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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

ASSISTENTE SOCIAL

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Para que o sujeito de uma oração seja determinado é preciso que:
I. Seu núcleo seja um substantivo, seja uma palavra substantivada, seja um pronome ou uma oração
substantiva.
II. Nem sempre o seu núcleo será um substantivo ou pronome
III. O seu núcleo seja sempre um pronome pessoal ou uma oração substantiva
IV. Haja sempre em seu núcleo um substantivo ou palavra substantivada.
Assinale a opção que corresponde ao sujeito determinado de uma oração:
A) Apenas a opção I é correta.
B) Todas as opções estão corretas.
C) As opções I e III estão corretas.
D) As opções II, III e IV estão corretas.

02. Analise a frase e identifique a função sintática de cada elemento que a compõe:
Acreditamos sempre em dias melhores.
A) Sujeito indeterminado, predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
B) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
C) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (em dias melhores), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (melhores), predicativo do objeto (acreditamos).
D) Sujeito inexistente, predicado verbal (acreditar), adjunto adverbial de tempo (melhor), objeto
indireto (sempre), predicativo do objeto (melhores).

3. Observe as frases a seguir:
I. O bandido foi morto a bala pelos policiais.
II. Voltaremos a terra Natal de Pedro no verão.
II. O avião chegou a terra com segurança.
IV. O jogador fez um gol a Pelé.
Assinale a opção correta quanto a crase:
A) A crase é obrigatória em todas as orações.
B) A crase é opcional em todas as orações.
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C) Apenas nas orações I, II e III a crase é obrigatória.
D) Apenas nas orações II e IV a crase é obrigatória.

04. Na sequência, leia atentamente os períodos compostos por coordenação:
I. Eles deram o braço um ao outro e desceram a rua.
II. Era um local muito lindo, no entanto não fomos aceitos.
III. A moça loira é educado e inteligente.
IV. Ora se mostrava irritado, ora calmo demais.
V. Chame-o, pois se trata de um cliente.
VI. Não valorizava sua amiga, por isso hoje está só.
Enumere que tipo de período composto por coordenação ocorre em cada frase:
( ) Adversativa.
( ) Aditiva.
( ) Explicativa.
( ) Alternativa.
( ) Sindética.
( ) Conclusiva.
A sequência de baixo para cima é:
A) I, II, III, IV, V, VI.
B) II, III, V, IV, I, VI.
C) II, III, VI, IV, I, V.
D) II, I, V, IV, III, VI.

05. Identifique os pronomes pessoais oblíquos nas frases abaixo:
I. Eu sempre me vanglorio disso tudo.
II. Ela deu a si uma nova oportunidade.
III. Dessa forma tu te prejudicas e muito.
IV. Olhei para mim e nada me agradou naquele momento.
V. Joaquina já se preparou para a festa.
Em qual das sentenças há pronomes oblíquos átonos e tônicos:
A) Nas sentenças I, II e IV.
B) Nas sentenças II, IV, V.
C) Nas sentenças III, IV, V.
D) Nas sentenças I, II, III, IV, V.
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Matemática

06. Pela definição da Lógica Dedutiva: Lógica é um substantivo feminino com origem no termo
grego logiké, relacionado com o logos, razão, palavra ou discurso, que significa a ciência do
raciocínio. Em sentido figurado, a palavra lógica está relacionada com uma maneira específica de
raciocinar, de forma acertada. Por exemplo: Isso nunca vai funcionar! O teu plano não tem lógica
nenhuma! Os problemas ou jogos de lógica são atividades onde um indivíduo tem que usar
um raciocínio lógico para resolver o problema. Proceda de acordo com a definição exposta e
marque “a alternativa” que preencha com os requisitos expostos a cima.
A) Cantor, Escultor, Presidente do Brasil, Jogador de Futebol.
B) Pedreiro, Engenheiro, Encanador, Vidraceiro.
C) Caminhoneiro, Atleta de revezamento, Ministro da justiça, cantor.
D) Professor, Contador, Pintor, Humorista.

07. Para realizar montagem de uma estrutura lógica contendo palavras e números pode-se utilizar
um esquema de um jogo Lógico Matemático. Siga a lógica apresentada e marque a letra que se
refere à próxima ação a ser montada no jogo. Temos: Amar 23 – Borrar 29 – Comer 31
A) Dedo 33 – Elefante 39 – Faca 41.
B) Dia 37 – Escola 41 – Feira 43.
C) Degustar 33 – Escutar 39 – Filmar 21.
D) Derrubar 37 – Estudar 41 – Ferir 43.

