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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

ASSISTENTE 

SOCIAL  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

10 10 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente 6 

retrógrada, apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social 8 

capitalista, o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios 9 

primitivos do capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo 10 

contrário, pregam que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado 11 

emprego fordista — formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à 12 

produtividade — está agonizante, as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, 13 

o trabalho como meio de acesso à renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por 14 

políticas econômicas orientadas ao pleno emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas 15 

passa a depender da postura pessoal de cada um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos 16 

em buscar oportunidades de negócios no mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do 17 

desemprego. Assim, o que era uma questão social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem 

alusão a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas 

indicadas são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e 

"Assim" (L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno 

emprego" (L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 
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09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: 

“Existem duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda 

não é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

    QUESTÕES INFORMÁTICA – 11 a 20 

 

 

11) Assinale a alternativa correta de um tipo de 
memória secundária: 

 

(A) Disco Rígido. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória ROM. 
(D) CACHE. 
 

12) A técnica de Pipelining é: 
 
(A) Também conhecida como técnica de 

preferência, garante que apenas uma 

instrução possa ser executada. 
(B) Tecnologia de processamento mais rápido na 

memória principal, fazendo com que o disco 
rígido possa transferir dados e arquivos de 

forma mais rápida. 
(C) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 

forma permanente e sucessiva, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de vários 
ciclos de instrução sendo executados de forma 
concorrente. Ou seja, é um técnica de 
implementação em que várias instruções são 
sobrepostas na execução.  

(D) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 
forma esporádica e por prioridade, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de um 
ciclo de instrução sendo executado de forma 
em fila. Ou seja, é uma técnica de ajudar o 
processador a funcionar em seu nível máximo. 

13) O Scanner, Mesa digitalizadora e o Drive são 

respectivamente periféricos apenas de: 
 
(A) Entrada e Saída – Entrada – Entrada e Saída. 
(B) Entrada – Entrada – Entrada e Saída. 
(C) Entrada – Entrada – Entrada. 
(D) Entrada – Entrada e Saída – Entrada. 
 

14) É um tipo de memória que permite uma única 
programação, geralmente, feita pela fábrica. É 
irreversível. 
 

O tipo de memória descrito é: 
 

(A) EPROM 
(B) EEPROM 
(C) Memória FLASH. 
(D) PROM. 

 
15) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos do Windows 8 e responda: 

 
I- O atalho Shift+Insert colar o item 

selecionado. 

II- Tecla do logotipo do Windows +I abre 

o botão Compartilhar. 

III- Tecla do logotipo do Windows +M 

minimiza todas as janelas. 
 
(A) Apenas o item I é falso.  
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Existe mais de um item falso. 

 
16) Com relação ao Microsoft Edge do Windows 

10 analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl+D adiciona site atual aos 

favoritos ou à lista de leitura. 

II- O atalho Ctrl+T abrir uma nova guia. 

III- O atalho Ctrl+K duplicar guia. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 
17) Em relação ao BrOffice Calc analise os itens 

abaixo: 
 
I- O atalho Ctrl+tecla de adição aumenta o 

tamanho da fonte de uma célula. 

II- O atalho Ctrl+tecla de subtração diminui o 

tamanho da fonte de uma célula. 

III- O atalho Ctrl+F1 abre o Assistente de 

funções. 
 

(A) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

(B) Os itens I, II e III são falsos. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 



 

                                                                                                                                                          Página 6 de 11 
  

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

18) São propriedades básicas de um sistema de 

Segurança da Informação, EXCETO: 

 

(A) Confidencialidade. 

(B) Integridade. 

(C) Autenticidade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) No BrOffice.org Writer, versão 5.1, a opção 

Anotação está localizado no menu: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Editar. 

(C) Inserir. 

(D) Ferramentas. 

 

20) Com relação ao Internet Explorer 10 analise 

os itens abaixo: 

 

I- O Filtro SmartScreen é uma ferramenta que 

converte um Site Web para o modo de leitura, 

ou seja, se um determinado site estiver com 

textos longos ou textos de grandes extensões, 

o Filtro SmartScreen ajusta para uma leitura 

mais fácil. Ao contrário da alteração do 

tamanho de uma fonte, o Filtro SmartScreen 

amplia ou reduz tudo na página, incluindo 

textos e imagens. 

II- A Navegação InPrivate permite que o 

usuário navegue na Web sem deixar vestígios 

no navegador em uso. A Navegação InPrivate 

tem efeito apenas durante o tempo que 

permanece na janela, ou seja, em caso de 

abrir outra janela do navegador ela não estará 

protegida pela Navegação InPrivate. 

