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O bom de educar cedo
James Heckman, prêmio Nobel de Economia
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A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às
pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará. Basta dizer que tentar
sedimentar num adolescente o tipo de conhecimento que deveria ter sido
apresentado a ele dez anos antes sai algo como 60% mais caro. Pior ainda: nem
sempre o aprendizado tardio é tão eficiente. Não me refiro aqui apenas às habilidades
cognitivas convencionais, mas a um conjunto de capacidades que deveriam ser
lapidadas em todas as crianças, desde os 3, 4 anos de vida.
Os estudos confirmam que um programa americano da década de 60, o Perry,
amplamente copiado por outros países, tem ótimo retorno. Ele consiste, basicamente,
em colocar crianças pobres na escola, em salas com poucos alunos, e envolver os pais
no processo educativo. O professor visita as famílias para informar o que está sendo
ensinado na aula, de modo que passem a participar mais ativamente. Sem esse
amparo dos pais, dificilmente uma criança vai ter motivação para aprender, o que
tende a se perpetuar no curso da vida escolar e resultar em adultos sem sucesso. Está
provado que a família é o fator isolado que mais explica as desigualdades numa
sociedade como a brasileira. Sob esse prisma, uma criança do Nordeste começa a vida
em franca desvantagem em relação a uma do Sudeste. Com programas como esses, a
ideia é tentar atenuar as diferenças no ponto de partida.
Uma criança de 8 anos que recebeu estímulos cognitivos aos 3 conta com um
vocabulário de cerca de 12 000 palavras – o triplo do de um aluno sem a mesma base
precoce. E a tendência é que essa diferença se agrave. Faz sentido. Como esperar que
alguém que domine tão poucas palavras consiga aprender as estruturas mais
complexas de uma língua, necessárias para o aprendizado de qualquer disciplina? Por
isso as lacunas da primeira infância atrapalham tanto.
(Fragm. de entrev. concedida a Monica Weinberg, in Veja. São Paulo: abril, 10 jun.2009, p. 21-24.)

Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto,
em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada.
1. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Na expressão em relação a uma do Sudeste (17)
subentende-se em relação a uma criança do Sudeste.
b) Em passem a participar mais ativamente (12) a forma
verbal subentende: do processo educativo dos filhos.
c) Na expressão o triplo do de um aluno sem a mesma
base (20) subentende-se o triplo do vocabulário de um
aluno sem a mesma base.
d) A frase Faz sentido (21) refere-se à ideia de que a
ampliação do vocabulário da criança depende da
mesma base precoce.
2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas, em relação a esta frase:
“A educação é crucial para o avanço de um país – e
quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e
mais barato ela custará.”
( ) Substituindo-se pessoas por gente o acento indicador
de crase permanece.
( ) Na frase, crucial equivale a muito importante.
( ) Em para o avanço de um país há ideia de finalidade.
( ) Em quanto antes há ideia de tempo.
( ) O travessão foi empregado para destacar a expressão
que lhe é posposta.
( ) Passando chegar para o imperfeito do subjuntivo
(chegassem), e mantendo a correlação entre os
tempos verbais da oração, as formas verbais será e
custará ficam seria e custaria.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os
espaços.
a)
b)
c)
d)

V–F–F–F–V–F
V–F–V–F–F–V
F–V–F–V–F–F
F–V–V–V–V–V

3. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Em informar o que (11) a palavra o equivale a um
pronome demonstrativo (= aquilo).
b) No texto, o pronome ela (2) se refere a educação;
assim, em respeito à concordância nominal, o adjetivo
barato deveria estar no feminino (educação... barata).
c) A locução verbal deveria ter sido apresentado (3) indica
um fato que teria acontecido no passado, dependendo
de certas condições.
d) Em que recebeu (19) e qualquer disciplina (23) há
pronomes; respectivamente, relativo e indefinido.

4. Um dos empregos dos demonstrativos esse, essa, isso é
indicar fatos já citados; como no texto, em: Sem esse
amparo (12 - 13), Sob esse prisma (16), Com programas
como esses (17) e essa diferença (21)
Empregue um desses demonstrativos nos espaços das
frases abaixo, substituindo os termos sublinhados. Quando
necessário, faça concordância em número e combinação
com as preposições de e em.
I.

Gosto da cidade de Alcântara, por causa da festa de
São Benedito.
Gosto _______ cidade.

II. Fizeram boas referências ao centro historio de São
Luís.
Fizeram boas referências ______ centro histórico.
III. Os maranhenses acreditam na pujança da Floresta dos
Guarás.
Os maranhenses acreditam ________pujança.
IV. Vocês assistiram aos folguedos Dança do Coco, do
Caroço e de São Gonçalo?
Vocês assistiram _______ folguedos?
Assinale a opção com a seqüência correta:
a)
b)
c)
d)

dessa – a esse – nessa – a esses
disso – a esse – dessa – a esses
disso – nesse – a essa – esses
dessa – a isso – essa – esse

5. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
vocábulo caro.
a) A modelo comprou caro e belo sapatos da moda.
b) Porque esse vocábulo já encerra a idéia de preço, é
errado seu uso em expressões como O artesanato em
fibra de guarimã não tem preço caro.
c) Em sai algo como 60% mais caro (4) – ele é advérbio;
portanto, invariável.
d) Estão corretas as frases Ninguém paga caro pelas
rendas de bilro maranhenses / Este ano a gasolina
custa mais caro.
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6. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
vocábulo mesmo / mesma.