08. A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem
volume, tal qual as figuras que fazem parte da geometria espacial. A geometria plana também é
chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides
de Alexandria, considerado o “pai da geometria”. Curioso notar que o termo geometria é a união
das palavras “geo” (terra) e “metria” (medida); assim, a palavra geometria significa a "medida de
terra". Qual definição que refere-se a Geometria Euclidiana está incorreta?
A) Ponto: conceito adimensional, uma vez que não possuem dimensão. Os pontos determinam uma
localização e são indicados com letras maiúsculas.
B) Reta: a reta, representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada unidimensional (possui o
comprimento como dimensão) e pode se apresentar em três posições: horizontal, vertical ou
inclinada. Dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, possuem um ponto em
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comum, são chamadas de retas concorrentes; por outro lado, as que não possuem ponto em comum,
são classificadas como paralelas.
C) Segmento de Reta: o segmento de reta é ilimitado unidimensional, pois corresponde a parte entre
dois pontos distintos. Não obstante, a semirreta é limitada somente num sentido, visto que possui
início, e não possui fim.
D) Área: A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície de modo que
quanto maior a superfície da figura, maior será sua área.

09. Um losango é uma figura muito comum em um símbolo da Nossa Pátria Amada Brasileira.
Qual é a definição correta desse ente geométrico matemático?
A) Figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos de um plano. O raio (r)
corresponde a medida da distância entre o centro da figura até sua extremidade.
B) Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos internos corresponde a 360º, é
uma figura geométrica plana que possui dois lados e bases paralelas, donde uma é maior e outra
menor. São classificados em: retângulo (possui dois ângulos de 90º), isósceles ou simétrico (os
lados não paralelos possuem a mesma medida), escaleno (todos os lados de medidas diferentes).
C) Quadrilátero equilátero, ou seja, formado por quatro lados iguais, junto com o quadrado e o
retângulo, é considerado um paralelogramo, ou seja, um polígono de quatro lados, os quais possuem
lados e ângulos opostos congruentes e paralelos.
D) É um sólido geométrico, que faz parte da geometria espacial, caracterizado por ser
um poliedro convexo com duas bases (polígonos iguais) congruentes e paralelas, além das faces
planas laterais (paralelogramos). Note que, os elementos que o compõem são: base, altura, arestas,
vértices e faces laterais.

10. No dia a dia utilizamos algumas razões especiais que são trabalhadas nos conteúdos de
Matemática. Uma delas é a velocidade média que calcula a distância percorrida dividida pelo tempo
gasto para percorrer. Então uma Velocidade média de VM= 100,8 Km/h, e se quiser transformar
essa medida em m/s, qual seria a resposta correta?
A) Vm= 33,6 m/s.
B) Vm= 50,4 m/s.
C) Vm= 28,0 m/s.
D) Vm= 100,8 m/s.
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Conhecimentos gerais

11. A presidente Dilma Roussef, anunciou em outubro deste ano a reforma ministerial do governo,
com eliminação de 8 das 39 pastas por meio de fusão e eliminação de ministérios, medidas de
enxugamento da máquina administrativa e redução em 10% do próprio salário. Sobre a reforma
ministerial, assinale a alternativa incorreta:
A) A pasta de Assuntos Estratégicos foi extinta.
B) As pastas de Relações Institucionais, Secretaria Geral, Gabinete de Segurança Institucional,
Micro e Pequenas Empresas foram incorporadas ao novo ministério intitulado Secretaria de
Governo.
C) A pasta da Pesca foi incorporada ao Ministério da Agricultura.
D) A pasta de Previdência, Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos se fundiram
em um único Ministério.

12. O Art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que os municípios serão
regidos por lei orgânica. Sobre a votação da lei orgânica municipal, conforme previsão
constitucional, assinale a alternativa correta:
A) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por um terço dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
B) Será votada em um turno, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
C) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
D) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal e promulgada pelo Poder Executivo Municipal.

13. Sobre a formação administrativa do município de Pinhalzinho, assinale a alternativa incorreta:
A) O distrito de Pinhalzinho foi criado pela Lei Municipal nº 30, de 12 de Maio de 1956,
desmembrado do distrito de Saudades, subordinado ao município de São Carlos.
B) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 1145 de 07/12/1961.
C) A instalação do município de Pinhalzinho se deu em 30/12/1961.
D) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 780 de 07/12/1961.
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14. Conforme previsão do art. 29, inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil, para
composição das Câmaras Municipais será observado o limite máximo de … . Assinale a alternativa
correta:
A) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até
120.000 (cento e vinte mil) habitantes.
B) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 20.000 (vinte mil) habitantes.
C) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes e de até
60.000 (sessenta mil) habitantes.
D) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 20.000
(vinte mil) habitantes.

