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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas 
de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação 

de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, 
desde que permaneça na sala até o final de período das 4 (quatro) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Texto: O Brasil na rota dos remédios falsificados 
Alan Rodrigues (alan@istoe.com.br) 
 

Um relatório divulgado recentemente pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu mais 
um ruidoso sinal de alerta sobre a debilitada saúde 
do País. Segundo o documento, 19% dos remédios 
comercializados por aqui são ilegais. A estimativa é 
que se vendam vinte medicamentos falsos em cada 
lote de 100. Eles são vendidos em feiras, bancas de 
ambulantes, pela internet e, inclusive, nas 
farmácias. E chegam ao Brasil vindos do Paraguai, 
China e Índia. Podem vir prontos para o consumo 
ou ainda na matéria-prima (o chamado princípio 
ativo) – que é manipulada em estabelecimentos 
clandestinos, sem a menor condição de higiene e 
geralmente elaborada na dose errada.  

As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são nefastas. De acordo com os 
pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias 
matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 
2014 – não há dados específicos para o Brasil. É 
um problema que aflige governos e fabricantes no 
mundo todo, principalmente em período de crise 
econômica. “Como é mais barato, as pessoas 
acham que estão fazendo um bom negócio ao 
comprar medicamentos falsos. Não estão. As 
mortes estão aí para comprovar”, diz Edson 
Vismona, do Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria. “É uma burrice consumir remédios 
ilegais”, afirma Anthony Wong, diretor médico do 
Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das 
Clínicas de São Paulo. “Esse é um problema 
mundial de saúde, incluindo Estados Unidos e 
Europa, onde a vigilância é muito maior do que 
aqui.” 

Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
mercado, preço e fiscalização falha. As estatísticas 
sobre o tamanho desse comércio clandestino 
mostram que, na última década, a falsificação e 
comercialização aumentaram 800%. Atualmente, o 
negócio, que rendeu US$ 200 bilhões em 2014, 
cresce 13% ao ano. “Às vezes ele é mais rentável 
do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o 
delegado da polícia federal de São Paulo André 
Luiz Previato Kodkaoglanian. “São quadrilhas 
ligadas diretamente às organizações criminosas 
internacionais.” 
http://www.istoe.com.br/reportagens/437819_O+BRASIL+NA+ROTA+DOS+REM

EDIOS+FALSIFICADOS, aesso em 14 de out. de 2015. 

 
01) A ideia principal do texto é: 
 
(A)  19% dos remédios comercializados no Brasil 
são ilegais e falsos. 
(B)  A falta de remédios nos postos de saúde e 
hospitais no Brasil. 
(C)  A alta dos preços dos remédios. 

(D)  A falta de organização do comércio de 
remédios no Brasil. 
(E)  A indústria de remédios aliada aos 
benefícios que os médicos recebem para indicá-los. 
 
02) Marque a alternativa que contempla os três 
princípios para o sucesso da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A)  mercado, preço alto e qualidade. 
(B)  dificuldade para conseguir os remédios e 
fiscalização apurada. 
(C)  indústria estrangeira, qualidade e 
fiscalização falha. 
(D)  organização, preço baixo e qualidade. 
(E)  mercado, preço e fiscalização falha. 
 
03) Assinale a alternativa que aponta as 
consequências da ação da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A) O sucateio da saúde pública, pois o dinheiro 
dos remédios ajudam a manter os hospitais do país. 
(B) Cria dificuldades para encontrar os remédios 
verdadeiros, pois não se sabe mais quais são, 
devido à grande circulação de remédios 
falsificados. 
(C) Gera menos impostos para as indústrias 
farmacêuticas brasileiras, prejudicando a economia. 
(D)  As pessoas compram remédios falsificados 
devido ao seu baixo preço e correm risco de morrer. 
Por conta disso, cerca de 700 mil pessoas morrem 
por sua ingestão. 
(E) Pela ingestão dos remédios, as pessoas 
desenvolvem deficiências com o tempo, podendo 
ficar cegas, surdas ou parar de andar, por exemplo. 
 
