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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

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

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

outubro

18 18 de outubro

15 às 19h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Nacional 5 questões

Leia o texto que segue, ele é um trecho de um artigo de Ricardo B. de Araújo.

A torcida possui a propriedade de reunir, “na mesma massa”, pessoas situadas em 
posições sociais diversas, homogeneizando, em torno dos clubes, as suas diferen-
ças. Nesse processo, um mecanismo extremamente importante é o uniforme de 
cada clube: ao mesmo tempo em que separa e distingue cada uma das torcidas, 
ele “despe” cada torcedor da sua identidade civil e o integra em um novo contexto, 
profundamente indiferenciado.

Nesse contexto de massa que é a torcida inexistem desigualdades, pelo menos 
em princípio. Todos estão ali reunidos pela paixão, para torcer por um dos clubes 
e, portanto, cada torcedor tem, nesse momento, os mesmos direitos que qualquer 
outro.

Este último ponto é de grande importância, pois nos leva, de certa forma, da 
igualdade à liberdade. Com efeito, se todos os torcedores são considerados 
moralmente iguais, abre-se, então, a possibilidade para que cada um deles possa, 
com toda a legitimidade, ter uma visão inteiramente pessoal do andamento 
da partida, da escalação dos times, enfim, de qualquer aspecto relacionado ao 
mundo do futebol.

Qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das “autoridades” em futebol, os 
técnicos, os dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja conside-
rada insolente ou descabida. Este é um contexto em que, de alguma forma, todo 
mundo tem opinião, e todos têm o direito de exprimi-la, ou seja, são livres para 
explicitá-las sem sofrer qualquer constrangimento. É exatamente por isso que 
as discussões sobre o futebol são consideradas “intermináveis”. Na verdade, essa 
impressão é causada pela própria dificuldade de se chegar a algum consenso 
num ambiente tão pluralista e democrático.

Existe, portanto, no futebol, uma área de decisão privada, na qual cada torcedor 
tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações, sem ter 
que sofrer qualquer interferência. Lembremo-nos de que a própria opção por se 
torcer por determinado clube, de trocá-lo por outro, ou mesmo de se desinteres-
sar por futebol, são resoluções de “foro íntimo”, que não interessam a ninguém, e 
que devem, assim, ser tomadas com toda a independência.

Platão & Fiorin: Lições de texto: leitura e redação

Conhecimentos Gerais (18 questões)
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3. Relacione as colunas abaixo, em relação à oração 
sublinhada:

Coluna 1 Tipo de oração

1. sindética aditiva
2. sindética adversativa
3. assindética
4. oração principal
5. sindética conclusiva

Coluna 2 Períodos

( ) Estudou para a prova, no entanto obteve 
resultado insatisfatório.

( ) O candidato entendeu a prova, portanto pode 
fazer as questões.

( ) Você não pode desanimar, pois, afinal, é um 
guerreiro nato.

( ) O atleta treina, compete e não consegue 
medalhas.

( ) Ele não veio nem telefonou.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 4 • 5 • 3 • 2
b. ( ) 2 • 4 • 5 • 1 • 3
c. ( ) 2 • 5 • 3 • 4 • 1
d. ( X ) 2 • 5 • 4 • 3 • 1
e. ( ) 3 • 1 • 4 • 2 • 5

4. Assinale a alternativa que apresenta a frase corre-
tamente pontuada.

a. ( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela 
empresa, a nomeação dos aprovados.

b. ( X ) Ainda não sabemos quando ocorrerá, naquela 
empresa, a nomeação dos aprovados.

c. ( ) Ainda não, sabemos quando ocorrerá, 
naquela empresa a nomeação dos aprovados.

d. ( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela 
empresa, a nomeação, dos aprovados.

e. ( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela 
empresa a nomeação, dos aprovados.

1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. Os comentários feitos são genéricos sobre 
qualquer torcida de qualquer clube em qual-
quer jogo.