10. Observe os períodos abaixo. (De Site da hora, in Revista
Família Cristã, fev. 2009, p. 19.)

a) Em As cerâmicas maranhenses chegam mesmo a ser
vendidas no exterior o vocábulo é advérbio e equivale a
até.
b) Está correta a frase: O Bumba-meu-Boi é manifestação
folclórica diferente das demais do país; a mesma é
mais espetacular.
c) A norma culta da língua rejeita o mencionado vocábulo
na substituição de pronomes pessoais, como em O
grupo formado por índios, portugueses e africanos
influenciou a culinária maranhense e somos
agradecidos ao mesmo.
d) Em um aluno sem a mesma base precoce (20-21) o
vocábulo acompanha o substantivo; é adjetivo e
equivale a idêntica.

Verifique em que seqüência eles devem aparecer, para
que haja um texto coeso e coerente.

7. Considere as frases abaixo.
Desenvolveu-se o Maranhão, de 1889 a 1930,
sobretudo nos setores têxtil e do beneficiamento do
arroz e da cana-de-açúcar.
II. Nas primeiras décadas do século XIX entraram no
Maranhão levas de migrantes que se estabeleceram
nos vales dos rios Mearim e Pandaré.
III. Em 1641 os holandeses invadiram São Luís; não se
demoraram ali por mais de três anos.
IV. Quem teria lhe falado sobre a nova invasão holandesa
no Maranhão, agora de turistas?

I.

Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
emprego dos pronomes, tendo em vista a norma culta da
língua.
a) O futuro do indicativo admite ênclise; o item IV está
correto.
b) A ênclise é obrigatória, quando o verbo inicia oração; o
item I está correto.
c) O item II está correto, pois o que sempre atrai
pronome.
d) A negação sempre atrai pronome; o item III está
correto.

8. Assinale a alternativa INCORRETA, tendo por base esta
frase:
A abolição da escravatura levou a província do Maranhão
à decadência; precisava-se, então, de trabalho escravo
para sua economia.

I.

O site Controle Social procura discutir essas questões,
promover campanha anticorrupção e divulgar notícias
a respeito desse tema, a fim de mobilizar a
comunidade para o enfrentamento do problema.
II. Combatê-la é um dever de todos, e isso muitas vezes
deve começar com uma alteração de nossos próprios
comportamentos, pois oferecer uma propina a um
guarda de trânsito ou a um fiscal, para se livrar de uma
multa, é também praticar e estimular a corrupção.
III. Se você também quiser fazer parte dessa luta, acesse
http://controlesocial.blog.terra.com.br.
IV. A corrupção é uma prática nefasta que domina amplos
setores da sociedade e do poder público, trazendo
prejuízos a toda a população.
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de
cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

IV – III – II – I
I – IV – II – III
I – II – III – IV
IV – II – I – III

11. São tecnologias de imagem que permitem à construção de
monitores finos e leves todas as seguintes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

OLED
PLASMA
CRT
LCD

12. São distribuições de LINUX todas as seguintes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

SuSE
Ubuntu
Red Hat
FreeBSD

13. O Windows Vista Home Premium é uma edição dentre as
disponíveis para o sistema operacional Windows Vista.
Quando comparada com a versão Windows Vista Business,
ela tem como diferença:

a) O pronome sua pode apresentar certa ambigüidade,
pois existem dois substantivos femininos antecedentes.
b) Passando para o plural as formas verbais, obtém-se
levaram e precisavam.
c) Passando a primeira oração para a voz passiva, o
núcleo verbal fica foi levada.
d) A regra de acentuação gráfica de província é a mesma
que determina o acento em decadência.

a) Que o Windows Vista Home Premium não possui
Windows Media Center.
b) Que o Windows Vista Home Premium não permite
acesso simultâneo a um número ilimitado de
programas.
c) Que o Windows Vista Home Premium não dá suporte à
associação a um domínio.
d) Que o Windows Vista Home Premium não permite, sem
o uso de programas aplicativos adicionais ao pacote, o
uso do serviço de backup agendado.

9. A frase que NÃO OBEDECE à norma culta da língua
encontra-se na alternativa:

14. São opções encontradas na caixa de formatação de
parágrafo do Microsoft Word 2007 em português todas as
seguintes, EXCETO:

a) Devem haver festas populares por todo o país, mas
não como as do meu Estado.
b) Não creio que haja muitos brasileiros que conheçam
São Bento, cuja economia é basicamente de
subsistência.
c) O maranhense é alegre por natureza, haja vista as
folias do Divino, os reisados e as lapinhas.
d) Se for para eu mencionar os grandes nomes da
literatura maranhense, terei dificuldades, tantos são
eles.

a)
b)
c)
d)

15. É o endereço de um roteador IP local, que esteja na mesma
rede deste computador, que é usado para encaminhar
tráfego a destinos que estejam fora da rede local. Está se
fazendo referência a(o):
a)
b)
c)
d)
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Manter linhas juntas.
Espaçamento entre linhas.
Recuo à direita.
Kerning para fontes.

DHCP
Máscara de Subrede
Gateway Padrão
DNS
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16. O que é Phishing?
a) É uma maneira de enganar os usuários de computador
para que eles revelem informações pessoais ou
financeiras através de uma mensagem de email ou site,
normalmente uma mensagem de email que parece
uma nota oficial de uma fonte confiável como um
banco, uma empresa de cartão de crédito ou um
comerciante online de boa reputação.
b) É qualquer programa que automaticamente executa,
mostra ou baixa publicidade para o computador depois
de instalado ou enquanto a aplicação é executada.
c) É uma pequena janela do navegador da Web, que
aparece no topo do site que você está visitando.
Freqüentemente são abertas assim que você entra no
site e geralmente são criadas por anunciantes.
d) É um software que pode exibir anúncios, coletar
informações sobre você ou alterar as configurações do
computador,
geralmente
sem
obter
o
seu
consentimento.
17. Dentre os protocolos apresentados abaixo, qual se
caracteriza por ser um protocolo padrão para o envio de
emails na internet?
a)
b)
c)
d)

IRC
POP3
IMAP
SMTP

18. Um backup que copia arquivos criados ou alterados desde
o último backup normal e que não marca os arquivos como
arquivos que passaram por backup é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Incremental.
De Cópia
Diário.
Diferencial.

19. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários
criptografar pastas e arquivos armazenados nos discos
rígidos. Quando exibidos no gerenciador de arquivos do
sistema operacional, estes arquivos aparecerão destacados
na cor:
a)
b)
c)
d)

Vermelha
Preta
Verde
Azul

20. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Access 2007
é:
a)
b)
c)
d)

.csv
.dbf
.mdb
.accdb

21. Uma pessoa aplicou R$ 30.000,00 rendendo uma taxa de
juros compostos de 10% ao mês, com capitalização
mensal. Após 4 meses o montante gerado por este capital
é:
a)
b)
c)
d)

46,41% superior ao capital inicial
45,41% superior ao capital inicial
43,41% superior ao capital inicial
44,41% superior ao capital inicial
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23. Em uma corrida rústica, o corredor A está 3 km a frente do
corredor B. Porém, enquanto o corredor A percorre 4,5 km
o corredor B percorre 6 km. Qual distância o corredor B tem
que percorrer para alcançar o corredor A?
a)
b)
c)
d)

12
21
9
3

24. Um homem deve cruzar a pé uma ponte para trens. Após
1

ter caminhado 3 do comprimento da ponte ele vê a sua
frente um trem vindo em sua direção. Correndo tanto para
frente quanto para trás, com a mesma velocidade de 15
km/h, ele consegue escapar no último instante antes de ser
esmagado pelo trem. A velocidade do trem é?
a)
b)
c)
d)

30 km/h
45 km/h
60 km/h
15 km/h

25. Uma loja de departamentos coloca 80% de todos os artigos
em seu estoque em liquidação. Sabendo que
eletrodomésticos correspondem por ¼ dos artigos no
estoque total da loja, e que 140 eletrodomésticos estão em
liquidação podemos afirmar que a quantidade total de
artigos no estoque da loja é:
a)
b)
c)
d)

800
700
500
600

26. Qual a taxa de juros simples mensal necessária para que
um capital de R$ 6.000,00 renda R$ 960,00 de juro simples,
após 8 meses?
a)
b)
c)
d)

4%
3%
2%
1%

27. Dois números naturais positivos são tais que a diferença de
seus quadrados é 11. A soma destes dois números é:
a)
b)
c)
d)

9
11
13
15

28. Existem três suspeitos de um assalto a banco, que podem
ou não ter agido em conjunto. Sabe-se que:
I.

Se o suspeito A ou o suspeito B é culpado, então o
suspeito C também é culpado
II. O suspeito C é inocente.
Pode-se afirmar que:
a) O suspeito B é culpado.
b) Ou o suspeito A ou o suspeito B é inocente, mas não
ambos.
c) Os suspeitos A e B são inocentes.
d) O suspeito A é culpado.

29. Em uma festa com 120 pessoas, 7 10 delas bebem vinho,
22. Se em uma volta de uma roda de bicicleta são percorridos
1m e 70cm, quantas voltas são necessárias para percorrer
66m e 30cm?
a)
b)
c)
d)

37
39
41
33

3

4

bebem cerveja e 4 5

bebem refrigerante. Quantas

pessoas, no mínimo, bebem de todas as três bebidas?
a)
b)
c)
d)
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30. Joaquim está comprando um carro e negocia um desconto
de 10% no valor do mesmo. Porém, Joaquim tem que pagar
a prazo e é informado que esta forma de pagamento
acarretará um acréscimo de 10% sobre o valor negociado.
O valor final que Joaquim pagará pelo carro:
a)
b)
c)
d)

Terá um desconto de 1%
Terá um acréscimo de 1%
Terá um desconto de 0,5%
Será igual ao valor original

31. É da competência originária do Tribunal de Justiça
processar e julgar, com EXCEÇÃO DE:
a) os Deputados Estaduais, os Secretários de Estado ou
ocupante de cargo equivalente, os ProcuradoresGerais de Justiça e do Estado, o Defensor PúblicoGeral do Estado, o Auditor-Geral do Estado e os
membros do Ministério Público, nos crimes comuns e
de responsabilidade.
b) os Prefeitos, nos crimes comuns.
c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, em face da
Constituição da República.
d) o mandado de injunção, quando a elaboração da
norma reguladora for atribuição de órgão ou entidade
ou autoridade estadual, da administração direta e
indireta, ou do próprio Tribunal.
32. Acerca da divisão
INCORRETA:

