
PREFEITURA DE ANGELIM
CONCURSO PÚBLICO

ASSISTENTE SOCIAL
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Um aspecto importante a ser observado pelos Conselhos de
Assistência  Social  é  que  a  remuneração  da  pessoa  com
deficiência na condição de “Aprendiz” não será considerada
para fins de cálculo a que se refere o § 3º, do art. 20, da LOAS.
II.  Cabe  aos  Conselhos  de  Assistência  Social  acompanhar  a
relação  dos  tipos  de  benefícios  concedidos  e  também  dos
benefícios negados e as justificativas da não concessão, como
negação por residência próxima a áreas de marinha (art. 12 da
LOAS) e indeferimento por mérito indevido de terceiros (art.
16 da LOAS).
III.  Quanto aos Benefícios Eventuais,  cabe aos Conselhos de
Assistência  Social  acompanhar  periodicamente  a  concessão
desses benefícios, no âmbito do município ou Distrito Federal,
por  meio  do  cadastro  nominativo  de  inferências  sociais
municipais, fornecido pelo órgão gestor da Assistência Social
e/ou prefeitura.
IV. Devem os Conselhos de Assistência Social observar que o
BPC -  Benefício de Prestação Continuada é a garantia de 2
salários mínimos mensais à pessoa com deficiência (PCD) e à
pessoa  idosa  com  60  anos  ou  mais  que  comprovem  não
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la
provida por seus filhos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O art. 197 afirma que a saúde é dever do estado e direito de
todos.
II. O art. 198 afirma que são de relevância ás ações e serviços
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulação, fiscalização e controle.
III. O art. 198 afirma que as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único. Portanto, é o artigo que cria o SUS.
IV.  O  art.  199  afirma  que  a  assistência  à  saúde  é  livre  à
iniciativa privada.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A lógica do trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da Família é
o apoio matricial, que pressupõe uma relação hierárquica.
II.  Entre as ocupações possíveis  incluídas no NASF,  pode-se
citar  o  profissional  arte  educador,  médico  do trabalho e  o
sanitarista.
III.  O NASF poderá estar vinculado às Academias da Saúde.
Cada NASF poderá estar vinculado a, no máximo, 3 polos de