04) Assinale a alternativa que substitui o termo 
sublinhado na frase abaixo, sem prejuízo do 
sentido:  
 
 “Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico 
de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia 
federal de São Paulo André Luiz Previato 
Kodkaoglanian. 
 
(A)  difícil. 
(B) interessante. 
(C)  lucrativo. 
(D)  positivo. 
(E)  determinante. 
 
05) Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados, na oração abaixo, classificam-se, 
morfologicamente na ordem em que aparecem, 
como:   
 
“Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
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mercado, preço e fiscalização falha.” 
 
(A)  adjetivo, numeral, substantivo. 
(B)  substantivo, numeral, adjetivo. 
(C)  numeral, substantivo, adjetivo. 
(D)  conjunção, substantivo, numeral. 
(E)  numeral, pronome, adjetivo. 
 
06) A  palavra NEFASTAS, na oração abaixo, 
concorda com:  
 
As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são “nefastas”. 
 
(A)  as consequências das ações. 
(B)  elas.  
(C)  ações. 
(D)  dessa máfia. 
(E)  nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07) O plural da oração sublinhada é:  
 
O remédio vem pronto. 
 
(A)  Os remédios veem prontos. 
(B)  Os remédios vém prontos. 
(C)  Os remédios vem prontos.  
(D)  Os remédios vêem prontos. 
(E)  Os remédios vêm prontos. 
 
08) Assinale a alternativa correto quanto ao 
tempo e modo dos verbos sublinhados na 
oração abaixo:  
 
“As estatísticas sobre o tamanho desse 
comércio clandestino mostram que, na última 
década, a falsificação e comercialização 
aumentaram 800%.” 
 
(A) presente do indicativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(B) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(C) imperativo afirmativo, pretérito mais que  
perfeito do modo indicativo. 
(D) presente do indicativo, futuro do pretérito do 
modo indicativo. 
(E) imperativo negativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
 
09) Assinale a alternativa em que o uso da crase 
está correto:  
 
(A)  Os documentos devem ser entregues na 
portaria. Assina à gerência à noite.   
(B)  Os documentos foram remetidos à Gerência. 
(C)  Os remédios são destinados à todas as 
pessoas doentes nos postos de saúde.  
(D)  À população precisa de remédios. 

(E)  Foram à Portugal.  
 
10) As palavras cujo acento se justifica pela 
mesma regra de “café” são: 
 
(A)  Látex, patê. 
(B)  Consórcio, secretária. 
(C)  Pelé, filé. 
(D)  Também, refém. 
(E)  Centésimo, saúde. 
 
11) Em uma comunidade constituída de 1800 
pessoas, há três programas de TV, esporte (E), 
novela (N) e filme (F). A tabela abaixo indica 
quantas pessoas assistem cada tipo de 
programa: 
 
Progra
mas 

E N F E e 
N 

N e F E e 
F 

E, 
N e 
F 

Número 
de 
telespe
ctadore
s 

400 1220 1080 220 800 180 100 

 
Assim, verifique usando a tabela, quantas 
pessoas não assistem nem um destes 
programas: 
 
(A) 400. 
(B) 100. 
(C) 300. 
(D) 200. 
(E) 500. 
 
12) Foram entrevistadas 50 pessoas sobre suas 
preferências de duas marcas A e B. Onde os 
resultados foram: 21 pessoas disseram que 
usar a marca A, 10 pessoas responderam que 
usar a marca A e B e 5 pessoas não usam nem 
uma das marcas. Com estas informações 
quantas pessoas usam somente a marca B? 
 
(A) 24. 
(B) 30. 
(C) 44. 
(D) 35. 
(E) 15. 
 
