CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - RN
CARGO: OPNS- ASSISTENTE SOCIAL
O AMOR COMO MEIO, NÃO COMO FIM
Há algo errado na forma como temos vivido nossas relações amorosas. Isso é fácil de ser constatado, pois temos
sofrido muito por amor. Se o que anda bem tem que nos fazer felizes, o sofrimento só pode significar que estamos numa rota
equivocada.
Vamos nos deter em apenas uma das idéias que governam nossa visão do amor. Imaginamos sempre que um bom
vínculo afetivo significa o fim de todos os nossos problemas. Nosso ideal romântico é assim: duas pessoas se encontram uma
com a outra, compõem um forte elo, de grande dependência, sentem-se preenchidas e completas e sonham em largar tudo o que
fazem para se refugiar em algum oásis e viver inteiramente uma para a outra, usufruindo o aconchego de ter achado sua
“metade da laranja”. Nada parece lhes faltar. Tudo o que antes valorizavam – dinheiro, aparência física, trabalho, posição
social, etc. – parece não ter a menor importância. Tudo o que não diz respeito ao amor se transforma em banalidade, algo
supérfluo que agora pode ser descartado sem o menor problema.
Sabemos que quem quis levar essas fantasias para a vida prática se deu mal. Com o passar do tempo, percebe-se que
uma vida reclusa, sem novos estímulos, somente voltada para a relação amorosa, muito depressa se torna tediosa e
desinteressante. Podemos sonhar com o paraíso perdido ou com a volta ao útero, mas não podemos fugir ao fato de que
estamos habituados a viver com certos riscos, certos desafios. Sabemos que eles nos deixam alertas e intrigados; que nos fazem
muito bem.
Os doentes acham que a saúde é tudo. Os pobres imaginam que o dinheiro lhes traria toda a felicidade sonhada. Os
carentes – isto é, todos nós – acham que o amor é a mágica que dá significado à vida. O que nos falta aparece sempre
idealizado, como o elixir da longa vida e da eterna felicidade.
Se é verdade, então, que o amor nos enche de alegria e coragem – e isso ninguém contesta – por que não direcionar
essa nova energia para ativar ainda mais os projetos nos quais estamos empenhados? Quando amamos e nos sentimos amados
por alguém que admiramos e valorizamos, nossa auto-estima cresce, nos sentimos dignos e fortes. Tornamo-nos ousados e
capazes de tentar coisas novas, tanto em relação ao mundo exterior como na compreensão da nossa subjetividade. Em vez de
ser um fim em si mesmo, o amor deveria funcionar como um meio para o aprimoramento individual, nos curando das
frustrações do passado e nos impulsionando para o futuro. Casais que conseguem vivê-lo dessa maneira crescem e evoluem, e
sob essa condição seu amor se renova e se revitaliza.
(GIKOVATE, Flávio. Cláudia. São Paulo: Abril, agosto 1989. Condensado)

01) “Com o passar do tempo, percebe-se que uma vida reclusa, sem novos estímulos...” A palavra ou expressão que
NÃO pode substituir o termo reclusa é:
A) Presa
B) Sem liberdade
C) Encarcerado
D) Enclausurado
E) Desatado
02) De acordo com o texto, há algo ERRADO nas relações de amor quando:
A) Aumenta o número de descasados em nossa sociedade.
B) Se sofre por amor.
C) O número de pessoas solteiras supera o de pessoas casadas.
D) O adultério é justificado como inevitável.
E) O casamento é uma prisão.
03) “Metade da laranja” é um dito popular. Das alternativas abaixo, o dito popular que tem o mesmo valor de sentido da
expressão sublinhada é:
A) “cobertor de orelha”
D) “pé de boi”
B) “alma gêmea”
E) “mão na roda”
C) “carne e unha”
04) “Sonhar com a volta ao útero” significa:
A) Sonhar gerar novos empreendimentos.