III- A Filtragem ActiveX é um tecnologia 

inserida em muitos dos principais sites para 

aprimorar a experiência de navegação. 

Entretanto pode representar riscos à 

segurança e tornar o computador lento. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Os itens II e III são falsos. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DA ÁREA – 21 a 40 

 

 

21) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90), no que diz 

respeito Do Direito à Profissionalização e à 

Proteção no Trabalho todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A proteção ao trabalho dos adolescentes é 

regulada por legislação especial, sem prejuízo 

do disposto na lei 8.069/90. 

(B) Considera-se aprendizagem a formação 

técnico-profissional ministrada segundo as 

diretrizes e bases da legislação de educação 

em vigor. 

(C) Ao adolescente até quatorze anos de idade é 

assegurada bolsa de aprendizagem. 

(D) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 

anos, é assegurado apenas todos os direitos 

trabalhistas. 

 

22) De uma maneira geral, as ações de atenção à 

infância, à adolescência e à família têm sido 

dirigidas a situações de risco já instalado, em 

detrimento de sua prevenção. Acerca das 

situações de violência e de suas formas de 

enfrentamento, todas as afirmações abaixo 

estão corretas, EXCETO.  

 

(A) A violência contra a criança e o adolescente 

caracteriza-se como abuso sexual, psicológico 

ou físico decorrente de articulação de relações 

sociais de exploração e de forças desiguais. 

(B) Os serviços de assistência social são 

direcionados a crianças e adolescentes em 

situação de trabalho e de violência sexual e a 

famílias que se encontram na proteção social 

básica, pois visam prevenir situações de risco 

por meio do fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

(C) A suspeita ou a confirmação de abuso sexual 

contra crianças e adolescentes deve, 

obrigatoriamente, ser comunicada ao conselho 

tutelar ou à vara da infância da juventude. 

(D) A intervenção nos casos de violência deve ser 

interdisciplinar, multiprofissional e 

interinstitucional bem como o atendimento de 

pessoas em situação de violência sexual exige 

o cumprimento dos princípios de sigilo 

profissional. 
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23) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90) versa que a 

política de atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente far-se-á através de um 

conjunto articulado de ações governamentais 

e não governamentais, da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios. São 

dentre outras as linhas de ação da política de 

atendimento todas citadas abaixo, EXCETO. 

 

(A) Políticas assistenciais supletivas básicas; 

(B) Serviços especiais de prevenção e 

atendimento médico e psicossocial às vítimas 

de negligência, maus-tratos, exploração, 

abuso, crueldade e opressão; 

(C) Serviço de identificação e localização de pais, 

responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos; 

(D) Proteção jurídico-social por entidades de 

defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

 

24) De acordo com a Lei Orgânica de Assistência 

Social (Lei nº 8.742/93) em seu Art. 4º versa 

que a assistência social rege-se dentre outros 

pelos princípios abaixo, EXCETO. 

 

(A) Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica; 

(B) Universalização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas; 

(C) 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; 

(D) Avaliação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem como 

dos incentivos oferecidos pelo Poder Público e 

dos critérios para sua concessão. 

25) Nas metodologias de ação do serviço social, o 

estudo social emerge como instrumental ético, 

político e operativo que alarga as 

competências técnicas e teóricas do assistente 

social. Assinale a alternativa CORRETA acerca 

desse assunto 

 

(A) Na realização do estudo social, o profissional 

deve pautar-se pelo que é expresso 

verbalmente. 

(B) O laudo registra por escrito, sem necessidade 

de fundamentação, os estudos e as opiniões 

do perito. 

(C) Relatório social, laudo social e parecer social 

são documentos escritos elaborados no 

âmbito das atribuições do assistente social, 

que apresentam, com maior ou menor grau de 

detalhamento, a sistematização do estudo 

social ou da perícia social realizado pelo 

profissional. 

(D) O estudo social que embasa relatórios, laudos 

e pareceres foca a análise em questões 

particulares a partir da ótica dos envolvidos 

no caso. 

 

26) Os programas de assistência social 

compreendem ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área 

de abrangência definidos para qualificar, 

incentivar e melhorar os benefícios e os 

serviços assistenciais. Todos abaixo são 

programas instituídos na Lei 8.742/93. 

EXCETO 

 

(A) PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família 

(B) PAEC – Programa de Atendimento 

especializado a criança 

(C) PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos 

(D) PETI - Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil 
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27) A assistência social tem por um de seus 

objetivos a proteção social, que visa à 

garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, 

especialmente nos aspectos citados abaixo, 

EXCETO. 