15.

Conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de

Pinhalzinho – Lei Complementar nº 140/2012, Art. 19, § 5º, o estágio probatório ficará suspenso
durante o exercício de cargo em comissão, em algumas situações, exceto:
A) Licença para atividade política.
B) Licença por motivo de doença em pessoa da família, quando inferior a 45 dias.
C) Durante o período em que o servidor estiver em gozo de benefício do INSS.
D) Licença à adotante.

16. Conforme art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, compete aos municípios:
I. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
II. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população.
III. Legislar sobre assuntos de interesse regional.
IV. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas II e III estão corretas.
B) As afirmativas III e IV estão incorretas.
C) As afirmativas I e IV estão corretas.
D) As afirmativas II e IV estão incorretas.

17. Em setembro de 2015 a NASA (Agência Espacial Norte-Americana) anunciou a descoberta de
água líquida e corrente na superfície de Marte. As imagens que comprovaram a existência de água
no planeta vermelho foram obtidas pela sonda MRO, que está em órbita no planeta vermelho. As
7
Prova Assistente Social
UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

baixas temperaturas, aliadas a pressão extremamente baixa em Marte, fazem com que a água que se
encontra no planeta passe do estado sólido diretamente para o estado gasoso, um processo
conhecido como sublimação. Qual a razão de a água observada estar em estado líquido?
A) A água tem uma grande quantidade de sais, sendo basicamente uma salmoura.
B) A água contem diversos cristais de rocha, sendo uma espécie de lodo, onde o os cristais de rocha
não permitem que a água congele devido as baixas temperaturas do planeta.
C) A água encontra-se em estado líquido apenas abaixo de uma camada de gelo, onde o próprio
gelo funciona com isolante térmico, semelhante a um abrigo de gelo utilizado pelos esquimós.
D) A água encontrada em Marte está em estado sólido e a movimentação aparente está relacionada
com a movimentação do gelo, semelhante ao processo que acontece na terra em geleiras.
18. O Svalbard Global Seed Bank, localizado na Noruega é também conhecido como “Banco de
Sementes do Fim do Mundo”, um depósito de sementes do mundo todo, responsável por
reintroduzir uma planta que possa ter sido extinta devido a algum fator de contaminação.
Recentemente aconteceu a primeira retirada de semente do depósito, qual o motivo desta retirada?
A) Uma espécie de palmeira existente no oriente médio foi atacada por um fungo, extinguindo todas
da espécie.
B) Foi uma retirada de sementes velhas, que foram trocadas por novas.
C) Devido a um terremoto, seguido de um tsunami, uma espécie de arroz foi praticamente dizimada
no Japão, sendo necessário utilizar o banco de sementes para conseguir acelerar o processo de
plantio das novas safras.
D) Devido à guerra civil da Síria, o banco de sementes Aleppo foi danificado e desativado.

19. Jânio da Silva Quadros, sucedeu ao presidente Juscelino Kubitschek, e foi eleito em outubro de
1960, com uma expressiva vitória. Sobre o governo de Jânio da Silva Quadro, assinale a alternativa
incorreta:
A) O slogan de sua campanha era “varre, varre, vassourinha, varre varre a bandalheira”, e
empolgou a população prometendo acabar com a corrupção, equilibrar as finanças públicas e
diminuir a inflação.
B) O vice-presidente de Jânio Quadros foi João Goulart, sendo que embora a votação fosse
separada, os dois candidatos representavam o mesmo partido e tinham ideias semelhantes.
C) Jânio Quadros foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital do Brasil, Brasília.
D) Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo de Presidente da República.
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20. O plenário do Senado aprovou em 12/11/2015 o projeto de lei que permite a regularização de
dinheiro enviado ao exterior sem conhecimento da Receita. Assinale a alternativa que está
relacionada ao projeto:
A) Uma emenda proíbe que políticos, cônjuges e parentes se beneficiem da proposta.
B) Para regularizar o capital enviado para o exterior será necessário pagar imposto de renda e multa
no valor de 40% do valor declarado.
C) Mesmo declarando o dinheiro enviado o declarante poderá responder por crime de evasão de
divisas.
D) Mesmo recursos de origem criminosa poderão ser regularizados, visto que a lei não afirma
absolutamente nada sobre a origem do dinheiro.

