PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL– CE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015

ASSISTENTE SOCIAL
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________
RG:_______________________________

ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO
ASSINATURA:______________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de
múltipla escolha, numeradas de 01 a 60.
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente
uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa, com a sequência
numérica das questões, se há falhas ou
imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20
minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer
reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da
prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será
o único documento válido para a correção da prova.
Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número
de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente
se houver discrepância.
5. O cartão-resposta não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou
registrado fora dos locais destinados às respostas.
Tenha muita atenção ao marcar seu cartãoresposta, pois não haverá substituição por erro do
candidato. Marque sua resposta pintando
completamente o espaço correspondente à
alternativa de sua opção.
Ex.:

A

B

C

D

E

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em
que houver falta de nitidez, uso de corretivo,
marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra.
Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o
empréstimo de material de qualquer natureza entre
os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e
o desrespeito às autoridades encarregadas dos
trabalhos
são
faltas
que
implicarão
a
desclassificação do(a) candidato(a).

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos
implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a
realização das provas, portar armas, aparelhos
eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas,
livros, jornais e impressos em geral; bonés,
chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer
outro meio de comunicação. O candidato que for
flagrado portando aparelho celular, durante o
período de realização da prova, ou, ainda, aquele
cujo aparelho celular tocar, será sumariamente
eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço
para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais
pergunte em voz alta.
12. O candidato que permanecer na sala de provas, por
mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do
gabarito, em formulário específico, fornecido pela
ORGANIZADORA.
13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao
fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta
(devidamente assinado). Não se esqueça, também,
de assinar a folha de frequência.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno
da Manhã com início às 08h00min e término às
12h00min. Turno da Tarde com início às 14h00min
e término às 18h00min. O candidato só poderá
ausentar-se da sala depois de decorridas duas
horas do início das provas.
15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas
serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a
realização das mesmas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Leia o Texto I para responder às questões 1 a 14.

5. Os personagens citados no Texto I, parecem viver num
mundo de desilusão, EXCETO o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

TEXTO I
A Banda
Estava á toa na vida,
O meu amor me chamou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor.
A minha gente sofrida
Despediu-se da dor
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

6. Na estrofe 4, O é analisado morfologicamente como

O homem sério que contava dinheiro, parou.
O faroleiro que contava vantagem, parou.
A namorada que contava as estrelas, parou
Pra ver, ouvir e dar passagem.
A moça triste que vivia calada sorriu,
A rosa triste que vivia fechada se abriu
E a meninada toda se assanhou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Mas, para seu desencanto,
O que era doce acabou,
Tudo tomou lugar
Depois que a banda passou.
E cada qual no seu canto
Em cada canto uma dor
Depois da banda passar
Cantando coisas de amor.

a)
b)
c)
d)
e)

Chico Buarque de Holanda

1. De acordo com o Texto I, a passagem da banda provocou
no povo da cidade
rejeição à alegria.
apatia conformista.
grande decepção.
mudança de comportamento.
saudosismo doentio.

2. Em “A minha gente sofrida”, estrofe 1, o emprego do
pronome possessivo indica
a)
b)
c)
d)
e)

3. Segundo o Texto I, a passagem da banda foi, pela reação,
um momento especial para o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

velho.
faroleiro.
namorada.
moça.
homem.

Ela é uma garota boa, mas quando se assanha...
Com o furacão, o mar assanhou-se.
O mercado tecnológico assanhou-se.
Tais recordações assanharam seu desespero.
O vendedor calou-se para não assanhar o cliente enfurecido.

8. Contar estrelas, estrofe 2, é a mesma coisa que
viver num mundo estranho.
sonhar acordado.
narrar coisas fantásticas.
gostar de astronomia.
observar as estrelas.

9. Assinale a alternativa cujo sujeito seja classificado como
o de “debruçou”, estrofe 3.
Haverá maremotos e terremotos.
Ele e os amigos não estudaram muito.
Esqueceram o nome de muitos alunos.
Não veio o pai nem os filhos para a reunião.
Choveram muitas reclamações contra o concurso.

10. [...] “que ainda era moço”, estrofe 3, exerce a função
sintática de
a)
b)
c)
d)
e)

objeto direto.
predicativo do sujeito.
sujeito simples.
complemento nominal.
predicativo do objeto.