judiciária,

assinale

a

alternativa

a) cada grupo de cinco municípios formará um termo
judiciário, cuja denominação será idêntica ao que lhe
servir de sede.
b) as zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são
constituídas de quatro juízos e destinadas à
designação dos juízes de direito substitutos de primeira
entrância.
c) as comarcas estão divididas e classificadas em três
entrâncias: inicial, intermediária e final.
d) a criação de novas comarcas exige, em regra, um
mínimo populacional de vinte mil habitantes e de cinco
mil eleitores no termo judiciário que servirá de sede,
assim como a audiência prévia da Corregedoria Geral
da Justiça.
33. A Justiça Militar estadual é composta:
a) pelo Superior Tribunal Militar e pelos Tribunais e Juízes
Militares instituídos por lei complementar à Constituição
da República.
b) pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
c) pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede e jurisdição na
Capital, e, no interior, pelos Juízos Criminais definidos
por ato do Tribunal de Justiça.
d) pelo Tribunal de Justiça Militar, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
34. O processamento das demandas que apurem a ocorrência
de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial à mulher, no âmbito da unidade doméstica,
da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, darse-á perante a:
a)
b)
c)
d)
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35. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) a organização e a competência da Justiça Agrária são
definidas por ato do Tribunal de Justiça.
b) são assegurados, nos Tribunais do Júri, a plenitude de
defesa, a votação aberta e motivada dos jurados e a
soberania dos veredictos.
c) aos Tribunais do Júri, presentes em todas as Comarcas
do Estado, compete o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida.
d) o Tribunal de Justiça poderá designar juízes de
entrância final para dirimir conflitos fundiários que
envolvam litígios coletivos.
36. O quórum mínimo para funcionamento do Plenário do
Tribunal de Justiça é de:
a)
b)
c)
d)

8 (oito) desembargadores.
21 (vinte e um) desembargadores.
12 (doze) desembargadores.
16 (dezesseis) desembargadores.

37. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) as Turmas Recursais Cíveis e Criminais são
competentes para processar e julgar os mandados de
segurança e os habeas corpus impetrados contra Juiz
de Direito dos Juizados Especiais, das Varas Cíveis e
das Varas Criminais.
b) compete às Turmas Recursais Cíveis e Criminais
processar e julgar os recursos interpostos contra as
decisões dos respectivos Juizados Especiais, bem
como os embargos de declaração de suas próprias
decisões.
c) o Tribunal de Justiça criará tantas turmas quanto
necessárias, designando no ato de criação a sua sede
e será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma.
d) as Turmas Recursais serão compostas por três Juízes
titulares e três suplentes, todos togados e em exercício
no primeiro grau de jurisdição, designados pelo
Presidente do Tribunal de Justiça.
38. São denominados serventuários judiciais, gozando seus
atos de fé pública:
a)
b)
c)
d)

administrador judicial e juízes leigos.
depositário público e partidor judicial.
oficiais de justiça e secretários judiciais.
secretários do Plenário e das Câmaras do Tribunal de
Justiça e perito oficial.

39. São isentos do pagamento de custas judiciais, com
EXCEÇÃO DE:
a) os Municípios e suas respectivas autarquias.
b) o réu, quando pobre, nos feitos criminais.
c) os processos de habeas corpus e de mandado de
segurança.
d) o Ministério Público.
40. Não sendo a hipótese de situação que espelhe crime
tipificado na lei penal, a prescrição das faltas disciplinares
aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário estadual e
sujeitas às sanções de advertência, repreensão e
suspensão, bem como daquelas que levam à pena de
demissão, ocorrem, respectivamente, em:
a)
b)
c)
d)

3 (três) e 4 (quatro) anos.
4 (quatro) e 6 (seis) anos.
2 (dois) e 3 (três) anos.
2 (dois) e 4 (quatro) anos.

Vara de Execuções Penais.
Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
Vara da Infância e Juventude.
Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher.
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41. A Constituição Federal de 1988 determinou que a
assistência social fizesse parte do sistema da seguridade
social do país, junto com a saúde e a previdência social.
Com essa nova determinação, a assistência social passou
a ser direito do cidadão e responsabilidade do Estado. Com
isso ficou estabelecido que as ações na área da assistência
social deveriam ser realizadas de forma descentralizada e
participativa. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a
estas diretrizes.
a) A coordenação e execução dos respectivos programas,
projetos, serviços e benefícios compete aos municípios.
b) A coordenação e normas gerais da assistência social
compete à esfera federal.
c) A coordenação e normas gerais da assistência social
competem a União, Estados e Municípios.
d) A coordenação e execução dos respectivos programas,
projetos, serviços e benefícios compete ao Estado.
42. Historicamente a assistência social foi executada por ações
de caráter circunstanciais e precárias, oferecidas aos mais
necessitados, com forte tendência de retirar o usuário do
convívio familiar e comunitário. Com os avanços na história
da assistência social até se edificar como política pública
surge alterações daquele modelo de assistência social.
Considerando as legislações que vão ao encontro do novo
modelo assistencial, assinale a alternativa INCORRETA.
a) 1993, homologada a Lei Orgânica da Assistência
Social.
b) 1997, editada a Norma de Operacional Básica – NOB,
que conceitua o sistema descentralizado e participativo,
amplia o âmbito de competência dos governos federal,
municipais e estaduais e institui a exigência de
Conselho, fundo e plano municipal de assistência social
para o município receber recursos federais.
c) 1998, aprovada a primeira política de assistência
social.
d) 1989, primeira redação da Lei Orgânica da Assistência
Social.
43. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é
política de Seguridade Social não contributiva, que prevê os
mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado
de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir
o atendimento às necessidades básicas. Das opções que
seguem assinale a alternativa que materializa um dos
objetivos da Assistência Social.
a) A proteção à família, à maternidade, à Infância, à
adolescência e à velhice.
b) A promoção da integração ao mercado de trabalho
para
as
famílias
atendidas
pelo
Bolsa
Família, e atenção integral ao idoso e pessoa com
deficiência.
c) A habilitação e reabilitação das pessoas com
deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária, social, asilar e a garantia de um salário
mínimo de benefício mensal a pessoa com deficiência
e ao idoso que comprove renda per capta inferior a
meio salário mínimo.
d) O amparo às crianças e adolescentes, família e ao
jovem junto ao mercado de trabalho.
44. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e
participativo de assistência Social, de caráter permanente e
composição paritária entre governo e sociedade civil são:
a) Os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e os
Conselhos
Municipais
de
Assistência
Social,
Comissões Intergestoras bipartite e tripartite e o
Conselho Nacional de Assistência Social.
b) Os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e os
Conselhos Municipais de Assistência Social e as
Comissões Intergestoras bipartite e tripartite.
c) O Conselho Nacional de Assistência Social, os
Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho
de Assistência Social do Distrito Federal, Conselhos
Municipais de Assistência Social e os Fundos de
Assistência Social.
d) O Conselho Nacional de Assistência Social, os
Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho
de Assistência Social do Distrito Federal e os
Conselhos Municipais de Assistência Social.

