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A 

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

 

B C

A 

 

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.  
 

Português Atualidades Legislação do SUS Conhecimentos Específico 

10 05 05 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de mensagens instantâneas chamado 1 

“Whatsapp” amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, em virtude de determinação 2 

judicial. Muitas pessoas elevaram o tom contra o judiciário, demonstrando todo descontentamento 3 

com a decisão, segundo alguns, arbitrária e desproporcional. De outro lado, houve aplausos à 4 

postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional respeitassem a 5 

legislação brasileira. 6 

Agora o Whatsapp volta à discussão, quando o Ministro do STF Edson Fachin convoca 7 

audiência pública para discutir com a sociedade os meandros da questão.  No âmbito do direito 8 

constitucional, a grande incógnita que se levanta neste cenário é: a suspensão do Whatsapp viola 9 

direito fundamental? “Direitos fundamentais são o conjunto   de normas, princípios, prerrogativas, 10 

deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre 11 

e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social. 12 

Sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive. “ 13 

(BULOS, 2014) 14 

15 

01)  Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro gramatical ou que 

corrige erro existente no Texto: 
 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “Whatsapp” (linha 2). 

B) Substituição de “que” (linha 1) por “às quais”. 

C) Substituição de “respeitassem” (linha 5) por “respeitasse”. 

D) Substituição de “neste” (linha 9) por “nesse”. 

 

02) “De outro lado, houve aplausos à postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional 

respeitassem a legislação brasileira. (...)” (linhas 4 a 6). Analisando-se o período acima retirada do Texto, é 

correto afirmar que: 

 

A) A palavra “determinação” (linha 5) possui o significado de caracterizar aquilo que demonstra “resistência a 

alguma coisa; obstinação, teimosia, oposição”. 

B) O verbo “houve” (linha 4) é classificado como de ligação, dispensando qualquer tipo de complementação. 

C) Há erro de pontuação presente no trecho em questão. 

D) É um período composto por uma oração principal e uma oração subordinada. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 
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03) Assinale a alternativa que apresenta uma partícula 

“que” a qual exerça a mesma função morfológica que 

a partícula “que” sublinhada na frase abaixo: 
 

“Em uma lógica jusnaturalista, é possível afirmar que 
esses direitos fazem parte da essência da pessoa.” 

 

A) “que” (linha 1) 

B) “que” (linha 5) 

C) “que” (linha 9) 

D) “que” (linha 11) 

 

04)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

pronome retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “algumas” (linha 2) – adjunto adverbial 

B) “Muitas” (linha 3) – núcleo do sujeito simples 

C) “que” (linha 9) – sujeito simples 

D) “alguns” (linha 13) – núcleo do objeto indireto 

 

05)  Sobre a regência verbal, concordância e colocação 

pronominal, assinale a alternativa correta: 
 

A) Em “se levanta” (linha 9), há um caso de ênclise 

obrigatória. 

B) O verbo “são” (linha 10) poderia ser corretamente 

substituído por “é”, sem alteração da correção da 

oração. 

C) A regência da locução verbal “garantem” (linha 11), 

no texto, é transitiva direta e indireta 

D) Os verbos “vive” (linha 13), “convive” (linha 13) e 

“sobrevive” (linha 13) são todos intransitivos no 

contexto do Texto. 

 

06)  A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do 

Texto, é classificada sintaticamente como: 
 

“[...] Sem os direitos fundamentais, o homem não 

vive, não convive, e, em alguns casos, não 
sobrevive”.” (linha 13) 

 

A) Oração coordenada assindética 

B) Oração coordenada explicativa 

C) Oração coordenada aditiva 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta 

 

07)  Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado 

do trecho abaixo responsável por exigir a preposição 

sublinhada, devido à sua regência: 
 

“As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de 
mensagens instantâneas chamado “Whatsapp” 

amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, 

em virtude de determinação judicial.   (...)” (linhas 1 

a 3) 
 

A) “amarguram” 

B) “virtude” 

C) “suspensão” 

D) “aplicativo” 

08)  Em relação à concordância verbal e nominal, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, 

concordará com o mais próximo. 

B) Quando antecedida da preposição “em”, a palavra 

“anexo” é variável, pois passa a ser um advérbio. 

C) Quando os núcleos do sujeito composto forem ligados 

pela conjunção “ou” e houver ideia de exclusão de 

um deles, o verbo ficará no plural. 

D) Quando o sujeito é composto por dois verbos ou mais 

no infinitivo, o verbo da oração vai para o plural. 