13) Analisando a sequência a seguir 1, 1, 2, 3, 5, 
8, ..... podemos dizer que o oitavo termo da 
sequência será? 
 
(A) 13. 
(B) 21. 
(C) 15. 
(D) 20. 
(E) 34. 
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14) Observe a figura a seguir: 
 

 
 
Qual o próximo elemento da sequência?  
 
(A)  

 
(B) 

 
 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15) Um vendedor é representante de uma marca 
que disponibiliza duas linhas de produtos, uma 
mais popular (produto A) e outra mais 
sofisticada (produto B). Para o produto A que 
custa R$ 62,00 ele ganha uma comissão de 20% 
por unidade e para o produto B que custa R$ 
150,00 ele ganha uma comissão de 25% por 
unidade. Na venda de uma unidade de cada ele 
ganhará: 
 
(A) R$ 50,00. 
(B) R$ 50,10. 
(C) R$ 48,90. 
(D) R$ 49,50. 
(E) R$ 49,90. 
 
16) Certa empresa produz diariamente 
quantidades iguais do produto P. Se essa 
empresa usar três medidas iguais do 
componente A em cada unidade do produto 
final P, serão necessárias 480 dessas medidas 
para suprir a produção de P durante 2 dias. Se 
passar a usar 2,5 medidas de A em cada 
unidade de P, o número de medidas de A 
necessário para suprir a produção de P, 
durante 5 dias, será igual a: 
 
(A) 1100. 
(B) 980. 
(C) 1000. 

(D) 1250. 
(E) 1050. 
 
17) Durante certa semana, uma loja de sapatos 
constatou que a razão entre o número de pares 
de sapatos vendidos de adultos e infantis foi de 
3 para 7, nesta ordem. Sabendo-se que nessa 
semana foram vendidos ao todo 180 pares de 
sapatos, pode-se concluir que o número de 
pares de sapatos infantis superou o de adultos 
em: 
 
(A) 126 pares. 
(B) 72 pares. 
(C) 54 pares. 
(D) 100 pares. 
(E) 65 pares. 
 
18) A figura abaixo mostra uma parede com 
alguns azulejos, onde os espaços em branco 
representam os azulejos que caíram. Sabendo 
que todos os azulejos são iguais e quadrados, 
então a razão dos azulejos que caíram e os que 
estão na parede é? 
 

 
 
(A) 2/5. 
(B) 4/5. 
(C) 5/3. 
(D) 3/5. 
(E) 4/3. 
 
19) O preço de um produto sofreu um reajuste 
de 12% aumentando para R$ 60,48. Qual era o 
preço desse produto antes do reajuste? 
 
(A) R$ 50,24. 
(B) R$ 54,24. 
(C) R$ 54,00. 
(D) R$ 52,24. 
(E) R$ 52,00. 
 
20) Sabendo que uma pessoa percorre 21km, 
sendo que destes ela faz 6 km a pé a 3 km por 
hora e 15 km de barco a 5 km por hora. Qual o 
tempo gasto no percurso? 
 
(A) 6 horas. 
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(B) 4 horas. 
(C) 3 horas. 
(D) 7 horas. 
(E) 5 horas. 
 
21) Considerando o sistema político brasileiro, 
enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira e assinale a sequência correspondente: 
 
1ª COLUNA 
(1) Regime de Poder. 
(2) Sistema de governo. 
(3) Forma de governo. 
(4) Forma de estado. 
 
2ª COLUNA 
( ) Presidencialismo. 
( ) Federação. 
( ) República. 
( ) Democracia. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
 
(A)  1, 3, 2, 4. 
(B)  2, 4, 3, 1.  
(C)  3, 1, 2, 4. 
(D)  4, 2, 3, 1. 
(E)  2, 4, 1, 2. 
 