D) Sonhar com a proteção, com o carinho.
B) Sonhar ter filhos.
E) Sonhar com a vida ao ar livre.
C) Sonhar e buscar o lado sensível que todos temos.
05) Segundo o texto, o amor é:
A) Banal, supérfluo.
D) Uma armadilha.
B) O remédio para a alma.
E) Um desafio.
C) Motivo de felicidade.
06) O título “Amor como meio, não como fim”, significa que:
A) O amor é o meio de se proteger.
B) O amor deveria funcionar como meio para o aprimoramento pessoal.
C) O amor deveria ser uma válvula de escape para a solidão.
D) O amor estabelece fronteiras.
E) O amor deveria ser um caminho para a eternidade.
07) O texto de Flávio Gikovate é considerado:
A) Didático
B) Narrativo
C) Descritivo
D) Científico
E) Opinativo
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08) Segundo o texto, os riscos e desafios:
A) Nos tornam covardes perante o amor.
B) Dificultam nosso crescimento como seres humanos.
C) Nos deixam alertas e submissos perante as pessoas que nos cercam.
D) Nos fazem repensar ações e opiniões.
E) Nos fazem muitíssimo bem.
09) O autor considera todos nós carentes porque:
A) Buscamos a explicação para o sentido de nossa vida.
B) Humanos que somos, necessitamos de entendimento.
C) Sentimos que nos falta alguma coisa para sermos completamente felizes.
D) Sempre estamos sozinhos.
E) Buscamos sempre viver do passado.
10) “Casais que conseguem vivê-lo dessa maneira crescem e evoluem...” A palavra sublinhada na frase anterior, se
refere, no texto, à (ao):
A) Aprimoramento
B) Futuro
C) Subjetividade
D) Ideal romântico
E) Amor
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) A organização da Assistência Social tem como base a seguinte diretriz:
A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
B) O amparo às crianças e adolescentes carentes.
C) A promoção da integração ao mercado de trabalho.
D) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
E) A participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis.
12) Com relação ao Estatuto do Idoso, em seu Capítulo VIII, Da Assistência Social, são corretas as assertivas abaixo,
EXCETO:
A) A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas
pertinentes.
B) Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a
pessoa idosa abrigada.
C) O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência
econômica, para os efeitos legais.
D) Se a pessoa idosa for incapaz, será extinta a obrigatoriedade de contrato de prestação de serviços por parte da entidade
de abrigo de longa permanência.
E) N.R.A.
13) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à
saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
A) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de cinco anos.
B) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem
prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
C) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, sendo,
entretanto isentos de prestar orientação aos pais.
D) Fornecer declaração de nascimento onde constem, opcionalmente as intercorrências do parto.
E) Manter alojamento individual ao neonato, separando-o da mãe.
14) Compete ao CRESS, em suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de primeira
instância, o exercício das seguintes atribuições, EXCETO:
A) Organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e
privadas, ou de fins filantrópicos.
B) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região.
C) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, fixando a respectiva taxa.
D) Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunais Regionais de Ética Profissional.
E) Fixar, em reunião executiva da regional, as anuidades que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais.
15) São deveres do Assistente Social nas suas relações com os usuários:
A) Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e conseqüências das situações apresentadas, respeitando
democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos
profissionais, resguardados os princípios do Código de Ética Profissional.
B) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente sobre seus
interesses.
C) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação assistente social - usuário, para obter vantagens pessoais ou para
terceiros.
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D) Bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, através de atitudes que venham coagir e/ou
desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus direitos.
E) Emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do exercício efetivo do
Serviço Social.
16) Em relação à Organização e Gestão da Assistência Social, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), estabelece
que:
A) As ações na área de assistência social são organizadas em sistema centralizado e participativo.
B) O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho
Federal de Assistência Social.
C) As ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas, em suas respectivas
esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
D) Os Conselhos Estaduais de Assistência Social constituem uma das instâncias deliberativas do sistema centralizado e
participativo de assistência social, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil.