PROVA TIPO 1

45. Com a aprovação da Lei Orgânica da assistência Social,
inicia-se o processo de construção da gestão pública e
participativa da assistência social. Assinale a alternativa
que apresenta as diretrizes para a organização da
Assistência Social no Brasil.
a) Descentralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando
único das ações em cada esfera; participação da
população, por meio de organizações representativas,
na formulação das políticas e no controle das ações em
todos os níveis e divulgação ampla dos benefícios,
serviços, programas e projetos assistenciais.
b) Descentralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando
único das ações em cada esfera; participação da
população, por meio de organizações representativas,
na formulação das políticas e no controle das ações em
todos os níveis e Primazia da responsabilidade do
Estado na condução da política de Assistência Social
em cada esfera de governo.
c) Participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis; divulgação
ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos
assistenciais e Universalidade dos Direitos Sociais e
Descentralização político-administrativa para Estados,
o Distrito Federal e os municípios, e comando único
das ações em cada esfera.
d) Participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis; divulgação
ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos
assistenciais e Universalidade dos Direitos Sociais.
46. Quanto ao orçamento da política de Assistência social,
compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:
a) Apreciar e aprovar a proposta orçamentária de
Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da
administração pública federal responsável pela
coordenação da política nacional de Assistência Social
e acompanhar o alcance dos resultados das parcerias
estabelecidas com a rede prestadora de serviço de
Assistência Social.
b) Aprovar critérios de partilha e de transferência de
recursos destinados aos municípios e atuar como
instância de recurso da Comissão intergestora bipartite.
c) Aprovar a proposta orçamentária dos recursos
destinados às ações finalísticas de assistência social
alocados no fundo estadual de assistência social e
estabelecer diretrizes e aprovar os programas anuais e
plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social.
d) Apreciar e aprovar a proposta orçamentária de
Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da
administração pública federal responsável pela
coordenação da política nacional de Assistência Social
e estabelecer diretrizes e aprovar os programas anuais
e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social.
47. O debate acerca dos movimentos sociais seja no âmbito
internacional, seja em termos de Brasil é rico e plural, cheio
de conflitos, incertezas e contradições. Assinale a
alternativa correta que situa principalmente o período de
maior debate no Brasil.
a) Entre os anos de 1980 até os dias atuais.
b) Meados dos anos de 1980 até meados da década de
1990.
c) Meados dos anos de 1970 até meados da década de
1990.
d) Entre os anos de 1975 até 1988.
48. Compreender os caminhos teórico-metodógicos que
referenciam as experiências do fazer política de
movimentos sociais em tempos de democracia e
globalização, fazem parte das análises e reflexões do
profissional Assistente Social. Na América Latina e no Brasil
em geral, as análises teóricas sobre os movimentos sociais
possuem como referência quais Matrizes?
a)
b)
c)
d)

Planejamento e Execuçãowww.pciconcursos.com.br
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Matrizes brasileiras.
Matrizes latino americanas.
Matrizes norte americanas.
Matrizes européias.
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49. O processo de renovação crítica do Serviço Social é fruto e
expressão de amplo movimento de lutas pela
democratização da sociedade e do Estado no País. No
cenário contemporâneo brasileiro, o Serviço Social
apresenta uma feição acadêmico-profissional e social
renovada. Isto se configura através dos itens abaixo
relacionados. Assinale a alternativa correta.
I. Apoio aos princípios éticos generalistas.
II. Defesa do trabalho e dos trabalhadores.
III. Defesa do amplo acesso a terra a produção de meios
de vida.
IV. Compromisso com a firmação da democracia, da
liberdade, da igualdade e da justiça social.
a)
b)
c)
d)

Estão corretas apenas I, II e IV.
Estão corretas apenas II, III, IV.
Estão corretas apenas II e IV.
Todas estão corretas.

a) O movimento de reconceituação foi inicialmente
polarizado pela teoria fenomenológica.
b) Recusa da importação de teorias e métodos alheios à
nossa história.
c) Assegurar caráter científico às atividades profissionais.
d) Afirmação do compromisso com as lutas dos
“oprimidos” pela transformação social.
51. Da relação entre conquista, ampliação e manutenção dos
direitos sociais na sociedade capitalista e competências
profissionais do assistente social, nasce o projeto Éticopolítico da profissão do Assistente Social. Com base neste,
assinale o que é verdadeiro (V) e o que a falso (F). Depois,
assinale a seqüência correta:
( ) O projeto ético-político da profissão dos assistentes
sociais visa exclusivamente a defesa dos interesses
corporativos dos profissionais e prerrogativas da classe
profissional.
( ) O projeto ético-político da profissão dos assistentes
sociais ultrapassa a defesa dos interesses corporativos
na defesa dos interesses da coletividade.
( ) O caráter ético-político do projeto profissional dos
assistentes sociais não permite que o Serviço Social se
confunda com política social, sendo esta uma atribuição
do Estado e dos governos.
( ) O caráter ético-político do projeto profissional dos
assistentes sociais se confunde com o partido político,
quando em seu programa e ações, corresponde a visão
social e ideológica da profissão.
( ) Na defesa da ampliação da cidadania, o projeto éticopolítico da profissão dos assistentes sociais entra em
choque com a lógica de ampliação máxima dos lucros
da sociedade capitalista.
A seqüência correta é:

52. A reprodução das relações sociais na sociedade capitalista
na teoria crítica é entendida pelo Serviço Social, como
reprodução desta sociedade em seu movimento e em suas
contradições. Considerando o fundamento teórico que
materializa o Serviço Social no Brasil, quais elementos
abaixo devem ser considerados para o desenvolvimento da
na análise crítica no processo de reprodução das relações
sociais?
A reprodução das forças produtivas sociais do
trabalho.
II. As relações de produção na sua globalidade,
envolvendo sujeitos e suas lutas sociais.
III. As relações de poder e os antagonismos de classe.
IV. Os sujeitos coletivos em suas especificidades.
a)
b)
c)
d)

Estão corretas apenas as assertivas I e II.
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
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a) Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de
pesquisa em Serviço Social.
b) Planejamento, organização e administração de
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social.
c) Coordenar seminários, encontros, congressos e
eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço
Social.
d) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades
públicas ou privadas.

a) Por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados
pelos CRESS.
b) Por doações e legados.
c) Por contribuições sindicais.
d) Por outras rendas.
55. A Lei 8662/93, que regulamenta a profissão do Assistente
Social no Brasil materializa as atribuições do Conselho
Federal de Serviço Social-CFESS, na qualidade de órgão
normativo da profissão. Assinale a atribuição pertinente ao
CFESS.
a) Aplicar as sanções previstas no código de Ética.
b) Fiscalizar o exercício profissional através dos
conselhos regionais.
c) Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais
habilitados.
d) Dirigir e coordenar Unidades de Ensino de Cursos de
Serviço Social, de graduação e pós-graduação.
56. A face do capitalismo e de nossas sociedades na América
Latina alteraram muito nas últimas três décadas. Os países
“centrais” passam a preconizar, por intermédio dos
organismos multilaterais, ajustes estruturais, por parte dos
Estados nacionais. Consequentemente optou-se por um
redimensionamento das políticas públicas. Assinale a
resposta que NÃO condiz com esta realidade.
a)
b)
c)
d)

Universalização.
Focalização.
Desfinanciamento.
Regressão do legado dos direitos do trabalho.

57. A questão social é indissociável da sociedade capitalista e
envolve uma arena de lutas políticas e culturais contra as
desigualdades socialmente produzidas, numa luta aberta
pela cidadania. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a esta afirmação.
a)
b)
c)
d)

Luta por direitos civis.
Luta por direitos sociais.
Luta por direitos coletivos.
Luta por direitos políticos.

58. O Serviço Social brasileiro construiu um projeto profissional
radicalmente inovador e crítico, com fundamentos históricos
e teórico-metodológicos pautados na tradição marxista.
Assinale quais documentos dão materialidade para este
projeto profissional.

V, F, V, F, V.
F, V, F, F, V.
V, V, F, V, F.
F, V, V, F, V.

I.

53. A Lei n. 8662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a
profissão, estabelece em seus artigos 4º e 5º,
respectivamente as competências e atribuições privativas
do assistente social. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde às atribuições privativas do assistente social.

54. O Conselho Federal de Serviço Social – CFESS terá sua
organização financeira mantida por: Assinale a alternativa
INCORRETA.

50. O movimento de reconceituação do Serviço Social na
América Latina, impulsionado pela intensificação das lutas
sociais, denunciava a pretensa neutralidade políticoideológica e a debilidade teórica no universo profissional.
Havia várias vertentes no movimento de reconceituação;
entretanto, havia pontos de unidade na busca da
construção de um Serviço Social latino-americano. Assinale
a alternativa que NÃO corresponde a esta unidade.

a)
b)
c)
d)

PROVA TIPO 1

a) O Código de Ética do Assistente Social e a Lei da
Regulamentação da Profissão.
b) O Código de Ética do Assistente Social, a Lei da
Regulamentação da Profissão e as Diretrizes
Curriculares da ABEPSS.
c) O Código de Ética do Assistente Social, a Lei da
Regulamentação
da
profissão,
as
Diretrizes
Curriculares da ABEPSS e as Resoluções do CFESS.
d) As Resoluções do CFESS, a Lei de Regulamentação
da Profissão e o Código de Ética do Assistente Social.
59. Nos anos de 1990 o Brasil adere ao “consenso de
Washington”, trazendo este, grandes conseqüências para a
efetivação das políticas sociais. As orientações doutrinárias
e políticas foram encaminhadas por quais organismos
internacionais? Assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

Fundo Monetário Internacional.
Organização Mundial das Agências Americanas.
Banco Mundial.
Organização Mundial do Comércio.