22) Assinale os itens que correspondem aos 
objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, estabelecidos na Constituição Federal 
de 1988: 
 
I - Construir uma sociedade livre, justa e 
solidária. 
II - Garantir o desenvolvimentismo. 
III - Erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
IV - Promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
 
(A)  Os itens I, III e IV estão corretos. 
(B)  Os itens I, II e IV estão corretos. 
(C)  Os itens II, III e IV estão corretos.  
(D)  Somente os itens III e IV estão corretos. 
(E)  Todos os itens estão corretos. 
 
23) A Constituição Federal de 1988, juntamente 
com outras leis, estabelece que a população 
participe das decisões do seu município, 
estado-membro e do seu país, através  do 
exercício pleno dos direitos políticos. A esse 
respeito assinale a alternativa incorreta: 
 
(A)  Os direitos políticos podem ser exercidos de 
forma indireta, a partir do sistema representativo. 

(B)  Os direitos políticos podem ser exercidos 
por meio do sufrágio universal, do voto direto e 
secreto. 
(C)  Na democracia participativa o povo concede 
um mandato a alguns candidatos, para tomarem 
decisões em seu nome. 
(D)  Há momentos em que é necessário legitimar 
as ações do governante ou do legislador, o que 
pode ocorrer por meio do referendum popular e do 
plebiscito. 
(E)  Chama-se iniciativa popular o mecanismo 
em que o povo participa de uma das etapas do 
processo de elaboração de leis. 
 
24) Considerando os instrumentos e espaços de 
controle social da Política de Assistência Social, 
enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira e assinale a alternativa 
correspondente: 
 
1ª COLUNA 
(1) Comissões Intergestoras Bipartites (CIB). 
(2) Comissões Intergestoras Tripartites (CIT). 
(3) Conferências.  
(4) Conselhos.  
 
2ª COLUNA 
( ) Possibilitam a avaliação da política no 
período, bem como a definição de prioridades 
para o próximo período a partir das 
necessidades e perspectivas da realidade.  
( ) Tem como finalidade a negociação e a 
pactuação quanto aos aspectos operacionais da 
gestão do Sistema Descentralizado e 
Participativo da Assistência Social.  
( ) Possibilitam a participação ativa de 
segmentos representativos da sociedade civil, 
devendo deliberar e fiscalizar a Política de 
Assistência Social e seu financiamento de 
acordo com os interesses e necessidades da 
população. 
( ) Espaços de negociação entre as esferas 
de governo, no âmbito federal e estadual, 
visando assegurar a descentralização da 
Política de Assistência Social e o comando 
único em cada esfera de governo. 
 
Assinale a alternativa correspondente: 
 
(A)  4, 1, 3, 2. 
(B)  1, 2, 3, 4. 
(C)  2, 3, 1, 4. 
(D)  3, 2, 4, 1. 
(E)  3, 4, 1, 2. 
 
25) Sobre o controle social é incorreto afirmar: 
 
(A)  Ato ou efeito ou poder de controlar aquilo 
que é de interesse público. 
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(B)  Ocorre num cenário de disputa entre classes 
sociais para impor seus interesses na condução do 
Estado em busca da hegemonia. 
(C)  Ao longo da história brasileira foi tomando 
dimensões diferenciadas, em virtude das diferentes 
formas de governo e exercício do poder. 
(D)  Pode ter diferentes perspectivas e orientar 
diferentes práticas.  
(E)  É sinônimo de democracia. 
 
26) Sobre os direitos fundamentais de crianças 
e adolescentes é incorreto afirmar: 
 
(A) Estão intimamente ligados ao tema direitos 
humanos, que são universais, para todos. Trata-se 
dos direitos que são básicos para que todo ser 
humano viva com dignidade. 
(B) Os direitos fundamentais deverão ser 
garantidos mediante a efetivação de políticas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio, 
harmonioso, em condições dignas de existência. 
(C) Os direitos fundamentais estão previstos 
entre os artigos 7º e 69 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
(D) Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, são considerados direitos 
fundamentais Vida e Saúde; Educação, cultura, 
esporte e lazer; Liberdade, Respeito e dignidade; 
Profissionalização e proteção no trabalho; Vida 
familiar e comunitária. 
(E) De acordo com o artigo 3º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, os direitos fundamentais 
objetivam garantir o desenvolvimento físico, mental 
e religioso dos meninos e meninas. 
 