Conhecimentos específicos

21. A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada e representada por um complexo conjunto de
conhecimentos e procedimentos e demanda uma intervenção ampla em diversos aspectos para que
se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da população. Na definição clássica de
Starfield (2002), APS representa o primeiro contato na rede assistencial dentro do sistema de saúde:
Assinale a alternativa correta:
A) Caracteriza-se pela continuidade e integralidade da atenção, além da coordenação da assistência
dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da orientação e participação comunitária
e da competência cultural dos profissionais.
B) Caracteriza-se pela particularização e descontinuidade da atenção, além da coordenação da
assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da orientação e participação
comunitária e da competência cultural dos profissionais.
C) Caracteriza-se pela particularização e descontinuidade da atenção, além da coordenação da
assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da orientação e participação
comunitária e da competência cultural dos profissionais com vistas a superação das situações de
saúde apresentadas.
D) Todas as assertivas estão corretas.

22. Sobre sistemas de atenção à saúde afirma-se:
I. Os sistemas de atenção à saúde são definidos pela Organização Mundial da Saúde como o
conjunto de atividades cujo propósito primário é promover, restaurar e manter a saúde de uma
população para se atingirem os seguintes objetivos: o alcance de um nível ótimo de saúde,
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distribuído de forma equitativa; a garantia de uma proteção adequada dos riscos para todos os
cidadãos; o acolhimento humanizado dos cidadãos; a provisão de serviços seguros e efetivos; e a
prestação de serviços eficientes.
II. São estipulados atributos essenciais: o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de
saúde, a continuidade e a integralidade da atenção, e a coordenação da atenção dentro do sistema.
III. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) representa no Brasil Atenção Primária à Saúde (APS) e
caracteriza-se como a porta final de um sistema de saúde constitucionalmente fundado no direito à
saúde e na equidade do cuidado e, além disso, horizontalizado e local, como é o caso do SUS.
IV. No que se refere à Atenção Primária à Saúde (APS) a Estratégia de Saúde da Família (ESF)
vem provocando, de fato e de direito, um importante movimento de reorientação do modelo de
atenção à saúde na realidade brasileira.
V. Intencionalmente a Atenção Primária à Saúde (APS) tem se efetivado como uma estratégia de
organização e ação de atenção a saúde e voltada para as necessidades de saúde de uma população,
com ações integradas de prevenção e de cura e ainda de atenção a indivíduos e comunidades.
De acordo com as assertivas acima, estão corretas as indicadas nos enunciados:
A) II, IV e V.
B) I, II, IV e V.
C) II e V apenas.
D) Todas as assertivas estão corretas.

23. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o
funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país, afirmando direitos conquistados
historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve
caracterizar sua materialização. Considerando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS), assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.
(

) Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser compreendidos a partir

de uma perspectiva histórica e epistemológica, constituindo-se como um produto resultante de um
processo político e que expressa concepções sobre saúde e doença, direitos sociais, gestão, as
relações entre as esferas de governo do país, entre outros.
(

) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I- centralização,
com direção única em cada esfera de governo; II- atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sempre juízo dos serviços assistenciais; III- participação da comunidade.
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( ) Três elementos compõem a base cognitiva, ideativa e filosófica do sistema brasileiro e que foi
inscrita na Constituição Federal de 1988: universalidade; equidade; integralidade.
(

) São reconhecidos como princípios doutrinários que conferem legitimidade ao Sistema Único

de Saúde (SUS): transversalidade; equidade; integralidade.
(

) Alguns autores (Cunha & Cunha, 2001) na tentativa de organizar a discussão em torno dos

princípios e diretrizes do SUS, propõem uma redescrição dessas noções. Ao invés de princípios e
diretrizes, o SUS seria organizado a partir de princípios doutrinários e princípios organizativos. Os
princípios doutrinários seriam o núcleo comum de valores e concepções que servem de base para os
SUS. Os princípios organizativos representam a forma de organização e operacionalização do
sistema.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) F – F – V – F – V.
B) V – F – V – F – V.
C) V – V – V – V – F.
D) F – V – V – F – F.

24. A Lei n.º 8.142/90 representa as conquistas da luta pela democratização dos serviços de saúde,
representou e representa uma vitória significativa e importante para o cenário da efetivação das
políticas públicas no Brasil. Ela representa um marco legal, pois foram criados espaços vitais para o
exercício do controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). Quando conquistamos esses espaços
de atuação da sociedade na lei, começou a luta para garanti-los na prática. Foram constituídos para
formular, fiscalizar e deliberar sobre as políticas de saúde. Para atingir esse fim, de modo articulado
e efetivo, conhecer o SUS passou a ser imprescindível. Estamos nos referindo a:
A) Conselhos de Saúde.
B) Conferências de Saúde.
C) Conselhos e as Conferências de Saúde.
D) Serviços de Saúde, Conselhos e as Conferências de Saúde.