Academias da Saúde.
IV. Em 2013, as ocupações mais frequentes no NASF foram:
fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Pelo Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, considera-se
Rede  de  Atenção  à  Saúde  o  espaço  geográfico  contínuo
constituído  por  agrupamentos  de  Municípios  limítrofes,
delimitado  a  partir  de  identidades  culturais,  econômicas  e
sociais, etc.
II. Pelo Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, considera-se
Serviços Especiais de Acesso Aberto são os serviços de saúde
específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de
agravo  ou  de  situação  laboral,  necessita  de  atendimento
especial, como exemplo, pode-se citar os Centros de Testagem
e  Aconselhamento  (CTA)  de  Doença  Sexualmente
Transmissíveis  e  AIDS.
III. As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no
âmbito de uma Região de Saúde.
IV. O Conselho Federal de Medicina, o Ministério de Ciência e
Tecnologia e a ANVISA são os órgãos competentes para dispor
sobre a RENAME.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I. As ações de educação, estendida para educação em saúde,
não podem ser elaboradas fora de uma situação real de vida,
de uma visão desveladora das relações do processo saúde-
doença  com as  condições  de  trabalho,  de  alimentação,  de
lazer, da relação do homem com o meio ambiente que o cerca,
de educação e de participação social.
II.  Ao  pensar  em  uma  ação  educativa  problematizadora,
participativa e dialógica, com o propósito de intervenção para
mudanças, pressupõe-se o desencadeamento de ações para o
diagnóstico da situação vivenciada.
III. O diagnóstico educativo nos permite identificar as práticas
das pessoas, grupos ou comunidades, relacionadas à saúde e à
doença, enquanto parte de seu contexto de vida.
IV.  É um processo sistemático,  contínuo e permanente que
objetiva a formação e o desenvolvimento da consciência crítica
do cidadão, estimulando a busca de soluções coletivas para os
problemas vivenciados e a sua “participação real” no exercício
do controle social. Essa é uma definição para o conceito de
Educação em Saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
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c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 são pontuados
princípios  e  diretrizes  do  SUS,  os  quais:  igualdade  da
assistência  à  saúde,  direito  à  informação,  regionalização  e
hierarquização da rede de serviços de saúde e integração em
nível  executivo  das  ações  de  saúde,  meio  ambiente  e
saneamento básico.
II. Refere-se na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 que os
municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em
conjunto  as  ações  e  os  serviços  de  saúde  que  lhes
correspondam.
III. A modalidade de assistência de atendimento e internação
domicil iares  os  quais  incluem,  principalmente,  os
procedimentos  médicos,  de  enfermagem,  fisioterapêuticos,
psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao
cuidado integral dos pacientes em seu domicílio, também são
assuntos abordados na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990.
IV. Na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 são pontuados
que os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, da rede
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença,
junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A vigilância em saúde envolve toda a população brasileira,
entretanto, suas ações não estão voltadas para a vigilância de
populações expostas a riscos ambientais em saúde. Tal tarefa
cabe à secretaria do meio ambiente.
II.  Sobre  a  vigilância  em  saúde,  compete  aos  municípios:
participação no financiamento das ações de vigilância.
III. Na vigilância em saúde, compete aos estados: coordenação
e execução das ações de vacinação integrantes do Programa
Nacional  de  Imunizações.  Estratégias  especiais  como
vacinações  de  bloqueio  e  a  notificação  e  investigação  de
eventos  adversos  e  óbitos  temporalmente  associados  à
vacinação.
IV.  O Regulamento Sanitário  Internacional  (RSI  2005)  é  um
instrumento  jurídico  internacional,  elaborado  para  ajudar  a
proteger  os  países  contra  a  propagação  internacional  de
doenças,  incluindo-se  os  riscos  para  saúde  pública  e  as
emergências de saúde pública.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 8.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O método CENDES-OPAS (1965) é um enfoque sistêmico de
Programação de  Recursos  de  Saúde,  com enfoque sobre  a
eficiência.
II.  O  diagnóstico  administrativo  de Testa  pode ser  definido
como parte da análise e cálculo tradicionais do planejamento
de  saúde.  Através  desse  diagnóstico,  população,  doenças,
mortes, recursos disponíveis e atividades realizadas em saúde
são enumerados e quantificados.
III. O diagnóstico ideológico para Testa está relacionado com
mecanismos  da  aceitação  da  proposta  pela  sociedade;  a
ideologia de grupos sociais interessados na saúde.
IV.  O  SARGSUS  não  é  uma  ferramenta  existente  para  o
planejamento no SUS.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um  objetivo  da  Política  Nacional  de  Saúde  Integral  da
População Negra (PNSIPN) é a inclusão do tema Combate às
Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque
para  as  interseções  com a  saúde da  população negra,  nos
processos  de  formação  e  educação  permanente  dos
trabalhadores  da  saúde.
II. Compete ao gestor federal, na Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra: Definição e gestão dos recursos
orçamentários  e  financeiros  para  a  implementação  desta
Política, pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB.
III. Compete ao gestor federal, estadual e municipal, na Política
Nacional  de  Saúde  Integral  da  População  Negra  (PNSIPN):
Fortalecimento  da  gestão  participativa,  com  incentivo  à
participação popular e ao controle social.
IV. A garantia da inclusão do quisito cor, nos instrumentos de
coleta  de  dados  nos  sistemas  de  informação  do  SUS,  está
incluída como de responsabilidade das três esferas de gestão.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A Rede Cegonha atende princípios do HumanizaSUS, dentre
os quais: ambiência que é definida na saúde como um espaço
físico, social, profissional e de relações interpessoais que deve
estar relacionado a um projeto de saúde.
II.  Os Centros de Parto Normal Intra e Peri-hospitalares são
unidades de atenção ao parto e nascimento que realizam o
atendimento humanizado e de qualidade exclusivamente ao
parto  normal  sem  distócia  e  privilegiam  a  privacidade,  a
dignidade e  a  autonomia da mulher,  ou seja,  princípios  da
Política Nacional de Humanização.
III. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização é a
cogestão  e  a  gestão  participativa,  aquela  expressa  tanto  a