2. O autor não expõe seus pontos de vista; usa 
apenas conceitos concretos, apresentando suas 
opiniões e comentários de maneira implícita.

3. O texto afirma e nega a diversidade entre as 
pessoas ao longo do texto.

4. A torcida de futebol não pode ser exemplo de 
organização social, pois entre os torcedores 
existe diferença de classe.

5. Do ponto de vista do autor, a torcida é um 
mecanismo social de participação e não de 
alienação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Observe as frases sublinhadas nos períodos abaixo. 
Elas são subordinadas adverbiais e exprimem, por 
suas conjunções, valores diversos.

Assinale a alternativa em que o valor expresso 
pela conjunção está corretamente colocado entre 
parênteses.

a. ( X ) Os amigos ajudaram aquela família como foi 
possível. (conformidade)

b. ( ) Fiz-lhe um sinal que se calasse. (consequência)
c. ( ) Não chegarei a lugar nenhum por mais 

depressa que ande. (causa)
d. ( ) Procederam segundo ordenava a lei. (condição)
e. ( ) Logo que chegou a Bombinhas, percebeu as 

suas belezas naturais. (comparação)
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Atualidades 5 questões

6. Em 2013, Edward Snowden, até então um des-
conhecido técnico que prestava serviços para a CIA, 
ganhou notoriedade internacional ao revelar um 
esquema de espionagem a pessoas e instituições.

Assinale a alternativa que identifica consequências das 
revelações de Snowden.

a. ( ) A invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
b. ( X ) Um esfriamento das relações diplomáticas 

entre os Estados Unidos da América e alguns 
países, entre eles, o Brasil.

c. ( ) O rompimento das relações diplomáticas 
entre os Estados Unidos e a Alemanha em vir-
tude da denúncia de que a presidente Ângela 
Merkel estava sendo espionada.

d. ( ) A deposição de Ângela Merkel, presidente da 
Alemanha, em face das revelações contidas 
nos relatórios divulgados por Snowden.

e. ( ) A prisão de funcionários diplomáticos norte- 
americanos no Brasil, acusados de espiona-
gem das descobertas da Petrobras no Campo 
de Libras, no litoral brasileiro.

7. Desde 2014 arrasta-se uma grave crise diplomática 
em virtude do conflito entre forças rebeldes apoiadas 
pela Rússia e o Governo Central da Ucrânia.

Identifique o fato que determinou o início desse 
conflito.

a. ( ) A anexação da Ucrânia ao território russo.
b. ( ) A anexação da Ucrânia ao território da Crimeia.
c. ( X ) A anexação da Crimeia ao território da Rússia. 

A Crimeia é uma região do Sul da Ucrânia 
onde a maioria dos habitantes fala russo.

d. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma 
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território 
ucraniano.

e. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma 
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território 
da OTAN.

5. Relacione as colunas abaixo, analisando o vício de 
linguagem presente na frase.

Coluna 1 Vício de linguagem

1. Obscuridade
2. Pleonasmo vicioso
3. Ambiguidade
4. Barbarismo
5. Cacófato

Coluna 2 Frases

( ) Presidente e Governador se desentenderam 
por causa da sua má administração.

( ) Ele advinhou o que estava por vir.
( ) Entrou para dentro e viu o estrago feito pelas 

chuvas.
( ) Você fica gastando mais do que pode!
( ) A experiência com ratos que antes não tinha 

dado certo foi feita com outro grupo de ratos 
que só confirmou o já previsto.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 4 • 2 • 5 • 3
b. ( ) 3 • 4 • 2 • 1 • 5
c. ( X ) 3 • 4 • 2 • 5 • 1
d. ( ) 3 • 5 • 2 • 4 • 1
e. ( ) 4 • 2 • 3 • 5 • 1
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10. Em dezembro de 2014, realizou-se em Lima 
a Conferência das Nações Unidas para Mudanças 
Climáticas (COP-20).

Depois de semanas de negociação os países partici-
pantes aprovaram o rascunho de um futuro acordo 
global do clima.