11. Banda, estrofe 1, e meninada, estrofe 2, são,
respectivamente, coletivos de músicos e meninos. Assinale
a alternativa em que a correspondência do coletivo está
INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

posse.
ironia.
indiferença.
apego.
afeto

artigo definido.
pronome pessoal reto.
pronome demonstrativo.
pronome pessoal oblíquo.
pronome indefinido.

7. [...] “ se assanhou”, estrofe 1, tem o mesmo sentido na
frase:

O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou
Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou.
A moça feia debruçou na janela
Pensando que a banda tocava pra ela.
A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu,
A lua cheia que vivia escondida surgiu,
Minha aldeia toda se enfeitou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor.

a)
b)
c)
d)
e)

velho
meninada.
faroleiro
moça
namorada.

Estrelas = constelação.
Quadros = pinacoteca.
Gente = magote.
Flores = ramalhete.
Dinheiro=cédulas

12. [...]despediu-se, estrofe 1, no plural do presente do
subjuntivo, conservando a mesma pessoa, assume a forma
a)
b)
c)
d)
e)

despediram-se.
despidam-se.
despeçam-se.
despidissem-se.
despediam-se.

4. Faroleiro, estrofe 2, é o mesmo que

13. Despediu-se da dor. O pronome átono é enclítico e está
empregado corretamente como em

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

serralheiro.
mecânico.
gabola.
camelô.
gandula.

Quem teria ajudado-me?
Espero que atendam-me.
Oh! Que doce alegria traz-me esta notícia!
Ninguém causaria-me este sofrimento.
Os dois presos evadiram-se da cadeia.
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14. O sujeito do 1º “parou”, estrofe 2, é
a)
b)
c)
d)
e)

homem.
que.
dinheiro.
faroleiro.
oculto.

a)
b)
c)
d)
e)

15. Em relação à concordância verbal, marque a opção
INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Alguns de nós faremos o trabalho.
Muitos de vós serão aprovados no concurso.
Viva os novos heróis da Copa do Mundo.
Mais de um aluno se abraçaram depois da aula.
Ao exame do Enem faltaram perto de mil alunos.

16. Em relação ao emprego da crase, marque a opção
INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Dirigiu-se à casa paterna para visitar seus pais.
Ontem, na praça, não o cumprimentei porque o vi à distância.
Os jogadores de futebol, agora, cortam o cabelo à Neymar.
Àquela hora não havia loja alguma aberta.
Esta rua é paralela à que vai dar na praia.

17. André consegue fazer uma obra em 20 dias. Breno faz a
mesma obra em 15 dias e Carlos em 12. Trabalhando juntos,
em quantos dias farão a obra?
a)
b)
c)
d)
e)

2.
3.
4.
5.
6.

18. Um elevador tem capacidade para transportar 20
homens ou 24 mulheres. Se 15 homens já estão no elevador,
quantas mulheres podem ainda nele entrar?
a)
b)
c)
d)
e)

à vista, com 25% de desconto;
sem desconto, um mês após a compra.

Na realidade, quem prefere a alternativa II, paga juros
mensais de taxa, aproximadamente, igual a
a)
b)
c)
d)
e)

17h 36min.
5h 36min.
6h 24min.
18h 24min.
8h 32min.

23. Divida o número 380 em três partes inversamente
proporcionais a 2, 5 e 4 e marque a opção com o resultado
CORRETO.
a)
b)
c)
d)
e)

80 / 175 / 200.
80 / 125 / 175.
80 / 130 / 170.
80 / 100 / 200.
90 / 100 / 210.

24. Fábio usou 2.000 azulejos quadrados, iguais, para
revestir 45 m² de parede. Qual é a medida, em cm, do lado de
cada azulejo?
a)
b)
c)
d)
e)

20.
10.
18.
13.
15.

25. Fernando emprestou R$ 2.500,00 para seu irmão, João
Paulo, no regime de capitalização simples, a uma taxa de 3%
ao mês. Ao final de 6 meses, João Paulo saldou sua dívida.
Quanto João Paulo pagou para seu irmão?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 450,00.
R$ 2.400,00.
R$ 2.950,00.
R$ 3.600,00.
R$ 7.200,00.

26. Um quadrado, cuja medida do lado é (x + k) tem área
dada por x² + 8x + 16. Pode-se concluir que o valor de “k” é

6.
7.
8.
9.
10.