25. A reflexão reconhecidamente legítima que sustenta o tema das políticas sociais deve estar ligada
aos pressupostos dos direitos (VIEIRA, 2004).
I. A questão de saber se as políticas sociais contem direitos e elementos de justiça vinculam
necessariamente à relativização de ambos, pois não há direito e justiça superiores, uma vez que
ambos se equivalem.
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II. A essência das políticas sociais tem sido ligada ao funcionamento do mercado, à capacidade de
compensar as falhas deste, à ação e aos projetos dos governos, aos problemas sociais, à reprodução
das relações sociais, à transformação dos trabalhadores não assalariados em trabalhadores
assalariados, ao abrandamento dos conflitos de classe etc.
III. Os campos dos direitos e da política social não se apresentam diferentes. Como realizações
sociais, são seres singulares e seres universais, que se desenvolvem por particularidades históricas e
por mediações. Não existe direito sem sua realização e sem suas mediações, sob risco de ficarem
(direitos e política social) na letra da lei que não se realiza.
IV. Nos direitos e na política social o singular e o universal não se cumprem sem o particular, sem a
totalidade do humano, nem conduzem à emancipação humana.
V. Pensar nos pressupostos dos direitos e ter claro sua completa diferença, no campo legal, da
política social, uma vez que os primeiros se apresentam com maior potencial de efetividade,
eficiência e eficácia.
De acordo com as assertivas acima, estão corretas as indicadas nos enunciados:
A) II, IV e V.
B) I, II, IV e V.
C) I, II, III e IV.
D) Todas as assertivas estão corretas.

26. Passado o decurso temporal justaposto para a política de saúde e efetivação do Sistema Único
de Saúde (SUS) a partir do marco, mudanças na legislação foram necessárias para garantir o
fortalecimento e a implementação plena do sistema. Afirma-se que do conjunto de Legislação
Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) que o referenciam e legitimam, podemos citar como
referências principais. Assinale a alternativa que contempla o rol das legislações corretamente:
A) Constituição Federal de 1988 e Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000; Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990.
B) A Constituição Federal de 1988 e Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.
C) Constituição Federal de 1988 e Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000; Lei nº
12.466, de 24 de agosto de 1990 e demais portarias e Resoluções.
D) Constituição Federal de 1988 e Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000; Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990; Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 1990; Decreto nº 7.508, de 28
de junho de 2011; Lei nº 12.438, de 6 de julho de 2011; Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011; Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993 e demais portarias e
Resoluções.
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27. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais
do referido Pacto, 146.
A) Portaria nº 699/GM de 30 de março de 2006.
B) Portaria nº 399/GM de 30 de março de 2006.
C) A Portaria nº 399/MS/GM de 22 de fevereiro de 2006.
D) Portaria nº 699/GM de 22 de fevereiro de 2006.

28. Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária. Este artigo refere-se a:
A) Constituição Federal.
B) Estatuto do Idoso.
C) Política Nacional do Idoso.
D) Todas as assertivas estão incorretas.

29. Os programas de transferência de renda têm sua origem nos chamados programas de garantia de
renda mínima (PGRM) que surgem no Brasil na década de 1990 em alguns municípios brasileiros.
O uso de transferências de renda como instrumento de política governamental de combate à pobreza
no Brasil encontra forte escopo não apenas devido à publicação de estudos relacionando os
programas de transferência de renda à redução da pobreza e da desigualdade no país, mas também
aos efeitos gerados pelos incentivos econômicos presentes nestes programas em outros campos de
políticas públicas além da assistência social.
I. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 8.742/1993 regulamentou um importante
benefício que tem como objetivo garantir um patamar mínimo de renda para pessoas incapazes de
fazê-lo por si.
II. Implantado em 1993 o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial
fornecido pelo governo federal no formato de transferência de renda para pessoa idosa com mais de
65 anos e pessoas com deficiência incapacitados para trabalhar e viver independentemente.
III. Implantado em 1996 o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial
fornecido pelo governo federal no formato de transferência de renda para pessoa idosa com mais de
65 anos e pessoas com deficiência incapacitados para trabalhar e viver independentemente.
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IV. O Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) são os principais programas
nacionais de transferência de renda voltados para o alívio da pobreza atualmente.
V. Uma das principais características do desenho do Bolsa Família é a existência de
condicionalidades vinculadas à concessão dos benefícios, ou seja, a necessidade do cumprimento de
determinadas condições por parte do beneficiário para que a transferência seja efetuada e mantida.
As condicionalidades requeridas pelo Bolsa Família são educação, saúde, assistência social.
De acordo com as assertivas acima, estão corretas as indicadas nos enunciados:
A) II, IV e V.
B) I, II, IV e V.
C) I, III, IV e V.
D) Todas as assertivas estão corretas.