O documento ganhou grande importância para os 
países em vias de desenvolvimento.

Assinale a alternativa que explica a razão.

a. ( ) O rascunho do futuro acordo faz previsão de 
que cerca de 80% do custo global dos esforços 
para diminuir o aquecimento, sejam suporta-
dos pelas 5 maiores economias do planeta.

b. ( ) O documento assegura que os países mais 
pobres devam receber, nos próximos 10 anos, 
cerca de 100 bilhões de dólares norte-ameri-
canos, para financiarem o combate à poluição.

c. ( X ) O documento ressalta a culpa histórica de 
emissões de gases de efeito estufa, atri-
buindo mais responsabilidades aos países 
desenvolvidos em comparação aos países em 
desenvolvimento.

d. ( ) No documento, os países desenvolvidos assu-
mem a responsabilidade histórica das emis-
sões de gases de efeito estufa, comprome-
tendo-se a “limpar o planeta” em curto espaço 
de tempo.

e. ( ) Com exceção dos Estados Unidos, os países 
desenvolvidos assumem neste documento a 
responsabilidade histórica das emissões de 
gases de efeito estufa, comprometendo-se a 

“limpar o planeta” em curto espaço de tempo.

8. Em 2014, ocorreu no Oriente Médio um longo con-
flito, na realidade um novo episódio de uma guerra 
que nunca acaba e que dura desde 1948.

Assinale a alternativa que identifica o episódio.

a. ( X ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e 
Palestinos, que provocou centenas de mortos 
e feridos e grande destruição na região da 
Faixa de Gaza.

b. ( ) Conflito entre os grupos Hezbollah e Hamas 
que provocou centenas de mortos e feridos e 
grande destruição na região da Faixa de Gaza.

c. ( ) Luta entre os guerrilheiros da Al Fatah e gru-
pos armados do Hezbollah, causando grande 
apreensão na região da fronteira de Israel e 
Líbano.

d. ( ) Invasão de Israel por grupos armados treina-
dos pela Irmandade Muçulmana, comandada 
pelo General Abdel Fattah al-Sisi.

e. ( ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e 
o ISIS, grupo político que deseja chegar ao 
poder no Egito.

9. A data de 15 de março tem uma grande importân-
cia na História de Bombinhas. Por quê?

a. ( ) Em 15 de março de 1500, chegou a Bombinhas 
o navegador espanhol Sebastião Caboto, o 
primeiro habitante europeu da cidade.

b. ( ) Em 15 de março de 1891, a pequena popula-
ção do lugar, em renhido combate, venceu a 
tribo de tupis-guaranis que tentava conquis-
tar a vila.

c. ( ) Nessa data, no século XVIII, foi instalada pelo 
Rei de Portugal, D. João VI, a primeira armação 
de baleias, que se tornou a base da economia 
da região.

d. ( ) Em 15 de março de 1991, foi criado, pela 
Assembleia Legislativa do Estado, o município 
de Bombinhas, cujo território foi desmem-
brado de Porto Belo.

e. ( X ) Em 15 de março de 1992, a emancipação do 
Município foi aprovada pela imensa maioria 
da população em um plebiscito que tinha 
sido autorizado pela Assembleia Legislativa 
do Estado no ano anterior.
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Noções de Informática 5 questões

14. O MS Word 2007 em português dispõe de um 
contador de palavras localizado na barra inferior à 
esquerda da janela do software.