 

(A) A proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice incluindo 

nessa proteção o amparo às crianças e aos 

adolescentes carentes; 

(B) A oficialização da integração ao mercado de 

trabalho; 

(C) A habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária; 

(D) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família; 

 

28) O projeto Ético Profissional fundamenta-se em 

alguns princípios. Assinale a alternativa 

CORRETA acerca desses princípios. 

(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 de defesa das atribuições 

profissionais estabelecidas na Lei de 

Regulamentação da profissão. 

 

 

 

29) Na implementação da política nacional do 

idoso (Lei 8.842/94), são competências dos 

órgãos e entidades públicos na área de 

promoção e assistência social: 

 

I. Prestar serviços e desenvolver ações voltadas 

para o atendimento das necessidades básicas 

do idoso, mediante a participação das 

famílias, da sociedade e de entidades 

governamentais e não governamentais. 

II. Estimular a criação de incentivos e de 

alternativas de atendimento ao idoso, como 

centros de convivência, centros de cuidados 

diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de 

trabalho, atendimentos domiciliares e outros; 

III. Promover simpósios, seminários e encontros 

específicos bem como promover a capacitação 

de recursos para atendimento ao idoso; 

IV. Planejar, coordenar, supervisionar e financiar 

estudos, levantamentos, pesquisas e 

publicações sobre a situação social do idoso; 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

30) Da relação entre conquista, ampliação e 

manutenção dos direitos sociais na sociedade 

capitalista e competências profissionais do 

assistente social, nasce o projeto Ético-político 

da profissão do Assistente Social. Com base 

neste, todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) O caráter ético-político do projeto profissional 

dos assistentes sociais se confunde com o 

partido político, quando em seu programa e 

ações, corresponde à visão social e ideológica 

da profissão. 
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(B) O projeto ético-político da profissão dos 

assistentes sociais ultrapassa a defesa dos 

interesses corporativos na defesa dos 

interesses da coletividade. 

(C) 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. 

(D) Na defesa da ampliação da cidadania, o 

projeto ético-político da profissão dos 

assistentes sociais entra em choque com a 

lógica de ampliação máxima dos lucros da 

sociedade capitalista. 

 

31) A política pública que visa coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher far-se-á 

por meio de um conjunto articulado de ações 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e de ações não 

governamentais, tendo por diretrizes dentre 

outras todas citadas abaixo, EXCETO. 

 

(A) A atualização de atendimento policial 

individualizado para as mulheres, em 

particular nas Delegacias de Atendimento 

especial; 

(B) A promoção e a realização de campanhas 

educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas 

ao público escolar e à sociedade em geral, e a 

difusão desta Lei e dos instrumentos de 

proteção aos direitos humanos das mulheres; 

(C) A promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de irrestrito 

respeito à dignidade da pessoa humana com a 

perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

(D) O destaque, nos currículos escolares de todos 

os níveis de ensino, para os conteúdos 

relativos aos direitos humanos, à equidade de 

gênero e de raça ou etnia e ao problema da 

violência doméstica e familiar contra a 

mulher. 

32) Nos atendimentos em saúde mental, de 

qualquer natureza, a pessoa e seus familiares 

ou responsáveis serão formalmente 

cientificados dos direitos enumerados no 

parágrafo único do artigo 2o da Lei 

10.2015/2001. São direitos da pessoa 

portadora de transtorno mental dentre outros 

todos citados abaixo, EXCETO: 

 

(A) Ser tratada com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 

visando alcançar sua recuperação pela 

inserção na família, no trabalho e na 

comunidade; 

(B) Ser tratada em ambiente hospitalar pelos 

meios mais invasivos possíveis; 

(C) Ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. 

(D) Ser protegida contra qualquer forma de abuso 

e exploração; 

 

33) A portaria de nº 3.088, de 23 de dezembro de 

2011 do Ministério da Saúde instituiu a Rede 

de Atenção Psicossocial, cuja finalidade é a 

criação, ampliação e articulação de pontos de 

atenção à saúde para pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Os Centros de Atenção Psicossocial 

estão organizados dentre outras nas 

modalidades abaixo. Assinale a alternativa 

INCORRETA no que diz respeito às 

características de cada modalidade. 

 

(A) CAPS I: atende pessoas com transtornos 

mentais graves e persistentes e também com 

necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas de todas as faixas 

etárias; indicado para Municípios com 

população acima de vinte mil habitantes; 
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(B) CAPS II: atende pessoas com transtornos 

mentais graves e persistentes, podendo 

também atender pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, conforme a organização da rede de 

saúde local, indicado para Municípios com 

população acima de setenta mil habitantes; 

(C) CAPS III: atende adultas ou crianças e 

adolescentes, considerando as normativas do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, com 

necessidades de cuidados clínicos contínuos. 