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inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão,
quanto a ampliação das tarefas da gestão – que se transforma
também em espaço de realização de análise dos contextos, da
política  em  geral  e  da  saúde  em  particular,  em  lugar  de
formulação  e  de  pactuação  de  tarefas  e  de  aprendizado
coletivo.
IV. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização é a
de clínica ampliada, que é uma ferramenta teórica e prática
cuja finalidade é contribuir  para uma abordagem clínica do
adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade
do  sujeito  e  a  complexidade  do  processo  saúde/doença.
Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e
das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Um dos objetivos da Política Nacional de Saúde da Mulher é
contribuir  para  a  redução  da  morbidade  e  mortalidade
feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis.
II. Tendo em vista à problemática do câncer nas mulheres, um
os objetivos da Política Nacional de Saúde da Mulher é reduzir
a mobimortalidade por tal doença.
III. A atenção à saúde de mulheres em situação de prisão não é
um objetivo da Política Nacional de Saúde da Mulher.
IV. A violência doméstica e sexual são pontos importantes que
estão contidos na Política Nacional de Saúde da Mulher.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, são instâncias
colegiadas: a Conferência Nacional de Saúde e o Conselho de
Saúde.
II. Pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a Conferência
de Saúde irá reunir-se a cada dois anos com a representação
dos vários segmentos sociais.
III. Pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho
Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (Conass)  e  o  Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.
IV.  Pela  Lei  n°  8.142,  de  28  de  dezembro  de  1990,  a
representação  dos  usuários  nos  Conselhos  de  Saúde  e
Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  O processo de regulamentação da política  de Assistência
Social, por parte do Governo Federal, buscou estabelecer uma
relação  sistemática  e  interdependente  entre  programas,
projetos, serviços e benefícios (como o Benefício de Prestação
Continuada e o Bolsa Família, por exemplo), para fortalecer a
relação democrática entre planos, fundos, conselhos e órgão
gestor.
II.  Várias  evidências  empíricas  atualmente  induzem  os
profissionais  de  Serviço  Social,  a  se  interessarem  pelos
conteúdos,  metodologias  e  práticas  de  políticas  sociais
voltadas para o fenômeno do envelhecimento. Dentre essas
evidências, pode-se citar o reconhecimento de que as políticas,
os  serviços,  as  instituições e os  agentes de proteção social
convencionais não mais respondem adequadamente a essas
novas  necessidades,  exigindo  assim  a  revisão  dos
compromissos com o bem estar dessa parcela da população,
tanto por parte do Estado quanto da sociedade.
III. A política de Assistência Social foi legalmente reconhecida
como direito social e dever estatal pela Constituição de 1988 e
pela Lei Orgânica de Assistência Social. Tal política vem sendo
regulamentada  intensivamente  pelo  Governo  Federal,  com
aprovação  pelo  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social
(CNAS),  por  meio  da  Política  Nacional  de  Assistência  Social
(2002) e do Sistema Único de Assistência Social (2003). Diante
desse  cenário,  pode-se  afirmar  que  nas  últimas  décadas  a
preocupação  governamental  com  a  assistência  social  tem
apresentado uma maior expressão a nível nacional.
IV.  Nas últimas décadas,  o  processo de regulamentação da
política de Assistência Social,  por parte do Governo Federal
teve por objetivo consolidar a Assistência Social como política
de Governo, estabelecendo assim diversos critérios subjetivos
e  atemporais  de  partilha  de  recursos  entre  os  serviços
sócioassistenciais e entre estados, DF e municípios.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Um aspecto importante a ser observado pelos Conselhos de
Assistência  Social  é  que,  não  havendo agência  do  INSS  no
município de residência da beneficiária ou do beneficiário do
BPC - Benefício de Prestação Continuada, fica assegurado, na
forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura.
II. Os Conselhos de Assistência Social devem observar que a
renda familiar mensal do requerente ao BPC -  Benefício de
Prestação Continuada deverá ser declarada por ele ou por seu
representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos
previstos no regulamento para o deferimento do pedido.
III.  É  papel  dos  Conselhos  de  Assistência  Social  realizar  o
acompanhamento  da  execução  dos  programas,  fiscalizar  a
aplicação dos recursos e avaliar os resultados quanto ao acesso
das beneficiárias e dos beneficiários às ações propostas.
IV. Os Conselhos de Assistência Social devem observar que a
cessação do BPC - Benefício de Prestação Continuada impede
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nova  concessão  do  benefício,  desde  que  atendidos  os
requisitos definidos em regulamento.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  O PACS foi  o  antecessor  da Saúde da Família,  em 1991.
Anteriormente  à  implantação  da  Estratégia,  existiam
basicamente dois modelos de medicina comunitária. Podendo
ser citado o implantado na cidade de Niterói (RJ), chamado de
Programa de Médicos da Família, inspirado no modelo cubano,
onde não haviam Agentes Comunitários de Saúde.
II. A Estratégia de Saúde da Família é a única porta de entrada
existente de usuários no SUS, contemplando a integralidade da
atenção, a longitudinalidade do cuidado e a coordenação das
ações.
III. O vínculo e a responsabilização referem-se ao conceito de
continuidade do cuidado, existente na Estratégia de Saúde da
Família.
IV. Sobre a Estratégia de Saúde da Família, em 2004, equipes
de  saúde  bucal  começaram  a  ser  inseridas  nesta  por
intermédio do programa Brasil Sorridente.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em  1967  ocorreu  a  criação  do  Instituto  Nacional  de
Previdência  Social  (INPS),  que  uniformizou  e  centralizou  a
previdência social. Ao longo dessa década, a Previdência Social
firmou-se  como  o  principal  órgão  de  financiamento  dos
serviços  de  saúde  destinados  apenas  aos  trabalhadores
formais e seus beneficiários.
II. O programa dos Sistemas Unificados e Descentralizados de
Saúde (SUDS), de 1987, visava colocar em prática os ideais da
Reforma Sanitária.
III. O programa dos Sistemas Unificados e Descentralizados de
Saúde (SUDS)  não teve nenhum peso sobre o  processo de
consagração do SUS na Carta Constitucional.
IV. A Reforma Sanitária foi um movimento que teve sua gênese
ligada aos movimentos sociais, ao Estado e a sociedade civil.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O SIOPS é o Sistema de registro eletrônico centralizado das