Este recurso é clicável e ao clicá-lo pode-se obter 
informações sobre:

1. Palavras
2. Caracteres incluindo espaços
3. Caracteres desconsiderando espaços
4. Linhas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Para contar as células que contêm números em 
um dado intervalo de células do MS Excel 2010 em 
português, deve-se empregar a função:

a. ( ) SOMA
b. ( ) CONTASE
c. ( X ) CONT.NÚM
d. ( ) PROCV
e. ( ) PROCH

16. O caractere que sinaliza que a referência a linhas 
ou colunas não deve ser atualizada, isto é, deve ser 
mantida fixa, ao replicar o conteúdo de células que 
contêm fórmulas copiando ou arrastando-as, ao editar 
fórmulas no MS Excel 2010 em português é:

a. ( ) !
b. ( X ) $
c. ( ) &
d. ( ) #
e. ( ) @

Legislação Municipal 3 questões

11. Considerando o que dispõe o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas, 
ação disciplinar, quanto à suspensão e advertência, 
prescreverá em:

a. ( ) 1 ano.
b. ( X ) 2 anos.
c. ( ) 3 anos.
d. ( ) 5 anos.
e. ( ) 10 anos.

12. Conforme disposto no Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Bombinhas, 
assinale a alternativa correta.

a. ( ) Constituem indenizações ao servidor: ajuda 
de custo; diárias e adicionais.

b. ( ) As indenizações incorporam-se ao venci-
mento ou provento para qualquer efeito.

c. ( ) As gratificações e os adicionais nunca se incor-
poram ao vencimento ou provento.

d. ( X ) A concessão de ajuda de custo é incompatível 
com a concessão de diárias e vice-versa.

e. ( ) Além do vencimento, somente poderão ser 
pagas ao servidor as seguintes vantagens: 
indenizações e gratificações.

13. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei 
Complementar no 7/02, que institui o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas:

O serviço extraordinário será remunerado com acrés-
cimo de     em relação à hora normal de trabalho, 
quando prestado em dias úteis e     quando pres-
tado em domingos e feriados.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( X ) 50% • 100%
b. ( ) 30% • 50%
c. ( ) 25% • 50%
d. ( ) 20% • 100%
e. ( ) 20% • 50%
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

17. Identifique os itens que constituem opções 
de formatação de parágrafos da caixa de diálogo 
‘Parágrafo’ presente no MS Word 2007 em português.

1. Recuos tanto da esquerda quanto da direita, 
inclusive com a opção de espelhar os recuos.

2. Recuo especial da primeira linha do parágrafo.
3. Espaçamento antes e depois do parágrafo.
4. Cor, tamanho e estilo da Fonte.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. O MS Word 2007 em português permite definir 
um plano de fundo da página.

São opções de plano de fundo da página:

1. Marca d’água de imagem
2. Marca d’água de texto
3. Bordas de Página
4. Cor da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Conhecimentos Específicos (17 questões)

19. Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente o entendimento de vigilância epidemiológica, 
conforme o artigo 6o, em seu § 2o, da Lei 8.080, de 
19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as con-
dições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes.

a. ( ) Vigilância epidemiológica compreende um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde.

b. ( ) Vigilância epidemiológica compreende um 
conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção de mudança nos 
fatores determinantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de informar outros 
setores no âmbito da saúde capazes de tomar 
medidas de prevenção e de controle das 
doenças ou agravos.

c. ( X ) Vigilância epidemiológica compreende um 
conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes 
e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle das doen-
ças ou agravos.

d. ( ) Vigilância epidemiológica compreende um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens 
e da prestação de serviços de interesse da 
saúde, abrangendo o controle dos serviços 
relacionados à saúde.

e. ( ) Vigilância epidemiológica compreende um 
conjunto de ações que proporcionam o conhe-
cimento, a detecção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de 
saúde coletiva, com a finalidade de informar 
setores que atuam nas áreas de formulação e 
execução de políticas públicas de saúde.

20. A Lei no 11.340, de 7/8/2006, dispõe sobre a cria-
ção dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal, além de 
outras providências.

Identifique abaixo as formas de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, conforme o artigo 7o dessa 
Lei.

1. Violência física, entendida como qualquer 
conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal.

2. Violência e ameaça psicológica, entendida 
como qualquer conduta que lhe cause dimi-
nuição da autoestima, sem que lhe prejudique 
o desenvolvimento de suas ações, comporta-
mentos, crenças e decisões.