30. Uma definição geral do que é um sistema de proteção social é dada por Lavinas (2006, p. 5)
“[...] o sistema de proteção social é formado por um conjunto diverso de políticas ou intervenções,
diretas e indiretas, cujo objetivo é reduzir riscos e vulnerabilidades, com base em direitos,
garantindo seguranças. Ele se efetiva mediante transferências sociais (em renda monetária ou
serviços) dirigidas aos indivíduos e às famílias”. A Política de Seguridade Social é, portanto:
Assinale as alternativas abaixo com V (Verdadeiro) ou F (Falso).
(

) A seguridade social é definida na Constituição Federal, no artigo 194, caput, como 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”.
(

) A saúde é segmento dependente da seguridade social e se diz que ela tem a finalidade mais

ampla de todos os ramos protetivos porque não possui restrição de beneficiários e o seu acesso
também não exige contribuição dos beneficiários.
(

) A assistência social, como segmento autônomo da seguridade social que trata dos

hipossuficientes, ou seja, daqueles que não possuem condições de prover sua própria manutenção.
Cuidará daqueles que têm maiores necessidades, sem exigir deles (seus beneficiários) qualquer
contribuição à seguridade social. A atuação protetiva fornecerá aquilo que for absolutamente
indispensável para cessar o atual estado de necessidade do assistido. A assistência social serve para
cobrir as lacunas deixadas pela previdência social que, devido a sua natureza contributiva, acaba por
excluir os necessitados.
(

) A previdência social congrega também a prerrogativa de política autônoma, da seguridade

social vai se preocupar exclusivamente com os trabalhadores e com os seus dependentes
econômicos. A previdência social é a técnica de proteção social destinada a afastar necessidades
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sociais decorrentes de contingências sociais que reduzem ou eliminam a capacidade de auto
sustento dos trabalhadores e/ou de seus dependentes.
(

) A saúde, como espécie de proteção social, define que a condição econômica do beneficiário

não é determinante para o seu acesso. Ou seja, o Estado não pode negar acesso à saúde pública a
uma pessoa sob o argumento de que esta possui riqueza pessoal e meios de prover a sua própria
saúde.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V – F – V – V – V.
B) V – F – V – F – V.
C) V – V – V – V – F.
D) F – V – V – F – F.

31. A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, busca consolidar um modelo de
atenção à saúde mental aberto e de base comunitária.
A) Busca garantir a circulação cerceada das pessoas com transtornos mentais pelos serviços,
comunidade e cidade, e oferece cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece. Este
modelo conta com uma rede de serviços e equipamentos variados tais como os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e
Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). O Programa de Volta
para Casa que oferece bolsas para egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos,
também faz parte desta Política.
B) Os CAPS são instituições destinadas a encaminhar os pacientes com transtornos mentais,
estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas em vista da falta real de
autonomia, oferecer-lhes atendimento médico. Sua característica principal é buscar integrá-los a um
ambiente social e cultural concreto, designado como seu “território”, o espaço da cidade onde se
desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares. Os CAPS constituem a principal estratégia do
processo de reforma psiquiátrica.
C) Isto significa, mudança do modelo de tratamento: no lugar do isolamento, o convívio com a
família e a comunidade. Garante a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos
serviços, comunidade e cidade, e oferece cuidados com base nos recursos que a comunidade
oferece. Este modelo conta com uma rede de serviços e equipamentos variados tais como os
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros
de Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). O
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Programa de Volta para Casa que oferece bolsas para egressos de longas internações em hospitais
psiquiátricos, também faz parte desta Política.
D) Todas as assertivas estão corretas.

32. Conforme Fraga (2010) o Serviço Social é uma profissão essencialmente interventiva. A partir
dessa perspectiva, historicamente convencionou-se caracterizar o Serviço Social como uma
profissão de intervenção da realidade social, e o assistente social, profissional da área, seria, então
aquele profissional imerso em pragmatismo, habilitado para intervir nas diferentes manifestações da
questão social.
A) A atualidade requer uma desconstrução da visão pragmática do trabalho do assistente social com
vistas a resgatar sua visão investigativa, pois parte-se da premissa de que o exercício profissional do
assistente social exige uma atitude investigativa constante para que não se torne meramente
pragmática, sem intencionalidade e clareza de finalidade.
B) A atualidade requer um fortalecimento da visão pragmática do trabalho do assistente social com
vistas a resgatar sua visão formalista, pois parte-se da premissa de que o exercício profissional do
assistente social exige uma atitude formal constante para que não se torne uma ação descontinuada
e solta, sem intencionalidade e clareza de finalidade.
C) O pragmatismo deve acompanhar a postura investigativa uma vez que ambos são fomento básico
do trabalho e do exercício profissional do assistente social na contemporaneidade e que se refere ao
ocultamento do real, pois só se intervém no que se conhece e incomoda.
D) Todas as assertivas estão corretas.