informações de saúde, referentes aos orçamentos públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
possibilita  o  monitoramento  da  aplicação  de  recursos  na
saúde.  Mas,  apesar  de  sua  importância,  a  alimentação  do
sistema não é obrigatória.
II.  O  sistema  que  apresenta  informações  sobre  a  atenção
básica é o e-SUS AB. Essa estratégia faz referência ao processo
de informatização qualificada no SUS, em busca de um SUS
eletrônico.
III. O SIM é o sistema de informação de informação em saúde
mais antigo no país, e o que apresenta ampla importância, pois
sua cobertura é de aproximadamente 90%.
IV. A Declaração de Nascidos Vivos (DN) é o documento que
alimenta o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. O
documento é padronizado em todo o país. A DN é impressa e
distribuída em duas vias pelo Ministério da Saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  São  atribuições  de  todos  os  membros  das  equipes  da
Atenção Básica: participar do processo de territorialização e
mapeamento  da  área  de  atuação  da  equipe,  identificando
grupos,  famíl ias  e  indiv íduos  expostos  a  r iscos  e
vulnerabilidades.
II. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, compete aos
estados: prestar apoio institucional aos municípios no processo
de implantação, acompanhamento e qualificação da atenção
básica e de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da
Família.
III. São atribuições comuns a todos os profissionais da Atenção
Básica:  realizar  o  cuidado  da  saúde  da  população  adscrita,
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, quando
necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários
(escolas, associações, entre outros).
IV. Sobre as Equipes de Consultório na Rua, pode-se afirmar: é
uma proposta que procura ampliar o acesso da população de
rua e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à
saúde, por meio das equipes e serviços da atenção básica. Tais
equipes  não  desenvolvem  suas  ações  em  instalações  das
Unidades Básicas de Saúde, mas apenas na rua, com uso do
apoio de unidades móveis.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  Eugênio  Vilaça  Mendes  (2010),  apesar  de  ser
considerada a ordenadora do cuidado, na Rede de Atenção à
Saúde,  a  Atenção  Primária  não  coordena  os  cuidados  em
saúde.
II.  Para  assegurar  que  a  Rede  de  Atenção  à  Saúde  tenha
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resolutividade,  deve-se  considerar  apenas  os  fatores
relacionados à Economia, ou seja, a relação com os Recursos.
III.  O  objetivo  da Rede de Atenção à  Saúde é  promover  a
integração  sistêmica,  de  ações  e  serviços  de  saúde  com
provisão  de  atenção  contínua,  integral,  de  qualidade,
responsável  e  humanizada,  bem  como  incrementar  o
desempenho  do  Sistema,  em  termos  de  acesso,  equidade,
eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.
IV. A Rede de Atenção à Saúde, caracteriza-se pela formação
de relações hierárquicas entre os pontos de atenção, com o
centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS).
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Determinantes  Sociais  em  Saúde  são:  os  fatores  sociais,
econômicos,  culturais,  étnicos/raciais,  psicológicos  e
comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas
de saúde e seus fatores de risco na população.
II. Os determinantes de mortalidade neonatal são múltiplos e
complexos e estão intrinsecamente relacionados a problemas
congênitos e maternos e a complicações durante a gestação e
o  parto,  causas  essas  vinculadas  a  fatores  biológicos,
assistenciais, de difícil, entretanto, de fácil redução; a maioria
das causas são endógenas.
III. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a
Comissão sobre Determinantes Sociais  da Saúde,  tendo por
objetivo: promover a consciência global sobre a influência dos
determinantes sociais  na situação de saúde de indivíduos e
grupos  populacionais  e  a  necessidade  de  combate  às
iniquidades em saúde por eles geradas.
IV. O modelo de Dahlgren e Whitehead, 1991, dispõe sobre os
Determinantes  Sociais  em  Saúde.  Os  determinantes
individuais,  no modelo,  se situam mais distais,  por isso são
chamados de macrodeterminantes.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