27) O Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabeleceu o Sistema de Garantia de Direitos, 
são eixos principais deste sistema:  
 
I - Proteção integral através do conjunto de 
teorias, noções e princípios aprovados no plano 
internacional e nacional, nos quais foram 
corporificadas as normativas e recomendações 
a esse respeito. 
II - A promoção e o atendimento por meio da 
implementação de políticas de direitos e das 
ações de proteção integral. 
III - O controle e a vigilância exercidos pelo 
Conselho Tutelar, Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente, Ministério Público e 
pela população. 
IV - Defesa e responsabilização exercícios por 
meio do Conselho Tutelar, Centros de Defesa 
dos Direitos, Defensorias Públicas, 
Procuradorias, Ministério Público e Poder 
Judiciário.  
 
(A)  Os itens I, II e IV estão corretos. 
(B)  Os itens I, III e IV estão corretos. 

(C)  Os itens II, III e IV estão corretos. 
(D)  Os itens I, II e III estão corretos. 
(E)  Todos os itens estão corretos. 
 
28) Os projetos profissionais contém valores 
ético-políticos e opções teórico-metodológicas 
e em sua base está o trabalho profissional. No 
Serviço Social, os valores e opções configuram 
dimensões e estas se expressam via ética 
profissional. Enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira e assinale a alternativa 
correspondente: 
 
1ª COLUNA 
(1) Dimensão Ética.  
(2) Dimensão Política. 
(3) Dimensão Teórica-metodológica. 
(4) Dimensão Jurídica. 
 
2ª COLUNA 
( ) Oferece a categoria profissional 
caminhos na construção diária de estratégias 
técnico-operativas de intervenção profissional 
que se traduzem em propostas metodológicas 
para o trabalho profissional. 
( ) Dimensão do Projeto Profissional. 
( ) Legislações, pareceres, código de ética, 
lei de regulamentação da profissão, diretrizes 
curriculares e políticas, como a de estágio e 
fiscalização do exercício profissional.  
( ) Referências analíticas de determinado 
campo teórico, que darão base de sustentação 
ao Projeto Profissional em sua coerência com 
as demais dimensões expressas na produção 
própria da categoria. 
( ) Vincula-se a um modo de ser que 
aponta um dever ser. 
( ) Conjunto de Princípios.  
( ) Respostas concretas diante de políticas 
sociais, econômicas, culturais e da realidade 
social, por meio de estratégias encontradas 
para materialização de sua posição ética diante 
de cada conjuntura social e política. 
( ) As entidade representativas são um dos 
aspectos desta dimensão. 
( ) Produção de conhecimento e propostas 
metodológicas.  
( ) É através desta dimensão que se da a 
hegemonia de determinado projeto profissional. 
( ) A Ética profissional é um dos seus 
elementos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
 
(A) 1, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 1, 4, 1, 2. 
(B) 3, 3, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 
(C) 3, 1, 4, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 1. 
(D) 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 3, 4. 
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(E) 4, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 1, 1. 
 
29) Ao pensar sobre as condições concretas 
para a objetivação da moral Cardoso (2013), fala 
de dois elementos que se conjugam e interferem 
neste processo. Trata-se do cotidiano e da 
sociedade de classe. Considerando as 
características de cada um destes elementos, 
enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira: 
 
1ª COLUNA 
(1) Cotidiano. 
(2) Sociedade de classe. 
 