19. Seu Antônio oferece a seus clientes duas alternativas
de pagamento:
I.
II.

22. Pedro faz a seguinte pergunta para Larissa: Se 4/11 do
que resta do dia é igual ao tempo decorrido, que horas são?

10%
20%
25%
30%
33%

a)
b)
c)
d)
e)

1.
2.
3.
4.
5.

27. Os lados que formam o ângulo reto de um triângulo
retângulo são chamados catetos. Se o cateto de um triângulo
retângulo tem a mesma medida, então os ângulos agudos
deste triângulo
a)
b)
c)
d)
e)

não podem ser medidas.
medem 30º e 60º.
somam 180º.
somam 270º.
medem 45° cada um.

28. Observe a figura do cubo a seguir.

20. O perímetro de um triângulo, cujos lados medem: a =
10cm, b = 0,09m e c = 70mm, é
a)
b)
c)
d)
e)

26 m.
26 dm.
2,6 cm.
2.600 mm.
26 cm.

21. Qual é o número quinze vezes maior que a quarta parte
de 1.512?
a)
b)
c)
d)
e)

6.055.
5.065.
5.670.
7.085.
8.095.

O centro desse cubo de 12 cm de aresta forma com uma de
suas bases uma pirâmide, cujo volume, em cm³, é
a)
b)
c)
d)
e)

256.
328.
288.
144.
136.
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29. Calcule a seguinte expressão:
𝟒
𝟓
–
=
𝟖 𝟐𝟒
Marque a opção que apresenta o resultado CORRETO.
a)
b)
c)
d)
e)

11/24.
12/7.
1/3.
1.
3.

a)
b)
c)
d)
e)

“Aquele que você enxerga.”
“Não sou síndico da Eternidade.”
“Nem sempre tenho disposição.”
“Eu comecei a unir as coisas.”
“Eu não entro no mérito da questão.”

33. “...não sabemos quantas coroas da dignidade foram
recolocadas por essa pessoa, através de um prato de
comida, de um banho, de um atendimento médico…”

30. O valor de (0,2)3 + (0,16)2 é
a)
b)
c)
d)
e)

32. Ao tomar ciência do que Luana fazia na comunidade, o
padre expressou sua conclusão por meio da afirmação:

Nesta afirmação está a ação de Luana com o próximo que é

0,264 .
0,1056.
0,2568.
0,0336.
0,6256.

a)
b)
c)
d)
e)

Leia com atenção a seguinte notícia para responder às
questões 31 a 33.

afetividade.
comprometimento.
caridade.
igualdade.
integração.

34. A desigualdade social e a pobreza são problemas
sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A
pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a
desigualdade social é um fenômeno que ocorre
principalmente em países não desenvolvidos.

© Fornecido por Notícias ao Minuto

No final de semana passado, o Padre Fábio de Melo compareceu
ao aniversário da cantora Alcione, na quadra da Mangueira, no
Rio de Janeiro.
Ao iG, ele descreveu um momento inusitado quando percebeu um
travesti aproximando-se, possivelmente para pedir uma foto.
"Vou confessar publicamente minha a hipocrisia. 'Meu Deus do
céu, se esse rapaz pedir para tirar uma foto comigo? Como vou
reagir?'", disse.
Conforme imaginado por Fábio, o travesti realmente queria uma
foto: “Você costuma tirar fotos com pecadores?”, o Padre foi
questionado. Ao que respondeu: “Mas é claro”.
Em seguida, Fábio foi informado que a pessoa em questão é
Luana Muniz, um travesti conhecido no Rio de Janeiro que ficou
famoso, em rede nacional, por criar o bordão “Travesti não é
bagunça”, externado pela primeira vez no programa “Profissão
Repórter”, da Rede Globo. Luana criou um grupo que alimenta e
ajuda pessoas em dificuldades que andam pelas ruas da Lapa.
"Quando ela me contou, eu comecei a unir as coisas dentro de
mim. Eu não entro no mérito da questão da vida que ele leva,
vamos deixar que Deus faça isso. Não sou síndico da Eternidade.
Agora, que é um tapa na cara da gente, é?", finalizou o Padre.
Ele ainda disse: “Aquele que você enxerga e lhe provoca um
desconforto por ser tão diferente de nós, não sabemos quantas
coroas da dignidade foram recolocadas por essa pessoa, através
de um prato de comida, de um banho, de um atendimento
médico… Como um pai que abraça um filho que chega. Eu sou
padre, mas nem sempre tenho disposição de ir para praça
recolher os que precisam. Não cabe nenhum julgamento do lado
de lá".