PORTUGUÊS

1  em  cada  3  pessoas  já  comprou  contrabando,  diz
pesquisa

Preço  é  citado como principal  vantagem,  e  a  qualidade,
como desvantagem.
Brasileiros optariam por produtos legais se eles fossem mais
baratos.
(22/05/2015)
Uma  em  cada  três  pessoas  disse  já  ter  comprado
mercadoria proveniente de contrabando, segundo pesquisa
Datafolha realizada em 143 municípios de todo o país. As
justificativas  estão ligadas ao custo menor,  ainda que as
desvantagens  sejam  reconhecidas  pela  população,
principalmente nos quesitos qualidade, garantia e falta de

procedência confiável. Por isso, 9 entre cada 10 brasileiros
acreditam que se os preços dos produtos brasileiros fossem
mais  baixos,  os  consumidores  deixariam  de  consumir
produtos de origem ilegal.
Consultados  sobre  prós  e  contras  dos  produtos
contrabandeados ,  os  bras i le i ros  apontaram,
espontaneamente, o preço como principal vantagem, e a
qualidade,  como maior  desvantagem. Para 53%,  o  preço
mais  barato  se  destaca  como  principal  vantagem  dos
produtos  contrabandeados.  A  segunda  vantagem  mais
citada, por 9%, é o fato de o produto não pagar imposto. Em
seguida, aparecem a facilidade de adquirir o produto em
qualquer lugar (3%), o lucro obtido pelos vendedores (3%) e
a  qualidade  superior  (2%).  Uma  parte  significativa  da
população  (37%)  disse  não  ver  nenhuma  vantagem  nos
produtos contrabandeados.
Em relação às desvantagens, a qualidade foi citada por 43%,
seguida por  falta  de garantia  (33%),  o  fato de ser  ilegal
(18%), sonegação de impostos (8%), prejuízos à economia
do país (6%), falta de confiança na procedência (3%) e preço
(1%).
A  maioria  dos  entrevistados  concorda  que  os  produtos
contrabandeados são mais baratos porque não pagam os
impostos  devidos  (89%),  porque  eles  não  precisam  se
submeter  às  normas  da  fiscalização  brasileira  (87%)  e
porque são feitos com material de qualidade inferior (77%).
A ampla maioria dos brasileiros (92%) acredita que, se o
preço  dos  produtos  vendidos  legalmente  no  Brasil  fosse
mais baixo, os brasileiros deixariam de comprar produtos
contrabandeados.
Uma parcela de 60% da população não sabe reconhecer
produtos contrabandeados. Entre os que nunca compraram
esse tipo de produto, a fatia dos que não os diferenciam dos
demais  chega  a  68%,  e  cai  para  45%  entre  os  que  já
compraram.
Informados de que Foz do Iguaçu é a porta de entrada da
maior parte dos produtos contrabandeados que chegam ao
Brasil,  os  entrevistados  tiveram  como  opções  como
responsáveis  por  esse  problema  o  governo  federal,  o
governo  do  Paraguai,  os  consumidores  brasileiros  e  o
governo do Paraná. O governo federal é considerado como
responsável por 48%, e 28% consideram os consumidores
brasileiros o maior responsável. O governo do Paraguai é
apontado por 17%, e o governo do Paraná, por 6%.
A visão sobre a  ação do governo federal  em relação ao
contrabando  é  negativa  entre  a  população.  Apenas  5%
consideram o trabalho feito contra a entrada de produtos
contrabandeados muito eficiente, e os demais se dividem
entre aqueles que o consideram um pouco eficiente (50%)
ou nada eficiente (40%).
A  eficiência  de  algumas  medidas  de  combate  ao
contrabando também foi  avaliada:  todas  as  ações  foram
consideradas altamente eficientes por pelo menos metade
dos brasileiros. O reforço no policiamento das fronteiras e a
adoção de penas mais duras para o crime de contrabando
são vistas como muito eficientes por 61%, índice mais alto
dentre as alternativas analisadas. Em seguida, aparecem o
bloqueio total  das fronteiras pela Polícia Federal  (53%) e
programas  de  incentivo  ao  emprego  nos  dois  lados  da
fronteira (53%), e, em nível próximo, a criação de um Centro
de Inteligência Brasil-Paraguai (48%).
A  medida  considerada  mais  eficiente  é  o  reforço  no
policiamento de fronteiras, indicado por 37%. Em seguida,
aparece  o  endurecimento  das  penas  para  o  crime  de
contrabando (23%), um programa de incentivo à geração de
empregos nos dois lados da fronteira (17%), a criação de um