2ª COLUNA 
( ) Conflito capital e trabalho. 
( ) Diversidade de situações de naturezas 
distintas, que demanda ao sujeito sua atenção 
quase integral. 
( ) Diferentes interesses em disputas – 
interesses antagônicos. 
( ) A espontaneidade que potencializa nos 
sujeitos a apropriação da realidade 
naturalizando as regras e modos de 
comportamento tradicionais. 
( ) Nos distancia da realização de nossa 
essência humana e potencializa escolhas 
acríticas. 
( ) Conduz os sujeitos a dar respostas 
prioritárias às demandas imediatas da 
reprodução social, pelo caráter espontaneísta e 
mecânico, em uma relação direta entre pensar e 
agir, sem mediações. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
 
(A)  2, 1, 2, 1, 2, 1. 
(B)  1, 2, 1, 2, 1, 1. 
(C)  2, 2, 2, 1, 2, 2.  
(D)  1, 1, 1, 2, 1, 2. 
(E)  2, 1, 1, 1, 2, 2. 
 
30) A partir dos conceitos de Plano, Programa e 
Projeto, enumere a segunda coluna de acordo 
com a primeira e assinale a sequência correta: 
 
1ª COLUNA 
(1) Plano. 
(2) Programa. 
(3) Projeto. 
 
2ª COLUNA 
( ) Apresenta limitação temporal e espacial.  
( ) É composto da síntese dos fatos e 
necessidades que o motivam e da descrição 
sobre a importância da problemática para a 

instituição e para os grupos sociais que se 
beneficiarão do planejamento. 
( ) Contém a síntese das informações 
sobre a situação a ser modificada com a 
programação.  
( ) Caminho operacional a ser percorrido, 
tendo objetivos e resultados definidos.   
( ) É composto das atividades e projetos, 
bem como a descrição de suas interligações, 
incluindo a apresentação sumária de seus 
objetivos e de suas ações. 
 
Assinale a alternativa correspondente: 
 
(A)  2, 3, 2, 1, 3. 
(B)  1, 2, 3, 1, 2. 
(C)  2, 1, 1, 2, 3. 
(D)  3, 1, 2, 3, 2. 
(E)  3, 3, 1, 3, 1. 
 
31) No art. 194 da Constituição Federal de 1988, 
a seguridade social, compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. Para isso, 
compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: 
 
(A)  Universalidade da cobertura e do 
atendimento; uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; seletividade e distributividade na prestação 
dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor 
dos benefícios; equidade na forma de participação 
no custeio e diversidade da base de financiamento. 
(B)  Diversidade da cobertura e do atendimento; 
uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais e 
seletividade; distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos 
benefícios; equidade na forma de participação no 
custeio e diversidade da base de financiamento. 
(C)  Universalidade da cobertura e do 
atendimento; uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; não seletividade e distributividade na 
prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade 
do valor dos benefícios; equidade na forma de 
participação no custeio e diversidade da base de 
financiamento. 
(D)  Universalidade da cobertura e do 
atendimento; uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; seletividade e distributividade na prestação 
dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor 
dos benefícios; equidade na forma de participação 
no custeio e seletividade da base de financiamento. 
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(E)  Todas as alternativas acima estão 
incorretas. 
 
32) Sobre o financiamento da Seguridade Social 
é correto afirmar que: 
 
(A)  A seguridade social será financiada pelo 
poder público, de forma direta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e de contribuições sociais. 
(B)  A seguridade social será financiada pelo 
poder público, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, de Estados e dos Municípios, 
e de contribuições sociais. 
(C)  A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e de contribuições 
sociais. 
(D)  A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e de todas as 
contribuições sociais. 
(E)  A seguridade social será financiada pelo 
poder público, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e de alguns Municípios, e de todas as 
contribuições sociais. 
 