Assinale a alternativa que indica o conceito de desigualdade
social.
a)

b)
c)

d)
e)

De modo geral, a desigualdade econômica – a mais
conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade
social.
No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita
para o mundo, pois é um dos países mais desiguais.
Compreende diversos tipos de desigualdades, desde
desigualdade de oportunidade, resultado, etc., até
desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero, etc.
Podemos tomar como exemplo, levando em conta o
panorama da pobreza nos estados, a região Nordeste.
Estudada pelos pesquisadores, a desigualdade social
brasileira atribuem, a fatores que remontam ao Brasil colônia.

35. As barragens em Mariana
(Reportagem do G1)

31. A notícia e a atitude do padre provoca em nós muitas
reflexões...
A hipocrisia a que o padre se referiu era
a)
b)
c)
d)
e)

sentir vergonha da foto.
ignorar sua condição na festa.
censurar a atitude de Luana.
marginalizar quem agia com humanidade.
julgar pela aparência.

Foto: DigitalGlobe e Globalgeo Geotecnologias (foto aérea após o acidente)
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Sobre este acidente ecológico, analise as afirmativas a
seguir.
I.

II.

III.

IV.

V.

Duas barragens de rejeitos de mineração, de Fundão e de
Santarém, se romperam no dia 5 de novembro no distrito de
Bento Rodrigues, em Mariana, na Região Central de Minas
Gerais.
A enxurrada de lama destruiu vários imóveis e atingiu o
distrito vizinho de Paracatu de Baixo. Moradores da região
foram soterrados.
De acordo com a prefeitura, somente uma pessoa morreu e
quatro ficaram feridas. A vítima seria um homem que sofreu
um mal súbito.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Extração de Ferro e Metais Básicos de Mariana (Metabase),
100 pessoas desapareceram.
As equipes do Corpo de Bombeiros, agentes da Guarda
Municipal e Defesa Civil Municipal trabalharam no local com
dificuldade de acesso por causa da lama.

Marque a opção que indica as alternativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II – IV
II – III – IV
III – IV – V
I – II – V
I – II – III.

36. Em entrevista à rádio CBN, o comandante do Corpo de
Bombeiros de Mariana, Adão Severino Júnior, afirmou que a
situação é “dramática”. Segundo a Polícia Militar, a lama
chegou a 2 metros e meio de altura e atingiu uma distância
de oito quilômetros da barragem. Cerca de 600 moradores
viviam no distrito de Bento Rodrigues. O comandante dos
Bombeiros da região acredita que 80% do distrito esteja
coberto por lama. De acordo com Adão Severino Júnior, a
lama é tóxica.
— Onde passa, não nasce nem capim — disse ele.
O desastre ecológico
especialistas como
a)
b)
c)
d)
e)

está

sendo

classificado

por

catástrofe ambiental natural.
acidente ecológico contaminador.
desastre ecológico tóxico.
maior acidente ambiental do Brasil.
acidente ambiental de lama tóxica.

37. O desastre ambiental que aconteceu em Minas Gerais
foi ocasionado pelo rompimento de uma barragem com
rejeitos de uma
a)
b)
c)
d)
e)

Metalúrgica.
Pedreira.
Refinaria.
Petroleira.
Mineradora.

38. Analise as afirmações sobre a Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) assinalando (V) para as
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.
(
) AS TICs podem ser definidas como um conjunto de
recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um
objetivo comum.
(
) Na educação, ou seja, no processo de ensino
aprendizagem, são pouco utilizadas porque prejudicam a ação
docente, causando desgaste na relação professor e aluno.
(
) Na Educação a Distância, as TICs são as únicas
ferramentas de viabilização e avaliação dessa modalidade de
ensino.
(
) As TICs são utilizadas das mais diversas formas, por
exemplo: na indústria (no processo de automação), no setor de
investimentos (informação simultânea e comunicação imediata).
(
) O desenvolvimento de hardwares e softwares garante a
operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes
em meios virtuais.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V–F–F–V–V
V–V–V–F–F
F–V–F–V–F
F–F–V–V–V
V – V – F – F – V.