ASSISTENTE SOCIAL

Página 7 de 9

Centro de Inteligência Brasil-Paraguai (11%) e fechamentos
pontuais na fronteira para o comércio (9%).
Para 86%, produtos contrabandeados incentivam o crime
organizado e o tráfico de drogas. Para 94%, eles prejudicam
o comércio  e  a  indústria  do  Brasil,  e  para  91%,  trazem
prejuízo para o país.  Para 93%, é crime vender produtos
contrabandeados, e para 88%, é crime comprar.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/1-em-cada-
3-ja-comprou-contrabando-diz-pesquisa.html)

QUESTÃO 21.
Com  base  no  texto  '1  em  cada  3  pessoas  já  comprou
contrabando, diz pesquisa', marque a opção INCORRETA
a) No trecho: “As justificativas estão ligadas ao custo menor,
ainda  que  as  desvantagens  sejam  reconhecidas  pela
população”, poderíamos substituir o conectivo “ainda que” por
“embora” sem acarretar prejuízo para o sentido original  do
texto.
b)  Os vocábulos “desvantagem” e “ilegal”  possuem em sua
formação um prefixo cada um: “des” e “i”, respectivamente.
c) Os vocábulos “espontaneamente” e “legalmente” possuem
em sua formação o sufixo “mente” que,  neste caso,  indica
circunstâncias de modo.
d) No trecho: “Entre os que nunca compraram esse tipo de
produto...”,  o  artigo  definido  “os”  cumpre  a  função  de
pronome demonstrativo.
e) No trecho: “... se o preço dos produtos vendidos legalmente
no Brasil  fosse mais  baixo...”,  o  conectivo “se”  poderia  ser
substituído por “embora”, sem prejuízo para o sentido original
do texto.

QUESTÃO 22.
Com  base  no  texto  '1  em  cada  3  pessoas  já  comprou
contrabando, diz pesquisa', leia as afirmativas a seguir:
I.  O texto mostra que a população tem uma visão positiva
sobre a ação do governo federal no tocante o ao contrabando,
devido ao alto investimento do poder legislativo em segurança
nas fronteiras.
II. Segundo o texto, uma pesquisa Datafolha realizada em 143
municípios de todo o país mostrou que 98% dos brasileiros
compram,  conscientemente,  produtos  originados  de  tráfico
ilegal de mercadorias.
III.  O texto aponta que a maior parte dos brasileiros (92%)
acredita que,  se os produtos vendidos legalmente no Brasil
fossem  de  melhor  qualidade,  os  brasileiros  deixariam  de
comprar produtos contrabandeados.
IV. Depreende-se do texto que o contrabando de produtos no
Brasil se configura em um problema de fácil resolução, pois o
único órgão que precisa se mobilizar  é  a  Polícia  Federal,  a
partir de um sistema coibidor da prática ilegal.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 23.
Com  base  no  texto  '1  em  cada  3  pessoas  já  comprou
contrabando, diz pesquisa', leia as afirmativas a seguir:
I.  A palavra “endurecimento” possui  o mesmo sufixo que a

palavra “policiamento”.
II. No trecho: “Informados de que Foz do Iguaçu é a porta de
entrada da maior parte dos produtos contrabandeados que
chegam ao Brasil, os entrevistados tiveram como opções como
responsáveis por esse problema o governo federal, o governo
do  Paraguai,  os  consumidores  brasileiros  e  o  governo  do
Paraná.” O termo “informados” concorda em gênero e número
com “produtos contrabandeados”.
III.  No trecho:  “Uma parte significativa da população (37%)
d isse  não  ver  nenhuma  vantagem  nos  produtos
contrabandeados.”  De  acordo  com  as  regras  da  gramática
normativa,  o  verbo  “dizer”  poderia  estar  no  plural,
concordando com o substantivo “população”, que se encontra
no plural.
IV.  No  fragmento:  “Para  86%,  produtos  contrabandeados
incentivam o crime organizado e o tráfico de drogas”, o verbo
“incentivar” exige um complemento com preposição.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 24.
Com  base  no  texto  '1  em  cada  3  pessoas  já  comprou
contrabando, diz pesquisa', marque a opção INCORRETA
a) Infere-se do texto que,  apesar de o preço dos produtos
contrabandeados ser menor e isso aumentar a possibilidade de
comprá-los, a população brasileira reconhece alguns prejuízos
ao adquirir mercadorias ilegais.
b) Mostra-se no texto que menos da metade da população
consultada  pela  pesquisa  não  vê  nenhuma  vantagem  nos
produtos contrabandeados.
c) Além de apontar o governo do Paraguai, os consumidores
brasileiros  e  o  governo  do  Paraná  como responsáveis  pela
entrada dos produtos contrabandeados no Brasil, a pesquisa
avaliou que o maior índice de culpa pelo problema é da Polícia
Federal.
d) O texto acima é uma notícia com a função de informar as
pessoas  acerca  de  dados  de  uma  pesquisa  realizada  pelo
instituto Datafolha. Sendo assim, optou-se por uma linguagem
clara e objetiva, pela imparcialidade diante dos fatos e pelo
uso da ordem direta da língua, na maior parte do texto.
e) Um dado apontado no texto é o de que mais de 70% da
população  brasileira  não  sabe  reconhecer  produtos
contrabandeados,  devido  às  semelhanças  destes  com  os
produtos vendidos legalmente, no Brasil.