3. Violência sexual, entendida como qualquer con-
duta que a constranja a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada, mesmo com a 
permissão de uso de método contraceptivo.

4. Violência patrimonial, entendida como 
qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, excluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades.

5. Violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
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21. Segundo o artigo 4o da Lei 8.069 de 13 de julho 
de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, “é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.”

Assinale a alternativa incorreta em relação à garantia 
de prioridade a que se refere o parágrafo único do 
artigo mencionado:

a. ( ) Preferência na execução das políticas públicas.
b. ( X ) Destinação privilegiada de recursos priva-

dos nas áreas relacionadas com a proteção à 
juventude.

c. ( ) Primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias.

d. ( ) Precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública.

e. ( ) Preferência na formulação das políticas 
públicas.

22. Assinale a alternativa que indica corretamente 
um dos deveres do assistente social nas suas relações 
com os usuários, conforme o artigo 5o do Código de 
Ética Profissional do Assistente Social.

a. ( X ) Contribuir para a viabilização da participação 
efetiva da população usuária nas decisões 
institucionais.

b. ( ) Garantir a plena informação sobre as possibili-
dades e consequências das situações apresen-
tadas, respeitando as decisões dos usuários, 
desde que compartilhem dos mesmos valores 
e crenças individuais dos/as profissionais.

c. ( ) Democratizar as informações e o acesso aos 
programas disponíveis no espaço institucio-
nal, como um dos mecanismos obrigatórios à 
participação dos usuários.

d. ( ) Devolver apenas em casos específicos as infor-
mações colhidas nos estudos e nas pesquisas 
aos usuários.

e. ( ) Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, 
sobre os objetivos e a amplitude de sua atu-
ação profissional, somente quando entender 
ser necessário.

23. O artigo 10 da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 
(ECA) dispõe sobre a obrigação dos hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares.

Assinale a alternativa que expressa corretamente 
obrigações dispostas no artigo mencionado acima.

a. ( ) Fornecer declaração de nascimento onde 
constem apenas informações sobre as inter-
corrência do desenvolvimento do neonato.

b. ( ) Manter obrigatoriamente alojamento con-
junto, possibilitando ao neonato a permanên-
cia junto aos pais.

c. ( X ) Manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo 
de dezoito anos.

d. ( ) Orientar os pais a procurarem outros esta-
belecimentos de saúde para a realização de 
exames que possibilitem o diagnóstico de 
possíveis anormalidades no metabolismo do 
recém-nascido.

e. ( ) Identificar o recém-nascido conforme as nor-
mas estabelecidas pela autoridade adminis-
trativa de cada estabelecimento de atenção à 
saúde.

24. Do direito à convivência familiar e comunitária, 
segundo a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 (ECA), é 
correto afirmar:

a. ( ) O dever de sustento dos filhos é incumbido 
prioritariamente ao pai, cabendo-lhe a obriga-
ção de cumprir as determinações judiciais.

b. ( ) A falta ou a carência de recursos materiais 
constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar.

c. ( ) O poder familiar será exercido pelo pai e pela 
mãe, porém este poder será assegurado prio-
ritariamente à mãe.

d. ( X ) Os filhos, havidos ou não da relação do casa-
mento, ou por adoção, terão os mesmos direi-
tos e qualificações, proibidas quaisquer desig-
nações discriminatórias relativas à filiação.

e. ( ) Toda criança ou adolescente tem direito a 
ser criado e educado no seio da sua famí-
lia, mesmo em ambiente com a presença 
de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes.
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27. O Capítulo V do Código de Ética Profissional do 
Assistente Social dispõe sobre o sigilo profissional.

Analise as afirmativas abaixo sobre o assunto:

1. Constitui direito do assistente social manter o 
sigilo profissional.

2. O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo 
de que o assistente social tome conheci-
mento, como decorrência do exercício da 
atividade profissional.

