao profissional em 

suas relações com usuários, entidades 

da categoria, instituições 

empregadoras, a justiça, e trata do 

sigilo profissional. Quanto a este 

último, configura-se como quebra do 

sigilo profissional: 

A) prestar informações dentro dos 

limites do estritamente necessário, 

quando em trabalho 

multidisciplinar.  

B) repassar à justiça, na forma de 

depoimento, informações a que 

teve acesso no exercício da função, 

não se tratando de caso cuja 

gravidade possa trazer prejuízo 

para o interesse do usuário, de 

terceiros ou da coletividade. 

C) repassar ao usuário o resultado dos 

atendimentos e encaminhamentos 

feitos após o atendimento do 

mesmo. 

D) repassar informações quando se 

tratar de situações cuja gravidade 

possa trazer prejuízo para o 

interesse do usuário, de terceiros 

ou da coletividade. 

E) nenhuma das respostas anteriores.  

Questão 19) A Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, apresenta 

em seu artigo quarto os quatro 

atores sociais que são 

corresponsáveis pela garantia de 

direitos de crianças e adolescentes. 

São eles: 

A) a família, a comunidade, a 

sociedade e o poder público. 

B) o pai, a mãe, a sociedade e o 

poder público. 

C) a família, a comunidade, a igreja 

e a escola. 

D) o pai, a mãe, a igreja e a escola. 

E) a família, a sociedade, a igreja e o 

poder público. 
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Questão 20) A Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente, apresenta em seu 
artigo quarto, os seguintes itens: 

“a) primazia de receber proteção e 

socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos 

serviços públicos ou de relevância 

pública; c) preferência na formulação 

e na execução das políticas sociais 

públicas; d) destinação privilegiada de 

recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância 

e à juventude.” 

Os itens acima citados determinam de 

que forma se deve compreender um 

direito garantido pela referida lei às 

crianças e adolescentes. Trata-se do 

direito 

A) à convivência religiosa. 

B) à educação formal. 

C) de receber atendimento com 

absoluta prioridade. 

D) de expressar-se perante os adultos. 

E) à família substituta. 

Questão 21) O Código de Ética do 

Assistente Social, de 13 de março de 

1993, é a diretriz do trabalho 

profissional, estabelece parâmetros, 

apresenta direitos e deveres do 

Assistente Social, entre outras ações. 

Com base nos conhecimentos sobre o 

Serviço Social e o Código de Ética, é 

correto afirmar que 

I. a fiscalização da atuação 

profissional e do cumprimento do 

referido código é de 

responsabilidade dos Conselhos 

Regionais e do Conselho Federal de 

Serviço Social; 

II. o profissional Assistente Social 

deve denunciar ao Conselho 

Regional ou ao Conselho Federal o 

descumprimento do referido 

código; 

III. o Código de Ética é apenas um 

parâmetro, sendo que seu 

descumprimento não acarreta 

penalidade. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Nenhuma sentença está correta. 

Questão 22) A Lei nº 10.741, de 1º 

de outubro de 2001 – Estatuto do 

Idoso, apresenta direitos específicos e 

gerais da pessoa idosa. Com base 

nessas informações e nos seus 

conhecimentos sobre a referida Lei, 

analise as sentenças abaixo.  

I. Não prover alimentos para os pais 

idosos em caso de necessidade dos 

mesmos. 

II. Denunciar maus tratos contra 

idoso quando tenha conhecimento 

dos mesmos aos órgãos 

competentes. 

III. Fixar idade mínima e máxima para 

o candidato à vaga de emprego. 

Aponte a alternativa cuja(s) 

sentença(s) indicada(s) configura(m) 

violação ao Estatuto do Idoso. 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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Questão 23) A Lei nº 10.741, de 1º 

de outubro de 2001 – Estatuto do 

Idoso, apresenta direitos que devem 

ser afiançados à pessoa idosa, 

compreendendo-se como idosa a 

pessoa acima de sessenta anos. O 

artigo terceiro fala da garantia de 

direitos com absoluta prioridade. 

“Art. 3o É obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

        Parágrafo único. A garantia de 

prioridade compreende: 

I. atendimento preferencial imediato 

e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de 

serviços à população; 

II. preferência na formulação e na 

execução de políticas sociais 

públicas específicas; 

III. destinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção ao idoso; 

IV. viabilização de formas alternativas 

de participação, ocupação e 

convívio do idoso com as demais 

gerações; 

V. priorização do atendimento do 

idoso por sua própria família, em 

detrimento do atendimento asilar, 

exceto dos que não a possuam ou 

careçam de condições de 

manutenção da própria 

sobrevivência; 

VI. capacitação e reciclagem dos 

recursos humanos nas áreas de 

geriatria e gerontologia e na 

prestação de serviços aos idosos; 

VII. estabelecimento de mecanismos 

que favoreçam a divulgação de 

informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais 

de envelhecimento; 

VIII. garantia de acesso à rede de 

serviços de saúde e de assistência 

social locais. 

IX. prioridade no recebimento da 

restituição do Imposto de Renda.” 