Levy  diz  que  queda  no  PIB  reflete  dúvida  sobre  a
economia brasileira

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, atribuiu a queda de
0,2% no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre
de 2015 à "incerteza" sobre a economia brasileira no final
do  ano  passado  e  no  início  deste  ano.  Ele  citou  como
problemas enfrentados pelo país nesse período as crises de
abastecimento de água e de energia.
"Muita gente tinha dúvida sobre a economia brasileira, o
rumo que ia tomar. Muita coisa mudou desde o começo do
ano.  Vencemos  estes  desafios  imediatos.  O  primeiro
trimestre  é  reflexo  de  uma  dinâmica  que  a  gente  está
trabalhando para mudar", disse Levy nesta sexta-feira (29)
em almoço na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
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(Firjan), horas depois da divulgação dos dados da economia
pelo IBGE.
A queda no PIB foi puxada pelo desempenho negativo do
setor de serviços e da indústria, além do recuo do consumo
das famílias e dos investimentos. O que evitou um tombo
ainda maior do PIB foi a agropecuária.
Segundo Levy, o segundo trimestre será de transição. Ainda
assim,  ele  aposta  em "sinais  diferentes"  dos  indicadores
econômicos.  Desse  modo,  é  preciso  que  o  país  tome
medidas contundentes para mudar o quadro. “Nós temos
visto o desemprego aumentar um pouco e nós temos que,
portanto, tomar ações enérgicas para evitar que a economia
possa entrar em algum processo mais extenso de recessão."
O ministro afirmou que o foco das ações do governo é fazer
a economia voltar a crescer e ressaltou a importância do
ajuste fiscal.
( A d a p t a d o  d e :
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/levy-diz-qu
e - q u e d a - n o - p i b - r e f l e t e - d u v i d a - s o b r e - e c o n o m i a -
bras i le i ra .html)

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'Levy diz que queda no PIB reflete dúvida
sobre a economia brasileira', leia as afirmativas a seguir:
I.  No fragmento:  “Desse modo,  é  preciso que o país  tome
medidas  contundentes  para  mudar  o  quadro”,  a  expressão
“desse  modo”  funciona  como  um  elemento  coesivo  que
introduz uma explicitação do que foi dito anteriormente.
II. No excerto: “O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, atribuiu a
queda de 0,2% no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro
trimestre de 2015 à ‘incerteza’ sobre a economia brasileira no
final do ano passado e no início deste ano”, a ocorrência de
crase se deve à regência do verbo “atribuir” e ao fato de a
palavra “incerteza” estar no masculino.
III.  As palavras:  “Ministro” e “Fazenda” (primeiro parágrafo)
são proparoxítonas e, portanto, não recebem acento.
IV. Observe o trecho: “O ministro da Fazenda, Joaquim Levy,
atribuiu a queda de 0,2% no Produto Interno Bruto (PIB) no
primeiro  trimestre  de 2015 à  ‘incerteza’  sobre a  economia
brasileira  no  final  do  ano  passado  e  no  início  deste  ano.”
Ocorre crase pelo mesmo motivo em: O diretor  conferiu à
aluna uma medalha de honra.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Levy diz que queda no PIB reflete dúvida
sobre a economia brasileira', leia as afirmativas a seguir:
I. Segundo o texto, há uma falsa crença na ideia de o PIB teve
uma queda de 0,2%, no primeiro trimestre de 2015, devido aos
empréstimos cedidos pelo governo federal a bancos.
II. O texto mostra que a queda de 0,2% no Produto Interno
Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2015 se deve à oscilação
da economia brasileira no final  do ano passado e no início
deste ano. Esta foi a opinião do ministro da fazenda.
III. O texto ressalta que as crises de abastecimento de água e
de  energia  foram  problemas  enfrentados  pelo  Brasil,  mas
apontam-se boas expectativas para os últimos meses do ano