39. Leia com atenção os Textos II e III a seguir.
TEXTO II
Foi a popularização da internet que potencializou o uso das TICs
em diversos campos. Através da internet, novos sistemas de
comunicação e informação foram criados, formando uma
verdadeira rede. Criações como o e-mail, o chat, os fóruns, a
agenda de grupo online, comunidades virtuais, web cam, entre
outros, revolucionaram os relacionamentos humanos. A
democratização da informação, aliada a inclusão digital, pode se
tornar um marco dessa civilização. Contudo, é necessário que se
diferencie informação de conhecimento. Sem dúvida, vivemos na
Era da Informação.
TEXTO III

Analisando os Textos II e III podemos concluir que o(os)
a)
b)
c)
d)
e)

dois textos são verdadeiros, mas o III não justifica o II.
textos são ambíguos, não há relação de temática entre eles.
texto II é falso e o texto III satiriza o II.
dois textos são verdadeiros, e o III representa o II.
textos são divergentes, não há relação de coerência entre
eles.

40. Ninguém nasce com ética ou com moral. São
construções culturais e simbólicas. As pessoas podem
aprender ética na família, na escola, na rua e no trabalho.
Esses conceitos são adquiridos ao longo da experiência
humana, seja pela cultura, pelas regras jurídicas, pela
educação ou por reflexões pessoais.
Considerando a afirmação, podemos concluir que o
aprendizado da ética é a
a)
b)
c)
d)
e)

verdade.
justiça.
convivência.
fé.
amizade.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Segundo a Lei 8.080, analise as afirmativas a seguir e
assinale (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.
(
) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
(
) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
(
) Consiste em um dos objetivos do Sistema Único de Saúde
- SUS: a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
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(
) Está incluída ainda no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde (SUS): a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse
para a saúde e a participação na sua produção.
(
) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade decrescente.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

F–V–V–V–F
V–V–V–F–V
F–F–F–V–V
V–F–V–F–V
F – F – F – F – V.

b)

c)

d)
e)

Os níveis de saúde expressam a organização social e
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso
aos bens e serviços essenciais.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação.
Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executados conjuntamente, em caráter
permanente, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
Público ou privado.
O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade.
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.

43. Sobre a lei 8.080 de 19 de setembro de 1993, analise as
afirmativas e marque a opção CORRETA.
a)

b)

c)

d)

e)

organizações / ao público / direitos.
sem fins lucrativos / aos beneficiários / direitos

45. Baseado na Lei 8.742 de 07/12/1993, associe a coluna B
pela coluna A.
COLUNA A
I.
II.
III.
IV.
V.

Das Diretrizes.
Da Organização e da Gestão.
Dos Princípios.
Dos Benefícios Eventuais.
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos
de Assistência Social.
COLUNA B

42. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Lei 8.080.
a)

d)
e)

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.
Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de
blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e
controle
Convoca a I Conferência Mundial sobre Desenvolvimento de
Sistemas Universais de Seguridade Social, e dá outras
providências.
Dispõe sobre a organização, as atribuições e o processo
eleitoral do Conselho Nacional de Saúde – CNS e dá outras
providências.
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências.

44. De acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993, analise a
afirmação a seguir.
Consideram-se entidades e organizações de assistência social
aquelas __________ que, isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento _______ abrangidos por esta Lei,
bem como as que atuam na defesa e garantia de __________.

(
) As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice e, como base de organização, o território.
(
) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidade.
(
) O CNAS, ouvidas as respectivas representações de
Estados e Municípios dele participantes, poderá propor, na
medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas
de governo, à instituição benefícios subsidiários no valor de até
25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada criança
de até 6 (seis) anos de idade.
(
) Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta
pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados,
desde que vivam sob o mesmo teto.
(
) Participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

46. No que compete à Lei Orgânica da Assistência Social
em seu Art. 4º, à assistência social rege-se pelos seguintes
princípios, EXCETO:
a)

b)

c)

d)
e)

Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais.
Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu
direito aos benefícios e serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidade.
Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos
pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
Primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social em cada esfera de governo.
Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre
as exigências de rentabilidade econômica.