E) Compete aos municípios responder pela concessão, pagamento e manutenção do benefício de prestação continuada
(BPC).
17) Sobre guarda, tutela e adoção o ECA estabelece que:
A) É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º (segundo) grau, observada a ordem de vocação hereditária.
B) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até dezoito anos incompletos.
C) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos
de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
D) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
E) A morte dos adotantes restabelece o pátrio poder dos pais naturais.
18) A legislação que regulamenta a profissão a nível nacional, assegura ao Assistente Social, um conjunto de
competências profissionais. Considerando as tendências do mercado de trabalho em flexibilizar as suas funções em
diversas áreas técnicas, a lei torna-se para o Assistente Social instrumento de garantia na definição de suas
competências e:
A) Áreas exclusivas de atuação.
D) Noções teóricas práticas.
B) Atribuições privativas.
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
C) Funções sócioinstitucionais.
19) Em consonância com o Estatuto do Idoso é possível afirmar que:
A) No caso de entidades filantrópicas, ou casa lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade.
B) As entidades de longa permanência, ou casa lar, são desobrigadas de firmar contrato de prestação de serviços com a
pessoa idosa abrigada.
C) Os idosos não têm direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).
D) O Poder Público não pode criar varas especializadas e exclusivas para idosos.
E) É dever somente da família prevenir a ameaça ou violação aos direitos dos idosos.
20) Os instrumentos de gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da Política do
Sistema Único de Assistência Social, nas três esferas de governo, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os
eixos de proteção social, básica e especial. Representam instrumentos de gestão, EXCETO:
A) Plano de Assistência Social.
B) Orçamento.
C) Monitoramento, Avaliação e Gestão de Informação.
D) Relatório Anual de Gestão.
E) Instâncias de pactuação e deliberação.
21) O sigilo profissional está resguardado no Código de Ética do Assistente Social. Sobre este assunto, assinale nas
assertivas abaixo V para verdadeiras e F para falsas:
( ) O capítulo V da Resolução do CFESS 273/1993, trata das questões do sigilo profissional do Assistente Social.
( ) Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário.
( ) O sigilo protegerá o usuário de tudo que o Assistente Social toma conhecimento, como decorrência do exercício da
atividade profissional.
( ) É direito do Assistente Social manter o sigilo profissional.
A seqüência está correta em:
A) V, V, V, V
B) F, F, F, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
E) F, F, F, V
22) Pesquisa social é uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma
combinação particular entre teoria e dados. Nas assertivas abaixo indique a que NÃO se apresenta com as
características da pesquisa social:
A) A pesquisa social, enquanto prática intelectual reflete também dificuldades e problemas próprios das Ciências Sociais e
a sua relativa juventude para delimitar métodos e leis específicas.
B) O empirismo só vê e observa o que aparece, não admite a valoração dos fatos, defendendo a neutralidade científica.
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C) Os problemas dos seres humanos e da organização social atuais, trazem questões frente às quais a ciência continua sem
respostas e sem formulações.
D) A pesquisa social após a Segunda Grande Guerra, cresceu junto com o interesse para entender, organizar, regular e
controlar a população.
E) A pesquisa social tem carga histórica e reflete a realidade, preocupa-se com os interesses de classes e de grupos
determinados.
23) Analise abaixo algumas assertivas que propõem alternativas para sintonizar o Serviço Social na
contemporaneidade, segundo alguns pesquisadores e didatas:
I. Romper com a atividade burocrática e rotineira, que reduz o trabalho do Assistente Social a mero emprego.
II. O próprio mercado demanda, além de um trabalho na esfera da execução, a formulação de políticas públicas e a gestão
de políticas sociais.