de 2015.
IV. O texto aponta que os setores da indústria e de serviços
apresentaram  desempenho  insatisfatório  e  isso,  além  de
outros fatores, fizeram o PIB reduzir. Mas a agropecuária, por
outro lado, acabou livrando o PIB de uma diminuição ainda
maior.  Pode-se inferir,  então, que esta atividade econômica
mostrou resultados mais satisfatórios em relação aos outros
setores.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Levy diz que queda no PIB reflete dúvida
sobre a economia brasileira', marque a opção INCORRETA
a) No trecho: “Ainda assim, ele aposta em ‘sinais diferentes’
dos  indicadores  econômicos”,  o  pronome  “ele”  retoma  a
palavra “Levy” citada no período anterior: “Segundo Levy, o
segundo trimestre será de transição”.
b)  A  conjunção  “portanto”,  no  trecho  seguinte  tem  valor
semântico de adversidade:  “Nós temos visto o desemprego
aumentar um pouco e nós temos que, portanto, tomar ações
enérgicas para evitar que a economia possa entrar em algum
processo mais extenso de recessão”.
c) No trecho: “O primeiro trimestre é reflexo de uma dinâmica
que a gente está trabalhando para mudar”, há um verbo no
gerúndio, que sugere a ideia de continuidade de uma ação.
d) No trecho: “O primeiro trimestre é reflexo de uma dinâmica
que a gente está trabalhando para mudar”. “A gente” é uma
expressão  de  uso  mais  coloquial  que  substitui  o  pronome
“nós” em várias ocorrências de fala ou escrita.
e) PIB e Firjan são exemplos de siglas apresentadas texto.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Levy diz que queda no PIB reflete dúvida
sobre a economia brasileira', leia as afirmativas a seguir:
I.  No  trecho:  “Segundo  Levy,  o  segundo  trimestre  será  de
transição”, os termos “Segundo” e “segundo” funcionam como
conectivos cujo valor semântico é de adversidade.
II. De acordo com as regras de concordância da norma padrão
da língua, no trecho: “O ministro afirmou que o foco das ações
do governo é fazer a economia voltar a crescer...”, todos os
verbos poderiam também estar no plural.
III. No excerto: “O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, atribuiu
a queda de 0,2% no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro
trimestre de 2015 à ‘incerteza’ sobre a economia brasileira no
final  do  ano  passado  e  no  início  deste  ano”,  os  termos
intercalados por vírgulas remetem à identificação do Ministro
da Fazenda.
IV.  No fragmento:  “O primeiro  trimestre  é  reflexo  de  uma
dinâmica  que  a  gente  está  trabalhando  para  mudar”,  o
pronome relativo “que” poderia ter  sido substituído por “a
qual”, sem prejuízo para o sentido original do texto.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
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e) Todas as afirmativas estão corretas.

Cinco exemplos em língua portuguesa

Exemplo 1: Haviam flores no jardim, mas todas elas foram
cortadas.
Exemplo 2: Existem profissionais sérios em todos os ramos
de trabalho.
Exemplo 3: O aluno chegou à escola atrasado.
Exemplo 4: Saíram atrasados a mãe e o filho.
Exemplo  5:  Assassinatos  em  série,  assaltos,  tráfico  de
drogas, tudo ocorria até as autoridades se mobilizarem.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Cinco exemplos em língua portuguesa', leia
as afirmativas a seguir:
I. A oração do exemplo 2 apresenta concordância correta.
II. Na oração do exemplo 3, o verbo “chegar” concorda com o
núcleo do sujeito “aluno”. Sendo assim, toda a oração deveria
estar no plural.
III. A oração do exemplo 4 apresenta concordância correta.
IV. A oração do exemplo 1 está incorreta, pois o verbo “haver”
é impessoal,  no sentido de “existir”;  logo,  o  verbo “haver”
deveria estar no singular.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Cinco exemplos em língua portuguesa', leia
as afirmativas a seguir:
I. O verbo “acontecer”, na oração do exemplo 5, deveria estar
no plural por concordar com os sujeitos em gradação que o
antecedem.
II.  Na  oração  do  exemplo  2,  há  um  problema  quanto  à
concordância verbal.
III.  Na  oração  do  exemplo  3,  não  há  problema  quanto  à
concordância verbal e nominal.
IV.  Apenas  uma  oração  apresenta  problemas  quanto  à
concordância verbal.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