3. Em trabalho multidisciplinar poderão ser pres-
tadas todas as informações sobre o usuário 
aos demais colegas

4. É vedado ao assistente social revelar sigilo 
profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

28. O Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1/10/2003, 
em seu capítulo VI, dispõe sobre a profissionalização e 
o trabalho da pessoa idosa.

Fundamentado nesta Lei, sobre este assunto, é cor-
reto afirmar:

a. ( ) Em caso de concurso, poderá ser fixado limite 
máximo de idade.

b. ( ) Na admissão do idoso em qualquer trabalho 
ou emprego, em casos de seleção, dar-se-á 
preferência para o de menor idade.

c. ( X ) O idoso tem direito ao exercício de atividade 
profissional, respeitadas suas condições físi-
cas, intelectuais e psíquicas.

d. ( ) O primeiro critério de desempate em con-
curso público será a idade, dando-se preferên-
cia ao de menor idade.

e. ( ) O idoso tem o dever de exercer uma atividade 
profissional, independentemente de suas 
condições físicas.

25. Da autorização para viajar, o artigo 83 da Lei 8.069 
de 13 de julho de 1990 (ECA) dispõe que nenhuma 
criança poderá viajar para fora da comarca onde 
reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem 
expressa autorização judicial.

Conforme o§1o do artigo 83 do ECA, a autorização não 
será exigida quando:

a. ( ) a criança estiver desacompanhada.
b. ( ) a criança estiver acompanhada de pessoa 

menor.
c. ( ) a criança estiver acompanhada de pessoa 

maior, mesmo sem autorização expressa dos 
pais ou responsáveis.

d. ( ) a criança estiver acompanhada por um dos 
avós, mesmo sem comprovado documental-
mente o parentesco.

e. ( X ) tratar-se de comarca contígua à da residência 
da criança, se na mesma unidade da Federação, 
ou incluída na mesma região metropolitana.

26. Conforme descrito no §3o do artigo 5o da Lei 8.080 
de 19/9/90, entende-se por saúde do trabalhador um 
conjunto de atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitá-
ria, à promoção e proteção da saúde dos trabalhado-
res, assim como visa à recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agra-
vos advindos das condições de trabalho, abrangendo:

a. ( ) informação sobre o impacto que as tecnolo-
gias provocam à saúde.

b. ( X ) assistência ao trabalhador vítima de acidentes 
de trabalho ou portador de doença profissio-
nal e do trabalho.

c. ( ) participação, no âmbito de competência do 
sistema privado, em estudos, pesquisas, avalia-
ção e controle dos riscos e agravos potenciais 
à saúde existentes no processo de trabalho.

d. ( ) participação, no âmbito de competência do 
sistema privado, da normatização das con-
dições de produção, armazenamento, trans-
porte e distribuição de substâncias, de pro-
dutos, de máquinas e de equipamentos que 
apresentam riscos à saúde do trabalhador.

e. ( ) participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador 
no âmbito das empresas privadas.
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31. A Constituição de 1988, conhecida como Consti-
tuição Cidadã, é o grande marco para a construção do 
direito da Assistência Social, conferindo, pela primeira 
vez, a condição de política pública à assistência social, 
constituindo, no mesmo nível da saúde e previdência 
social, o tripé da seguridade social.

A partir da Constituição de 1988, o arcabouço legal 
que dispõe sobre a Assistência Social vem sendo cons-
tituída por iniciativas governamentais.

Identifique abaixo os itens que correspondem ao arca-
bouço legal referente à Assistência Social:

1. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
no 8.742

2. Política Nacional da Assistência Social (PNAS)
3. Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
4. Sistema Único de Saúde (SUS)
5. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 5.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 5.

29. Sobre a Seção II da Lei 8.069 de 13 de julho de 
1990, ECA, que dispõe sobre a Família Natural, é cor-
reto afirmar:

1. Entende-se por família natural a comunidade 
formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes.

2. Entende-se por família natural a comunidade 
formada pelos pais, seus descendentes e 
parentes próximos.

3. Família extensa ou ampliada é aquela que se 
estende para além da unidade pais e filhos ou 
da unidade do casal, formada por parentes 
próximos com os quais a criança ou adoles-
cente convive e mantém vínculos de afinidade 
e afetividade.