47. Assinale a alternativa CORRETA no que compete a
LOAS. O Benefício da Prestação Continuada consiste em
garantia de
a)

Marque a opção cujos vocábulos completem CORRETA e
respectivamente as lacunas.

b)

a)
b)
c)

c)

com fins lucrativos / ao público / melhorias.
públicas / especializado aos / benefícios.
privadas ou públicas / aos beneficiários / benefícios.

III – II – V – IV – I
II – III – IV – V – I
II – III – V – I – IV
IV – V – III – I – II
I – V – IV – III – II.

1 (um) salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou
ao cidadão com deficiência.
1 (um) salário mínimo mensal ao idoso acima de 60 anos ou
ao cidadão com deficiência.
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.
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d)

e)

1/2 (meio) 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.
1 (um) salário-mínimo de benefício anual 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.

48. Segundo a Lei 10.741, a prevenção e a manutenção da
saúde do idoso serão efetivadas por meio de, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

e)

Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
Cadastramento da população idosa em base territorial.
Unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.
Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a
população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, exceto 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.
Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

49. Segundo o Estatuto do Idoso, analise as afirmativas a
seguir e assinale (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as
FALSAS.
(
) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua
proteção um direito público, nos termos desta Lei e da legislação
vigente.
(
) É obrigação 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.
(
) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocandoo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
(
) Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.
(
) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual
e social, em condições de liberdade e dignidade.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V–V–F–F–F
F–V–V–V–F
F–F–V–V–V
V–F–V–F–V
F – F – F – V – V.

50. Baseado na Lei 10.741 de 01/10/2003, associe a coluna
B pela coluna A.
COLUNA A
I.
II.
III.
IV.
V.

A garantia de prioridade
O direito à liberdade
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Do Direito à Saúde
Da Previdência Social
COLUNA B

(
) Os idosos portadores de deficiência ou com limitação
incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei.
(
) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção ao idoso.
(
) O dia mundial do trabalho, 1º de maio, é a data-base dos
aposentados e pensionistas.
(
) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
(
) Os idosos participarão das comemorações de caráter
cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências
às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da
identidade culturais.

Marque a opção que indica a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

III – V – I – II – IV
II – III – I – V – IV
IV – II – I – V – III
I – III – V – IV – II
IV – I – V – II – III.

51. No que compete ao Estatuto da Criança e adolescente,
assinale a alternativa INCORRETA.
a)

b)
c)

d)

e)

Nos casos expressos em lei, aplica-se, excepcionalmente,
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de
idade.
Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer
forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os
direitos e deveres coletivos, e a condição peculiar da criança
e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
É assegurado à gestante, através do Sistema Único de
Saúde, o atendimento pré e perinatal.

52. Baseado na Lei 8.069 de 13/07/1990, relacione a coluna
B pela coluna A.
COLUNA A
I.
II.
III.
IV.
V.

A garantia de prioridade.
O direito à liberdade.
Das Infrações Administrativas
Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e
Coletivos.
Do Advogado.
COLUNA B

(
) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias.
(
) A investigação do desaparecimento de crianças ou
adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos
órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos,
aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte
interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados
necessários à identificação do desaparecido.
(
) Brincar, praticar esportes e divertir-se.
(
) A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e
qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide
poderão intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, através
de advogado, o qual será intimado para todos os atos,
pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de
justiça.
(
) Deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental,
pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os
casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente:
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

I – IV – II – V – III
III – II – I – V – IV
I – II – III – V – IV
II – I – III – IV – V
IV – V – III – I – II.

53. No que compete o Artigo 197 da Lei 8.069 de 13/07/1990,
os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil,
apresentarão petição inicial na qual conste, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Dados familiares.
Qualificação completa.
Certidão de antecedentes profissionais.
Comprovante de renda e domicílio.
Certidão negativa de distribuição cível.
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54. No que compete a Lei 8.842 de 04/01/1994, assinale a
alternativa INCORRETA.
a)

b)

c)
d)

e)

Os ministérios das áreas de saúde, educação, trabalho,
previdência social, cultura, esporte e lazer devem elaborar
proposta orçamentária, no âmbito de suas competências,
visando ao financiamento de programas nacionais
compatíveis com a política nacional do idoso.
Os conselhos nacionais, estaduais, do Distrito Federal e
municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários e
deliberativos, compostos por igual número de representantes
dos órgãos e entidades públicas e de organizações
representativas da sociedade civil ligadas à área.
Nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir
seus bens, ser-lhe-á nomeado Tutor especial em juízo.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade
competente qualquer forma de negligência ou desrespeito ao
idoso.
A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os
direitos sociais do idoso, criando condições para promover
sua autonomia, integração e participação efetiva na
sociedade.