Serviço com no máximo doze leitos para 

observação e monitoramento, de 

funcionamento 24 horas, incluindo feriados e 

finais de semana; indicado para Municípios ou 

regiões com população acima de duzentos mil 

habitantes. 

(D) CAPS AD: atende adultos ou crianças e 

adolescentes, considerando as normativas do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, com 

necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas. Serviço de saúde 

mental aberto e de caráter comunitário, 

indicado para Municípios ou regiões com 

população acima de setenta mil habitantes; 

 

34) São objetivos específicos da Rede de Atenção 

Psicossocial todos abaixo, EXCETO. 

 

(A) Promover cuidados em saúde especialmente 

para grupos mais vulneráveis (criança, 

adolescente, jovens, pessoas em situação de 

rua e populações indígenas); 

(B) Provir o consumo e a dependência de crack, 

álcool e outras drogas; 

(C) Reduzir danos provocados pelo consumo de 

crack, álcool e outras drogas; 

(D) Promover a reabilitação e a reinserção das 

pessoas com transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas na sociedade, por meio 

do acesso ao trabalho, renda e moradia 

solidária; 

35) Sobre o SUAS – Sistema Único da Assistência 

Social, todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

garante renda mensal a pessoas idosas – a 

partir de 65 anos – e pessoas com deficiência 

– de qualquer idade –, que comprovem não 

possuir meios de prover a própria subsistência 

ou de tê-la provida pela família. 

(B) O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

amplia o acesso a políticas sociais com o BPC 

na Escola para a educação de beneficiários 

com deficiência de até 18 anos. 

(C) O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

amplia o acesso a políticas sociais com o BPC 

Idoso para beneficiários com deficiência a 

partir de 65 anos. 

(D) Um dos objetivos específicos do Projovem 

Adolescente - Serviço Socioeducativo é o de 

estimular a reflexão sobre a relação entre ser 

humano e natureza, contribuindo para a 

construção de uma visão crítica e proativa 

sobre a proteção ao meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável. 

 

36) 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. 
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37) A interdisciplinaridade tem como princípios 

fundamentais: 

 

(A) As profundas mudanças ocorridas na filosofia 

contemporânea e a divisão sócio-técnica do 

trabalho. 

(B) A síntese entre a necessidade coletiva que 

impede a fragmentação corporativa ou 

particularista e a conservação da 

multiplicidade e pluralismo de sujeitos. 

(C) A cooperação no trabalho segundo a lógica 

durkeiminiana e a divisão em processos e 

tecnologias do trabalho coletivo. 

(D) A formação de vontades e saberes coletivos 

pautados na possibilidade de posturas 

convergentes no interior das instituições e a 

especificidade das ciências sociais. 

 

38) Constituem infrações disciplinares de acordo 

com o Título IV do Código de Ética do 

Assistente Social 

(A) Não cumprir, no prazo estabelecido, 

determinação emanada do órgão ou 

autoridade dos Conselhos, em matéria destes, 

depois de regularmente notificado/a; 

(B) Deixar de pagar, regularmente, as anuidades 

e contribuições devidas ao Conselho Regional 

de Serviço Social a que esteja obrigado/a; 

(C) Participar de instituição que, tendo por objeto 

o Serviço Social, não esteja inscrita no 

Conselho Regional; 

(D) Fazer ou apresentar declaração, documento 

verdadeiro, perante o Conselho Regional ou 

Federal.  

 

39) São deveres do/a assistente social nas suas 

relações com os/as usuários/as: 

 

I. Contribuir para a viabilização da participação 

efetiva da população usuária nas decisões 

institucionais; 

 

II. 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 contrários aos 

valores e às crenças individuais dos/as 

profissionais, resguardados os princípios deste 

Código; 

III. Institucionalizar as informações e o acesso 

aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos 

dispensáveis à participação dos/as 

usuários/as;  

IV. Devolver as informações colhidas nos estudos 

e pesquisas aos/às usuários/as, no sentido de 

que estes possam usá-los para o 

fortalecimento dos seus interesses; 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, II e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

40) O Sistema Único de Saúde (SUS), de que 

trata a Lei nº 8. 080 de 19 de setembro de 

1990, contará, em cada esfera de governo, 

sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, 

com as seguintes instâncias colegiadas: a 

Conferência de Saúde; e o Conselho de 

Saúde. De acordo com a lei 8.142/90 todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta 

ou pelo Conselho de Saúde. 

(B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente 

e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, 

atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera 

do governo. 

(C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de 

Saúde. 

(D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 

Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento 

instituído pelo Governo Federal através do 

Ministério da Saúde. 
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