33) Em se tratando da Assistência Social como 
Política Pública, é incorreto afirmar que:  
 
(A)  A Constituição Federal de 1988 trouxe uma 
nova concepção para a Assistência Social 
brasileira, passando a ser dever do Estado e direito 
do cidadão. 
(B)  Está incluída no âmbito da Seguridade 
Social e regulamentada pela Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS em dezembro de 1992. 
(C)  Inicia seu trânsito para um campo novo: o 
campo dos direitos, da universalização dos acessos 
e da responsabilidade estatal.  
(D)  A LOAS cria uma nova matriz para a política 
de assistência social, inserindo-a no sistema do 
bem-estar social brasileiro concebido como campo 
do Seguridade Social, configurando o triângulo 
juntamente com a saúde e a previdência social. 
(E)  A inserção na Seguridade Social aponta, 
também, para seu caráter de política de Proteção 
Social articulada a outras políticas do campo social, 
voltadas à garantia de direitos e de condições 
dignas de vida. 
 

34) A política de assistência social, que tem 
como uma de suas funções a proteção social. 
Com base nisso, relacione as colunas e assinale 
a alternativa correta: 
 
1ª COLUNA 
(1) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 
(2) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 
 
2ª COLUNA 
( ) Prevê o desenvolvimento de serviços, 
programas e projetos locais de acolhimento, 
convivência e socialização de famílias e de 
indivíduos, conforme identificação da situação 
de vulnerabilidade apresentada.  
( ) Reestruturação dos serviços de 
abrigamento dos indivíduos que, por uma série 
de fatores, não contam mais com a proteção e o 
cuidado de suas famílias, para as novas 
modalidades de atendimento.  
( ) Deverão incluir as pessoas com 
deficiência e ser organizados em rede, de modo 
a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os 
benefícios, tanto de prestação continuada como 
os eventuais. 
( ) Destinada a famílias e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e 
social, por ocorrência de abandono, maus tratos 
físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas socioeducativas, situação de rua, 
situação de trabalho infantil, entre outras. 
( ) Serviços locais que visam a 
convivência, a socialização e o acolhimento, em 
famílias cujos vínculos familiar e comunitário 
não foram rompidos, bem como a promoção da 
integração ao mercado de trabalho. 
( ) São serviços que requerem 
acompanhamento individual e maior 
flexibilidade nas soluções protetivas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
 
(A)  1, 1, 2, 2, 1, 2. 
(B)  1, 2, 2, 1, 2, 2. 
(C)  2, 2, 2, 1, 1, 1. 
(D)  1, 1, 2, 2, 1, 2. 
(E)  1, 2, 1, 2, 1, 2. 
 
35) No Sistema Descentralizado e Participativo 
da Assistência Social, que toma corpo através 
da proposta de um Sistema Único, a instância 
de financiamento é representada pelos Fundos 
de Assistência Social nas três esferas de 
governo. Com base nisso, assinale a alternativa 
incorreta: 
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(A)  O financiamento dos benefícios se dá de 
forma direta aos seus destinatários. 
(B)  O financiamento da rede socioassistencial 
se dá mediante aporte próprio e repasse de 
recursos fundo a fundo. 
(C)  Haverá exceção apenas aos repasses de 
recursos para projetos e programas que venham a 
ser considerados relevantes para o 
desenvolvimento da política de assistência social 
em cada esfera de governo. 
(D)  Os critérios de partilha e elegibilidade de 
municípios, regiões e, ou, estados e o Distrito 
Federal, são pactuados nas comissões 
intergestoras e deliberados nos conselhos de 
assistência social. 
(E)  O propósito é o de respeitar as instâncias de 
gestão compartilhada e de deliberação da política 
nas definições afetas ao financiamento dos 
serviços, programas, projetos e benefícios 
componentes do Sistema Único de Assistência 
Social. 
 