www.pciconcursos.com.br

Página 6 de 8

Tribunal de Justiça do Maranhão – TJMA – Edital 001/2009 – Prova Objetiva
Cargo: 1050 - Analista Judiciário - Assistente Social
60. Com base no Código de Ética do Assistente Social de 1993,
constitui infração disciplinar.
a) No trabalho multidisciplinar poderão ser prestadas
informações dentro dos limites do estritamente
necessário.
b) A quebra de sigilo, quando tratarem de situações cuja
gravidade possa, envolvendo ou não ato delituoso,
trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e
da coletividade.
c) É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional,
salvo nos casos de calamidade pública.
d) Participar de instituição que, tendo por objeto o Serviço
Social, não esteja inscrita no Conselho Regional.
61. É dever do assistente social nas suas relações com os
usuários, conforme previsto no Código de Ética do
Assistente Social.
a) Contribuir par a alteração de correlação de forças
institucionais, apoiando as legítimas demandas de
interesses econômicos.
b) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da
população usuária nas decisões institucionais.
c) Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os
objetivos e amplitude de sua atuação profissional, não
sendo necessário, quando tratar-se somente de
levantamento de dados.
d) Programar, administrar, executar e repassar os
serviços sociais assegurados institucionalmente, com
ou sem a participação da sociedade civil.
62. O projeto Ético Profissional fundamenta-se em alguns
princípios. Assinale a alternativa correta.
a) Garantia do pluralismo, através do respeito às
correntes profissionais democráticas existentes em
suas expressões teóricas, e compromisso com o
constante aprimoramento intelectual.
b) Opção por um novo projeto profissional vinculado ao
processo de construção de uma nova ordem societária,
sem levar em consideração a exploração de classe.
c) Livre exercício das atividades pluralistas da profissão.
d) Garantia defesa das
atribuições profissionais
estabelecidas na Lei de Regulamentação da profissão.
63. Os anos do segundo pós-guerra, estendendo-se até
meados dos anos 1970, nos países centrais, foram
marcados por uma fase de expansão do capitalismo,
caracterizada por altas taxas do crescimento econômico,
ampliação de empregos e salários e uma forte intervenção
do Estado. Este período foi definido como:
a)
b)
c)
d)

Toyotismo.
Fordista-Toyotista.
Fordista-keynesiano.
Keynesiano.

64. O Planejamento, na perspectiva lógico-racional, refere-se
ao processo permanente e metódico de abordagem racional
e científica de questões que se colocam no mundo social.
Nesse sentido, quais operações são fundamentais no
processo de planejamento.
I.
II.
III.
IV.

Decisão, Retomada de Decisão e Reflexão.
Ação, Retomada de Decisão e Reflexão.
Ação, Reflexão, Ação.
Decisão, Ação, Retomada de Decisão e Reflexão.

a)
b)
c)
d)

Somente a assertiva IV está correta.
Somente a assertiva III está correta.
Somente as assertivas II e IV estão corretas.
Somente as assertivas I, II e III estão corretas.

65. Os conhecimentos produzidos e acumulados em torno do
projeto ético-político profissional expressam os rumos e
escolhas que realizamos a partir do movimento de
Reconceituação, ora materializados no arcabouço teórico
metodológico que nos permite a apreensão da totalidade.
Assinale uma das alternativas que corresponde a esta
questão.
a)
b)
c)
d)

Coletividade.
Singularidade.
Equidade.
Trabalho.

PROVA TIPO 1

66. Os critérios mais usuais de avaliação de uma ação
planejada estão relacionados com a eficiência, a eficácia e
a efetividade. Considere a resposta que materializa o
conceito de eficiência.
a) A eficiência deve analisar a adequação da ação para o
alcance dos objetivos e das metas previstos no
planejamento e o grau que os mesmos foram ou não
alcançados.
b) A eficiência diz respeito ao estudo dos impactos,
verificação dos objetivos e avaliação dos impactos
financeiros.
c) A eficiência diz respeito, mais propriamente, ao estudo
do impacto planejado sobre a situação e à adequação
dos objetivos definidos.
d) A eficiência incide diretamente sobre a ação
desenvolvida. Tem por objetivo reestruturar a ação
para obter, ao menor custo e ao menor esforço,
melhores resultados.
67. Considerando o Projeto Ético-Político da profissão, qual a
funcionalidade do “terceiro setor” para com o projeto
neoliberal. Portanto, a funcionalidade do “terceiro setor”
consiste em torná-lo instrumento, meio, Para: Assinale a
alternativa que NÃO coaduna com o projeto profissional.
a) Justifica e legitima o processo de desestruturação da
Seguridade Social e responsabiliza o Estado na
intervenção social.
b) Despolitiza os conflitos sociais dissipando-os e
pulverizando-os, transformando-os em lutas contra a
reforma do Estado em parceria com o Estado.
c) Reduzir os impactos do aumento do desemprego.
d) Desonera o capital da responsabilidade de co-financiar
as respostas às refrações da questão social mediante
políticas sociais estatais.
68. Considerando que a assistência social como política da
seguridade social precisa afiançar a cobertura de
necessidades do cidadão e da família, enquanto núcleo
básico do processo de reprodução social. Essa cobertura
deve assegurar a redução de vulnerabilidade que fragilizam
a resistência do cidadão e da família ao processo de
exclusão. Portanto, cabe à assistência Assegurar:
I.

Segurança na acolhida, segurança do convívio social,
segurança de autonomia/rendimento, segurança de
equidade e segurança de travessia.
II. Segurança do convívio social, segurança de acolhida e
segurança de travessia.
III. Segurança dos serviços universais, segurança da
acolhida e segurança de convívio social.
IV. Segurança dos serviços universais, segurança de
equidade e segurança de convívio social.
a)
b)
c)
d)

Somente as assertivas II e III estão corretas.
Somente as assertivas I e IV estão corretas.
Somente a assertiva III está correta.
Somente a assertiva I está correta.