55. Segundo a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, analise
as afirmativas a seguir e assinale (V) para as VERDADEIRAS
e (F) para as FALSAS.
(
) Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa
maior de sessenta e cinco anos de idade.
(
) Constitui um dos princípios da Política Nacional do Idoso:
o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral,
devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos.
(
) Constitui um dos princípios da política nacional do idoso:
descentralização político-administrativa.
(
) Competirá ao órgão ministerial responsável pela
assistência e promoção social a coordenação geral da política
nacional do idoso, com a participação dos conselhos nacionais,
estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso.
(
) Os ministérios das áreas de saúde, educação, trabalho,
previdência social, cultura, esporte e lazer devem elaborar
proposta orçamentária, no âmbito de suas competências, visando
ao financiamento de programas nacionais compatíveis com a
política nacional do idoso.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V–V–F–F–F
F–V–F–V–V
F–V–V–F–V
V–V–V–V–F
V – V – F – V – F.

b)

c)

d)
e)

(
) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no
exercício da Profissão.
(
) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas,
estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos
princípios firmados neste Código.
(
) Compactuar com o exercício ilegal da Profissão, inclusive
nos casos de estagiários/as que exerçam atribuições específicas,
em substituição aos/às profissionais.
(
) Introduzir alteração neste Código, através de uma ampla
participação da categoria, num processo desenvolvido em ação
conjunta com os Conselhos Regionais.
(
) Garantir a plena informação e discussão sobre as
possibilidades e consequências das situações apresentadas,
respeitando democraticamente as decisões dos/as usuários/as,
mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais
dos/as profissionais, resguardados os princípios deste Código.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

I – V – IV – II – III
I – II – III – IV – V
II – I – III – V – IV
I – II – V – IV – III
III – II – IV – V – I.

58. Assinale a alternativa INCORRETA em relação às
competências do assistente social segundo a Lei 8.662 de
07/06/199 em seu Art. 4º.
a)
b)
c)

d)

e)

Encaminhar providências, e prestar orientação social a
indivíduos, grupos e à população.
Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços
sociais.
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e
projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social
com participação da sociedade civil.
Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de
serviço social.
Prestar assessoria e consultoria aos órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades, com relação às matérias relacionadas no
inciso II deste artigo.

59. As funções de controle externo do SUS devem ser
realizadas por/pelo(s)

56. Em relação as diretrizes da Política Nacional do Idoso
em seu Art. 4º, marque a opção INCORRETA.
a)

COLUNA B

Priorização do atendimento ao idoso através de suas
próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à
exceção dos idosos que não possuam condições que
garantam sua própria sobrevivência.
Implementação de sistema de informações que permita a
divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos,
programas e projetos em cada nível de governo.
Participação do idoso, através de suas organizações
representativas, na formulação, implementação e avaliação
das políticas, planos, programas e projetos a serem
desenvolvidos.
O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza.
Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas
de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços.

a)
b)
c)
d)
e)

Governo do Estado.
Ministério Público.
Presidente da República.
Todos os níveis do Sistema de Saúde.
Órgãos próprios das Secretarias de Saúde.

60. No Brasil, quem tem direito à assistência médica pelo
SUS?
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os brasileiros contribuintes da Seguridade Social.
O indivíduo brasileiro ou não, independentemente de
qualquer condição.
Os brasileiros independentemente de qualquer condição.
Todos os brasileiros ou qualquer pessoa residente no Brasil,
contribuinte da Seguridade Social.
Todos os brasileiros, em qualquer condição, residentes no
Brasil e contribuintes.

57. Baseado no Código de Ética do Assistente Social,
associe a coluna B com a coluna A.
COLUNA A
I. São deveres do/a assistente social.
II. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social.
III. São deveres do/a assistente social nas suas relações com
os/as usuários/as.
IV. É vedado ao/à assistente social.
V. Constituem direitos do/a assistente social.
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