III. Extrapolar o Serviço Social para melhor apreendê-lo na história da sociedade da qual ele é parte e expressão.
IV. Desenvolver a capacidade de decifrar a realidade e construir propostas capazes de manter a realidade social vigente,
conforme propõe o atual sistema produtivo capitalista.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):
A) I e II
B) III e IV
C) I, II e III
D) II, III e IV
E) I, II, III e IV
24) O processo de renovação do Serviço Social brasileiro se deu em três direções principais: a perspectiva
modernizadora, a intenção de ruptura e a reatualização do conservadorismo. Estas direções, constitutivas de
renovação, possibilitam a:
A) Crise do marxismo estruturalista e a hegemonia do positivismo vulgar.
B) Retração do mercado de trabalho para o Assistente Social.
C) Retomada do conservadorismo como desdobramento principal.
D) Erosão das bases do Serviço Social “tradicional”.
E) N.R.A.
25) Alguns autores afirmam que o Assistente Social atua de modo geral sobre os efeitos da pobreza, aspecto
fundamental para serem analisadas a existência e a realidade do serviço social. Partindo desta afirmativa podemos
compreender o Assistente Social como:
A) Mero planejador de políticas públicas.
D) Operador institucional.
B) Fiscal dos serviços a nível de governo.
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
C) Mobilizador das classes sociais inferiores.
SAÚDE PÚBLICA
26) A Reforma Sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco referencial
definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi:
A) A VIII Conferência Nacional de Saúde de 86.
D) A IX Conferência Nacional de Saúde de 93.
B) A política das ações integradas de saúde de 80.
E) A implementação dos Conselhos de Saúde Municipais.
C) A Assembléia Nacional Constituinte de 88.
27) O financiamento da saúde no Brasil é:
A) Privado, mas com recursos públicos principalmente municipais.
B) Majoritariamente público.
C) Público e privado, repartido igualmente.
D) Majoritariamente privado, com predominância dos seguros saúde.
E) N.R.A.
28) A Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990, é uma das leis que compõem a gestão do Sistema Único de Saúde e
dispõe sobre:
A) Os Conselhos de Saúde que não necessitam de Regimento próprio.
B) A participação da comunidade, apenas no âmbito Federal.
C) Participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde.
D) As despesas de custeio do Ministério da Saúde.
E) Os fundos de saúde para hospitais particulares.
29) Todos os princípios abaixo regem o Sistema Único de Saúde, EXCETO:
A) Comando único.
D) Universalidade.
B) Equidade.
E) Participação e controle social.
C) Integralidade.
30) No SUS, a criação dos Conselhos Municipais de Saúde relaciona-se mais diretamente com o princípio da:
A) Descentralização.
D) Hierarquização.
B) Integralidade.
E) Universalização.
C) Participação popular.
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31) A Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe no Capítulo I sobre os Serviços Privados de Assistência à
Saúde. Nas alternativas abaixo, sobre este assunto, marque o INCORRETO:
A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais
liberais, legalmente habilitados.
B) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de pessoas jurídicas de
direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
D) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não necessariamente, deverão ser observados os princípios
éticos e as normas expedidas pelo SUS.
E) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
32) A notificação compulsória de doenças e agravos é atribuição:
A) Somente de profissionais da área de saúde.
D) De qualquer pessoa.
B) Somente do médico epidemiologista.
E) Somente dos agentes de saúde.
C) Do médico, independente da especialidade.
33) O objetivo final dos dados coletados por sistemas de vigilância numa determinada população é:
A) Consolidar os dados coletados.
D) Identificar surtos epidêmicos.
B) Identificar mudanças no padrão de doenças.
E) Recomendar medidas de controle de doenças.
C) Identificar grupos de alto risco.
34) Assinale a alternativa que NÃO é um agravo de notificação imediata (24 horas):
A) Botulismo.
D) Doença meningocócica.
B) Febre amarela.
E) Raiva humana.
C) Esquistossomose.
35) Um tipo particular de epidemia, que se caracteriza por atingir mais de um continente, é chamado de:
A) Onda epidêmica.