Caracteriza-se como descumprimento 

do referido artigo: 

A) oportunizar atendimento prioritário 

para idosos em agências bancárias; 

B) garantir que idosos sejam 

atendidos como prioridades por 

políticas de assistência social; 

C) impedir que idosos sejam atendidos 

com programas de moradia popular 

ou financiamentos habitacionais; 

D) oportunizar que idosos recebam 

atendimento preferencial nos 

espaços de atendimento de saúde; 

E) ter o idoso como prioridade na 

formulação de políticas públicas em 

geral. 

Questão 24) O Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS pauta-se 

pelo modelo de gestão 

A) centralizado e representativo e 

abrangência nacional. 

B) descentralizado e participativo e 

abrangência nacional. 

C) descentralizado e participativo e 

abrangência regional. 

D) centralizado e participativo e 

abrangência regional. 

E) centralizado e representativo e 

abrangência regional. 
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Questão 25) A Lei nº 10.741, de 1º 

de Outubro de 2001 – Estatuto do 

Idoso, apresenta direitos que devem 

ser afiançados à pessoa idosa, 

compreendendo-se como idosa a 

pessoa acima de sessenta anos. O 

artigo décimo diz que: 

“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. 

        § 1o O direito à liberdade 

compreende, entre outros, os seguintes 

aspectos: 

I. faculdade de ir, vir e estar nos 

logradouros públicos e espaços 

comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; 

II. opinião e expressão; 

III. crença e culto religioso; 

IV. prática de esportes e de diversões; 

V. participação na vida familiar e 

comunitária; 

VI. participação na vida política, na 

forma da lei; 

VII. faculdade de buscar refúgio, auxílio 

e orientação. 

        § 2o O direito ao respeito consiste 

na 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. 

        § 3o É dever de todos zelar pela 

dignidade do idoso, colocando-o a salvo 

de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor.” 

Caracteriza-se como descumprimento 

do referido artigo: 

I. impedir que idoso concorra a cargo 

público eletivo; 

II. impedir que idoso frequente área 

pública de lazer; 

III. afiançar ao idoso a possibilidade de 

participação em atividades 

artísticas e culturais. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 

Questão 26) A Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991 – Lei Orgânica da 

Seguridade Social, foi uma grande 

inovação no sentido de garantir aos 

cidadãos as seguranças básicas 

necessárias, delimitando o alcance de 

atendimento em cada caso. Quanto ao 

alcance da proteção como expresso na 

referida lei, pode-se afirmar que 

I. a saúde é um direito universal não 

contributivo; 

II. a previdência social é direito 

garantido mediante contribuição; 

III. a assistência social é direito de quem 

dela necessitar, independente de 

contribuição; 

IV. a educação é direito adquirido, não 

contributivo, e universal até o nível 

médio. 

Marque abaixo a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e IV estão corretas. 

D) Apenas I, II e III estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 
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Questão 27) A Lei nº 8.742 – Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, 

estabelece parâmetros para a 

organização da política de assistência 

social no Brasil e apresenta em seu 

artigo primeiro: 

“Art. 1º A assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, é Política 

de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades 

básicas.” 

Com base no artigo citado acima e nos 

seus conhecimentos sobre a referida 

lei, é INCORRETO afirmar que a 

assistência social 

A) deve ser entendida como política de 

seguridade social. 

B) deve ter caráter abrangente para 

quem dela necessitar. 

C) só pode ser desenvolvida por 

entidades do terceiro setor. 

D) pode ser desenvolvida por 

entidades do setor público e 

privado. 

E) compõe o tripé da Seguridade 

Social no Brasil. 

Questão 28) O art. 5º da Lei de 

Regulamentação da Profissão 

(8.662/1993) trata das atribuições 

privativas do Assistente Social. Entre 

as alternativas abaixo, identifique 

aquela que NÃO apresenta uma 

dessas atribuições. 

A) Realizar vistorias, perícias técnicas, 

laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de 

Serviço Social; 

B) Dirigir e coordenar associações, 

núcleos, centros de estudo e de 

pesquisa em Serviço Social; 

C) Planejar, organizar e administrar 

programas e projetos em Unidade 

de Serviço Social; 

D) Coordenar, elaborar, executar, 

supervisionar e avaliar estudos, 

pesquisas, planos, programas e 

projetos na área de Serviço Social; 

E) Participar da elaboração, execução 

e análise de projetos institucionais, 

com o objetivo de detectar 

necessidades, perceber limitações, 

desenvolver potencialidades do 

pessoal envolvido no trabalho.  

 

Questão 29) A Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991 – Lei Orgânica da 

Seguridade Social, apresenta já em 

seu artigo primeiro seus princípios e 

diretrizes. Entre eles, podemos 

destacar: 

I. universalidade da cobertura e do 

atendimento; 

II. equidade na forma de participação 

no custeio; 

III. diversidade da base de 

financiamento. 

Com relação às sentenças acima, 

marque abaixo a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 30) São objetivos do 

Sistema Único de Saúde – SUS, 

EXCETO: 

A) a participação na formulação da 

política e na execução de ações de 

saneamento básico. 

B) a formulação da política de 

medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos e outros insumos 

de interesse para a saúde e a 

participação na sua produção. 

C) a fiscalização e a inspeção de 

alimentos, água e bebidas, para 

consumo humano.  

D) a organização dos serviços públicos 

de modo a promover duplicidade de 

meios para fins idênticos. 

E) o controle e a fiscalização de 

serviços, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