33. O Serviço Social é reconhecido com profissão, uma especialização do trabalho coletivo inscrita
na divisão social e técnica do trabalho, de nível superior, regulamentada pela Lei Federal nº 8662/93
de 7 de junho de 1993, enquanto profissão, não dispõe de uma teoria própria, nem é uma ciência;
isto não impede, que os profissionais realizem pesquisas, investigações e produzam conhecimento
de natureza teórica, inseridos no âmbito das ciências sociais e humanas (NETTO, 1999). O
assistente social exerce sua profissão em diversos espaços, ambitos, áreas, segmentos
populacionais, em diferentes setores. Dessa multiplicidade de possibilidades de atuação, deriva uma
variedade de processos de trabalho. Considerando o exposto:
(

) Exige um arsenal de conhecimentos ético políticos, teórico metodológicos e técnico operativos

do qual o assistente social precisa apropriar-se no seu âmbito de atuação profissional varia, desde os
considerados específicos como também apropriações sobre as legislações, além da formação
generalista, apropriações aprofundadas dependendo da inserção do espaço sociocupacional.
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(

) Pelo amplo leque de possibilidades de atuação profissional a Lei que Regulamenta a Profissão

estabelece bases da ação para os profissionais de modo a clarificar as atribuições que lhe são
privativas, e as competências adquiridas ao longo de sua constituição deslindando o papel do
assistente social para a categoria e deus empregadores.
(

) As competências previstas ao assistente social estão explicitadas no artigo 5º (nos incisos de I a

XI) da Lei que Regulamenta a Profissão que prevê as atividades genéricas e expressam capacidade
para apreciar e dar resolutividade a determinado assunto, não sendo exclusiva de uma única
especialidade profissional.
(

) No que se refere as atribuições privativas do assistente social, explicitadas no artigo 5º (incisos

de I a XIII) da Lei que Regulamenta a Profissão e que prevê prerrogativas exclusivas, privilégio de
uma área, direito e poder de realizar algo.
( ) As competências e as atribuições privativas, previstas no artigo 4º e artigo 5º, respectivamente,
não congregam diferenças significativas, pois a Lei que Regulamenta a Profissão só terá efetividade
e alcance no coletivo da categoria. Assinale a sequência correta de cima para baixo é:
A) V – F – V – V – V.
B) V – F – V – F – V.
C) V – V – F – V – F.
D) F – V – V – F – F.

34. A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e das demais redes sociais
para o desenvolvimento das ações implica mais do que ofertas de serviços num mesmo território,
pois deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de
corresponsabilidade. É uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da
cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras.
A) Programa Social e Educativo (PSE), política intersetorial da Assistência Social e da Educação.
B) Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação.
C) Programa de Saúde Educacional (PSE), política intersetorial que responde ao tripé da seguridade
social.
D) Todas as assertivas estão incorretas

35. A literatura especializada aponta para a necessidade do profissional, no desenvolvimento do
processo de trabalho cotidiano, dar materialidade às ações e ainda, de saber identificar os elementos
constitutivos do projeto ético político do Serviço Social que se efetiva no processo sócio histórico
da profissão. Podem ser identificados porque:
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I. Relaciona-se com a explicitação de princípios e valores ético políticos.
II. Referem-se a matriz teórico metodológica.
III. Origina-se da critica radical à ordem social vigente (e da sociedade do capital) que produz e
reproduz a miséria ao mesmo tempo em que exibe uma produção de riquezas.
IV. Se manifesta pelas lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria por suas formas
coletivas de organização política em aliança com os setores mais progressistas da sociedade.
V. Os elementos constitutivos ganham visibilidade pela produção de conhecimento, pelas instâncias
organizativas e pela dimensão jurídica e política da profissão.
De acordo com as assertivas acima, estão corretas as indicadas nos enunciados:
A) Apenas II, IV e V.
B) Apenas I, II e V.
C) Somente I, III, IV e V.
D) Todas as assertivas estão corretas.