4. Família extensa ou ampliada é aquela que 
se estende para além da unidade do casal, 
formada por parentes próximos, distantes e 
amigos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

30. A Lei no 10.741, de 1/10/2003, instituiu o Estatuto 
do Idoso para regular os direitos assegurados às pes-
soas com idade:

a. ( ) igual a 70 anos.
b. ( ) superior a 65 anos.
c. ( ) igual ou superior a 65 anos.
d. ( ) superior a 60 anos.
e. ( X ) igual ou superior a 60 anos.
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33. Identifique os itens que constituem direitos dos 
assistentes sociais, conforme o artigo 2o do Código de 
Ética Profissional do Assistente Social.

1. Livre exercício das atividades inerentes à 
Profissão.

2. Participação na elaboração e no gerencia-
mento das políticas sociais, e na formulação e 
implementação de programas sociais.

3. Inviolabilidade do local de trabalho e respec-
tivos arquivos e documentação, garantindo o 
sigilo profissional.

4. Pronunciamento em matéria de sua especiali-
dade, sobretudo quando se tratar de assuntos 
de interesse da população.

5. Liberdade na realização de seus estudos e 
pesquisas, conforme a determinação e neces-
sidade da instituição de trabalho.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 3 e 4.
b. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
c. ( ) São corretos apenas os itens 3, 4 e 5.
d. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.

32. Fundamentada na Constituição Federal de 1988 e 
na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a organi-
zação da Assistência Social segue algumas diretrizes.

Assinale a alternativa que compreende corretamente 
uma das diretrizes da Política Pública da Assistência 
Social.

a. ( ) Participação da população, por meio de orga-
nizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações somente a 
nível municipal.

b. ( ) Total responsabilidade do Estado na condução 
da Política de Assistência Social em cada esfera 
de governo, sem a participação da população.

c. ( ) Centralidade na família patriarcal para con-
cepção e implementação dos benefícios, ser-
viços, programas e projetos.

d. ( ) Centralidade das ações de âmbito da assis-
tência social no indivíduo, garantindo o pleno 
atendimento às suas necessidades individuais 
e sociais.

e. ( X ) Descentralização político-administrativa, 
cabendo a coordenação e as normas gerais 
à esfera federal e a coordenação e execução 
dos respectivos programas às esferas estadual 
e municipal, bem como a entidades benefi-
centes e de assistência social, garantindo o 
comando único das ações em cada esfera de 
governo, respeitando-se as diferenças e as 
características socioterritoriais locais.
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35. As ações e os serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desen-
volvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 
aos princípios descritos no artigo 7o da Lei no 8.080, de 
19/9/1990.

Identifique alguns dos princípios inscritos na Lei refe-
rida acima.

1. Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência.

2. Igualdade da assistência à saúde, sem precon-
ceitos ou privilégios de qualquer espécie.

3. Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde.

4. Participação da comunidade.
5. Centralização político-administrativa na esfera 

estadual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

34. De acordo com o artigo 28 do Estatuto do Idoso, 
Lei no 10.741, de 1/10/2003, o Poder Público deverá 
criar e estimular programas de:

1. profissionalização especializada para os ido-
sos, aproveitando seus potenciais e habilida-
des para atividades regulares e remuneradas.

2. preparação dos trabalhadores para a aposen-
tadoria, com antecedência mínima de 1 ano, 
por meio de estímulo a novos projetos sociais, 
conforme seus interesses, e de esclarecimento 
sobre os direitos sociais e de cidadania.

3. estímulo às empresas públicas em detrimento 
das empresas privadas para admissão de ido-
sos ao trabalho.

4. preparação dos trabalhadores para a aposen-
tadoria, com antecedência de 3 anos, para o 
esclarecimento sobre os direitos sociais e de 
cidadania.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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