36) Em se tratando dos direitos do idoso 
assegurados no Estatuto do Idoso, é correto 
afirmar que: 
 
(A)  É considerado idoso a pessoa com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 
(B)  O idoso goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral, assegurando-se-lhe, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, para preservação de sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 
espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. 
(C)  É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com relativa 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. 
(D)  É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio de um sistema próprio de 
saúde para o idoso, garantindo-lhe o acesso 
universal e igualitário, em conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam preferencialmente os idosos. 
(E)  Os casos de suspeita ou confirmação de 
violência praticada contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de justiça 
públicos e privados à autoridade sanitária, bem 
como serão obrigatoriamente comunicados por 
eles. 
 

37)  No artigo 46 do Estatuto do Idoso, a política 
de atendimento ao idoso far-se-á por meio do 
conjunto articulado de ações governamentais e 
não-governamentais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Dessa 
maneira, são algumas linhas de ações de 
atendimento ao idoso: 
 
(A)  As políticas sociais básicas e de proteção 
jurídico-social por entidades de defesa dos direitos 
dos idosos e serviço de identificação e localização 
de parentes ou responsáveis por idosos 
abandonados em hospitais e instituições de longa 
permanência.  
(B)  As políticas e programas de assistência 
social, em caráter supletivo, para todos os idosos 
sem exceção. 
(C)  Proteção jurídico-social por todas as 
entidades sociais. 
(D)  A não mobilização da opinião pública quanto 
aos direitos dos idosos. 
(E)  Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
38) Com base nos artigos 4º, 5º, 6º e 7º do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, marque a 
alternativa incorreta: 
 
(A)  Toda pessoa com deficiência tem direito à 
igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 
discriminação. 
(B)  A pessoa com deficiência será protegida de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, tortura, crueldade, opressão 
e tratamento desumano ou degradante. 
(C)  A pessoa com deficiência não está obrigada 
à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa. 
(D)  A deficiência em raríssimos casos afeta a 
plena capacidade civil da pessoa. 
(E)  É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de 
violação aos direitos da pessoa com deficiência. 
 
39) Com base no Código de Ética do(a) 
Assistente Social, relacione a segunda coluna 
de acordo com a primeira e em seguida assinale 
a alternativa correta: 
 
1ª COLUNA  
(1) Direitos do Assistente Social. 
(2) Deveres do Assistente Social nas suas 
relações das relações com as instituições 
empregadoras e outras. 
(3) Deveres do Assistente Social. 
 
2ª COLUNA  
( ) Contribuir para a alteração da 
correlação de forças institucionais, apoiando as 
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legítimas demandas de interesse da população 
usuária. 
( ) Aprimoramento profissional de forma 
contínua, colocando-o a serviço dos princípios 
deste Código. 
( ) Utilizar seu número de registro no 
Conselho Regional no exercício da Profissão. 
( ) Empregar com transparência as verbas 
sob a sua responsabilidade, de acordo com os 
interesses e necessidades coletivas dos/as 
usuários/as. 
( ) Participar de programas de socorro à 
população em situação de calamidade pública, 
no atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades. 
( ) Pronunciamento em matéria de sua 
especialidade, sobretudo quando se tratar de 
assuntos de interesse da população. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
 
(A)  2, 1, 3, 2, 3, 1. 
(B)  1, 2, 3, 1, 3, 2. 
(C)  2, 1, 2, 1, 3, 3. 
(D)  1, 3, 2, 2, 1, 3. 
(E)  3, 2, 1, 2, 1, 3. 
 
40) Considerando o Código de Ética do(a) 
Assistente Social, associe os itens que 
correspondem as penalidades previstas no 
artigo 24 do referido Código e assinale a 
sequência correta: 
 
I - Multa. 
II - Advertência Reservada. 
III - Advertência Pública. 
IV - Suspensão do Exercício Profissional. 
V - Cassação do Registro Profissional. 
 
(A)  Os itens I, II, III estão corretos. 
(B)  Os itens II, III, IV estão corretos. 
(C)  Os itens III e IV estão corretos. 
(D)  Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 
(E)  Os itens I, II, V estão corretos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