D) Epizootia.
B) Pandemia.
E) Surto epidêmico.
C) Endemia.
CONHECIMENTOS GERAIS
36) O conflito entre Israel e Líbano vem preocupando todo o planeta e recebendo atenção especial da ONU
(Organização das Nações Unidas) que, através de uma resolução, estabeleceu o cessar fogo na região. Para que isso
ocorra, a ONU se comprometeu em:
A) Desarmar o grupo Hezbollah, prendendo seus principais líderes.
B) Colocar na região uma força de paz com 15 mil soldados e soltar os soldados israelenses reféns do Hezbollah.
C) Ocupar toda a Faixa de Gaza e fronteira com o Líbano, impedindo a ação terrorista do Hezbollah na região.
D) Negociar com o governo do Líbano a expulsão dos membros do Hezbollah do país.
E) Proteger Israel, fechando suas fronteiras, a fim de evitar os ataques vindos do Líbano, Palestina, Síria e Irã.
37) Em 2005, o mundo foi surpreendido pelos devastadores furacões que atingiram os Estados Unidos, México e Caribe,
como Katrina e Rita, que foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas. Este ano, a temporada de furacões
começou forte e preocupante novamente, despertando a atenção de todo o mundo. No que diz respeito a esse
fenômeno da natureza, é correto afirmar, EXCETO:
A) Os furacões se formam sempre em uma área de centenas de quilômetros, e em condições especiais: no meio dos
oceanos, em regiões de águas muito quentes e ventos calmos.
B) O furacão é um fenômeno tipicamente tropical que ocorre a partir da evaporação de água para a atmosfera, em grandes
proporções.
C) No Brasil, os cientistas achavam que era impossível ocorrer algum furacão, mas muitos especialistas mudaram de
opinião em março do ano passado, quando a tempestade Catarina atingiu o sul do país.
D) A idéia de usar nomes surgiu com o objetivo de melhorar a comunicação entre os meteorologistas e a população.
E) O batismo de um furacão é feito de forma aleatória, definido pelos meteorologistas de acordo com situações que o
caracterizam.
38) O Tribunal Superior Eleitoral – TSE – validou a maioria das alterações na legislação eleitoral aprovadas em abril
pelo Congresso Nacional. Os ministros do Tribunal, em sua maioria, decidiram que não haveria uma repercussão
substancial no processo eleitoral e proibiram, para o pleito 2006, EXCETO:
A) Comícios.
D) Propaganda em outdoor.
B) Participação de artistas nas campanhas.
E) Distribuição de canetas e broches.
C) Distribuição de camisas.
39) O número de planetas do Sistema Solar diminuiu. Na 26ª Assembléia Geral da União Astronômica Internacional,
em Praga, na República Tcheca, mais de 2 (dois) mil especialistas de 75 países definiram que nosso Sistema possui
apenas 8 planetas. Portanto, dentre as opções abaixo, qual NÃO representa mais um planeta do sistema solar?
A) Plutão
B) Mercúrio
C) Júpiter
D) Saturno
E) Urano
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40) O Brasil é um dos países membros do Mercosul (Mercado Comum do Sul), bloco econômico criado em 1991, em
Assunção, no Paraguai. Entre as afirmativas seguintes acerca do Mercado, está correta a opção:
A) O Mercosul é formado por todos os países da América do Sul, com exceção de Guiana, Suriname e Peru.
B) Já há previsão para adoção de uma moeda única, assim como fez o Mercado Comum Europeu.
C) Duas, das principais economias do Mercosul, Brasil e Argentina, enfrentam dificuldades nas relações comerciais.
D) Apesar da criação do Mercosul no início da década de 90, até hoje a comercialização de todos os produtos se faz com
tarifas comerciais.
E) Colômbia foi o último país a aderir ao Mercado Comum, tornando-se integrante do Mercosul.
RASCUNHO
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