69. A Previdência Social, no Brasil, caracteriza-se por ser a
mais expressiva política social pública distributiva de renda.
Em 1988 foi elevada ao patamar de direito social pela
constituição federal a ser organizada com base nos
seguintes princípios constitucionais: assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Igualdade da base de financiamento.
b) Equidade na forma de participação.
c) Caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa.
d) Seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
70. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê a prestação de
serviços comunitários, que consiste em tarefas gratuitas de
interesse geral, junto às entidades assistências,
hospitalares,
escolas
e
outros
estabelecimentos
congêneres, bem como programas comunitários e
governamentais. Contudo o período não pode exceder a:
a)
b)
c)
d)
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Doze meses.
Três meses.
Nove meses.
Seis meses.
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71. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração do
ato infracional, o representante do Ministério Público poderá
conceder a remissão, como forma de exclusão do processo,
atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato, ao
contexto social, bem como a personalidade do adolescente
e sua maior ou menor participação no ato infracional.
a) Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela
autoridade judiciária importará na suspensão ou
extinção do processo.
b) A medida aplicada por força da remissão não poderá
ser revista judicialmente.
c) A medida aplicada por força da remissão poderá ser
revista judicialmente, porém, nunca depois de
passados cinco anos.
d) A remissão implica necessariamente o reconhecimento
ou comprovação da responsabilidade.
72. O Estatuto do Idoso, no Artigo 3. Determina ser “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”. No seu Parágrafo
único, discorre sobre as situações concretas em que esta
garantia de prioridade é um direito. Segundo o que está
disposto na lei:
a) Preferência na formulação e na execução de políticas
sociais públicas específicas e destinação privilegiada
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção ao idoso.
b) Priorização de o atendimento asilar do idoso, em
detrimento do atendimento familiar, exceto dos que não
possuam ou careçam de condições de manutenção da
própria sobrevivência.
c) Viabilização de formas alternativas de participação,
ocupação e convívio do idoso com os demais idosos.
d) Atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e exclusivo em órgãos
privados, prestadores de serviços à população.
73. O Estatuto do Idoso, no Artigo 10, determina que “é
obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa
idosa a liberdade, o respeito e a dignidade”. No seu § 1º,
define que o direito à liberdade compreende os seguintes
aspectos:
a) Abster-se de omitir opinião sobre crenças e culto
religioso.
b) Faculdade de buscar refúgio na prática de esportes e
de diversões.
c) Participação na vida familiar, comunitária e na vida
política, na forma da lei.
d) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e
espaços comunitários, livre de restrições legais.
74. Segundo a Lei 8080/90, a saúde tem como fatores
determinantes e condicionantes, entre outros:
a) A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais.
b) A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
meio ambiente, o bem-estar físico, e a saúde mental e
social.
c) A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
meio ambiente, o direito ao trabalho e a renda mínima.
d) A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o
transporte, o lazer, e o acesso aos bens de consumo.
75. A lei 8.069/1990, em seu art. 129, trata de medidas
aplicáveis aos pais ou responsável do adolescente.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a este artigo.
a) Encaminhamento a tratamento psicológico ou
psiquiátrico.
b) Encaminhamento para trabalhos terapêuticos.
c) Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de
proteção à família.
d) Encaminhamento a cursos ou programas de
orientação.
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76. Quanto ao Direito à saúde, o § 1º do artigo 15 do Estatuto
do Idoso preconiza como a prevenção e a manutenção da
saúde do idoso é efetivada. Neste aspecto, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Cadastramento da população idosa em base territorial
e atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios.
b) Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a
população que dele necessitar e esteja impossibilitada
de se locomover, inclusive para idosos abrigados e
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem
fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o
Poder Público, nos meios urbano e rural.
c) Atendimento especial no Sistema Único de Saúde –
SUS, aos idosos portadores de doenças que afetam
preferencialmente aos idosos.
d) Unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia
social e reabilitação orientada pela geriatria e
gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes
do agravo da saúde.
77. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que nenhum
adolescente será privado de sua liberdade sem o devido
processo legal. São assegurados, entre outras, as
seguintes garantias:
a) Direito de ser ouvido sempre por terceiros.
b) Pleno e formal conhecimento da atribuição do ato
infracional, mediante citação ou meio equivalente.
c) Defesa técnica pelo Ministério público.
d) Igualdade na relação processual, nunca podendo
confrontar-se com vítimas e testemunhas.
78. O poder público, através do órgão competente, regulará as
diversões e espetáculos públicos que poderão ser
destinados às crianças e adolescentes, informando sobre a
natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendam, locais e horários em que sua apresentação
se mostre inadequada. Assinale a alternativa correta.
a) Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de
empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de
programação em vídeo cuidarão para que não haja
venda ou locação em desacordo com a classificação
atribuída pelo órgão competente.
b) As crianças menores de doze anos somente poderão
ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou
exibição quando acompanhadas dos pais ou
responsável.
c) Caberá ao conselho tutelar averiguar se revistas ou
similares estão sendo vendidas sem os devidos lacres,
quando tratar-se de material destinado ao público
adulto.
d) As revistas contendo material próprio e adequado para
crianças e adolescentes deverão ser vendidas sempre
lacradas.
79. São objetivos do sistema único de saúde:
a) A assistência de pessoas por intermédio de políticas
econômicas integradas as ações assistenciais de
saúde.
b) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde.
c) A iniciativa privada poderá participar do sistema único
de saúde, em caráter excepcional.
d) A formulação da política de saúde destinada a
promover alta complexidade em detrimento das ações
preventivas e primárias.
80. A Lei 8080/90, prevê que serão criadas comissões
intersetorias de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos
competentes e por entidades representativas da sociedade
civil. As Comissões terão a finalidade de articular políticas e
programas de interesse para a saúde, cuja execução
envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. A
articulação das comissões intersetoriais, abrangerá as
seguintes atividades: Assinale a INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

Pesquisa e conhecimento científico.
Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
Recursos humanos.
Saúde do trabalhador.
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