36. O Código de Ética Profissional do Assistente Social foi instituído pelo Conselho Federal de
Serviço Social (CFESS) pela:
A) Resolução nº 276 de 18 março de 1993.
B) Resolução nº 278 de 13 março de 1993.
C) Resolução nº 272 de 18 março de 1993.
D) Resolução nº 273 de 13 março de 1993.

37. Sobre a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe

sobre a organização da

Assistência Social é correto afirmar.
I. A assistência social, como política pública de seguridade social, vem passando por profundas
transformações a partir da Constituição de 1988. O SUAS, instituído pela Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) em 2004, foi criado em Lei em 2011, com a aprovação da Lei nº 12.435,
que alterou dispositivos da Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e garantiu
no ordenamento jurídico brasileiro inúmeras conquistas efetivadas ao longo desses anos.
II. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) concretizou as diretrizes da Constituição Federal e
reorganizou a Política de Assistência Social brasileira, assegurando a primazia da atuação do Estado
na provisão de serviços, benefícios, programas e projetos.
III. As normativas que mais impactaram nos rumos da Política de Assistência Social consistem na
edição da PNAS/2004 e na publicação da NOB SUAS/2005, aprovadas respectivamente pelas
Resoluções CNAS nº 145 de 15 de outubro de 2004 e nº 130, de 15 de julho de 2005, que criou o
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SUAS e o operacionalizou, inaugurando no país um novo modelo de organização da gestão e oferta
de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
IV. A NOB-SUAS/2005 representou um marco fundamental na estruturação da Política Pública de
Assistência Social, imprimindo um grande salto quantitativo na implantação de serviços
socioassistenciais em todo o território nacional, tendo como base critérios de partilha transparentes
e objetivos, adequados à distribuição territorial das populações vulneráveis, com a alocação
equitativa do cofinanciamento federal e a possibilidade de superação das distorções regionais
históricas.
V. Destaca-se ainda a aprovação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais em 2009,
que padronizou em nível nacional os objetivos, as provisões e as formas de oferta dos serviços
socioassistenciais.
De acordo com as assertivas acima, estão corretas as indicadas nos enunciados:
A) Apenas II, IV e V.
B) Apenas I, II e V.
C) I, II, III, IV e V.
D) Todas as assertivas estão incorretas.

38. O artigo 4º Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que 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. A garantia de prioridade compreende:
A) a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
B) a) igualdade de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) igualdade de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
C) a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas.
D) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias de forma restrita.
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39. Atualmente é comum assistir aos noticiários e ver notícias de mulheres que foram ou são
agredidas por seus companheiros. A luta contra esse tipo de violência já se deu de diversas
maneiras. Resultou de uma luta histórica dos movimentos feministas e de mulheres por uma
legislação contra a impunidade no cenário nacional de violência doméstica e familiar contra a
mulher.
(

) A popular Lei Maria da Penha (Lei 12.340/2006) é reconhecida pela ONU como uma das três

melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres.
(

) A popular Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) é reconhecida pela ONU como uma das três

melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres.
(

) A efetivação da Lei Maria da Penha e da sua aplicação ainda tem muitos passos a seguir. Isso

se dará por meio do trabalho articulado entre as diversas áreas dos três poderes - executivo,
legislativo e judiciário em suas três esferas de atuação.
(

) Na prevenção à violência, a Lei nº 11.340/2006 prevê políticas públicas integradas entre os

órgãos responsáveis. A primeira articulação citada na lei é a integração operacional do Poder
Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública com as áreas de segurança pública,
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação.
(

) Na proteção à mulher, a lei prevê as medidas protetivas de urgência, que devem ser solicitadas

na delegacia de polícia ou ao próprio juiz, que tem o prazo de 48 horas para analisar a concessão da
proteção requerida.
Assinale a sequência correta de cima para baixo é:
A) F – F – V – V – V.
B) F – F – V – F – V.
C) V – V – F – V – F.
D) F – V – V – V – V.

40. As políticas públicas passam a ter visibilidade no que se refere ao fortalecimento dos direitos e a
organização dos serviços: I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à
prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) a proteção à família, à maternidade, à infância,
à adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; c) a promoção da
integração ao mercado de trabalho; d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária; e e) a garantia de 1 (um) salário mínimo de
benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; II - a vigilância socioassistencial, que visa
a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de
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vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; III - a defesa de direitos, que visa a garantir
o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. O disposto refere-se:
A) Aos objetivos da seguridade social.
B) Aos objetivos da assistência social.
C) Às políticas sociais.
D) Às ações de referenciadas pelas entidades e organizações de assistência social.
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