 

09)  Levando-se em consideração os conceitos de frase, 

oração e período, assinale o período retirado de 

Jusbrasil (07/11/2016) composto por exatamente 2 

(duas) orações: 

 

A) Os direitos fundamentais estão previstos na 

Constituição Federal de 88 e possuem aplicação 

imediata, não sendo necessária a edição de lei 

específica para lhes dar efetividade. 

B) Todas essas características demonstram o espectro de 

abrangência dos direitos fundamentais e o quão são 

importantes para que a pessoa viva de forma digna 

em sociedade. 

C) Existe um ditado popular que ilustra bem essa 

relatividade dos direitos fundamentais: “O meu 

direito vai até onde começa o do outro”. 

D) Isso faz todo sentido, um direito fundamental não 

pode ser exercido em desrespeito à ordem pública ou 

ao direito do semelhante. 

_______________________________________________ 

 

Observe a imagem abaixo 

 

 
 

10) A utilização da crase em “à” no título da reportagem 

acima é justificada pela seguinte regra gramatical: 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência verbal de “pedem” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à União”. 

D) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência nominal de “auxílio” e artigo definido “a”. 
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11) Uma das principais medidas anunciadas até agora 

pelo governo de Michel Temer é a PEC 241, que 

estabelece um teto para os gastos públicos. No 

Senado, a proposta passou a tramitar como PEC 55. 

Acerca desta medida, julgue os itens a seguir: 

 

I. Como se trata de uma Proposta de Emenda 

Constitucional, o projeto de teto para gastos públicos 

precisa ser aprovado em duas votações por pelo 

menos três quintos dos deputados (308), e depois 

mais duas vezes por três quintos dos senadores (49). 

Portanto, a PEC ainda precisa passar por duas 

votações no plenário do Senado.  

II. A proposta do governo de Michel Temer 

é estabelecer um limite para os gastos do governo 

federal durante os próximos 10 anos, tendo como 

base o orçamento do governo em 2016. Gastos com 

saúde e educação e segurança pública passariam a 

cumprir a regra apenas a partir de 2017. 

III. A ideia da PEC 241 é que o crescimento dos gastos 

públicos seja totalmente controlado por lei. A 

proposta do governo é limitar esse 

crescimento apenas ao aumento da inflação. Alguns 

gastos até poderiam crescer mais do que a inflação, 

desde que houvesse cortes reais em outras áreas. Na 

prática, portanto, as despesas do governo não teriam 

crescimento real. Esse teto de gastos ficaria em 

vigência pelos próximos 20 anos, a partir de 2017. 

Mas o congelamento dos gastos público poderá ser 

revisado após 10 anos. 

IV. A PEC dos gastos públicos, como é popularmente 

conhecida, se aprovada, passa a ter vigência a partir 

de 2017 em todos os estados e municípios do País, a 

restrição ao cumprimento do teto se dará apenas para 

os órgãos do poder Judiciário como o STF (Supremo 

Tribunal Federal), o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça), o Ministério Público Federal, a Defensoria 

Pública da União, a Justiça Federal, a Justiça do 

Trabalho e a Justiça Eleitoral. 
 

Estão CORRETOS apenas os itens: 

 

A) I, II e III 

B) I e III; 

C) II e IV; 

D) I, II, III e IV; 

 

12) As fontes renováveis de energia nem sempre 

significam fontes inesgotáveis. Sobre o assunto, 

pode-se destacar como fontes renováveis de energia 

atualmente existentes todas abaixo, EXCETO: 
 

A) Energia eólica 

B) Energia solar 

C) Energia nuclear 

D) Energia hidrelétrica 

 

 

 

13)  Acerca do Estado Islâmico, grupo radical religioso 

que têm preocupado diversas nações mundiais, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. Um califado é um estado governado de acordo com a 

lei islâmica; contudo, sunitas e xiitas divergem sobre 

quem deve ser o califa, de acordo com a sua crença. 

II. A sua ideologia tem origem no ramo do Islã 

moderno, que pretende voltar para os primeiros dias 

do Islã, rejeitando posteriores “inovações” na religião 

que eles acreditam ser corrupta em seu espírito 

original. 

III. Os cristãos que vivem em áreas sob o controle do 

Estado Islâmico que queiram permanecer no 

território do califado tem apenas três opções: se 

converter ao islamismo; pagar um imposto religioso; 

ou morrer. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14) Acerca do Acordo de Paris sobre o Clima assinado 

em 22 de abril de 2016, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) O Plenário aprovou posteriormente à assinatura o 

projeto de decreto legislativo que confirma a adesão 

do país ao Acordo de Paris sobre o Clima. 

B) O ponto central do documento é a obrigação de que 

prioritariamente os países desenvolvidos realizem 

esforços para conter o aquecimento global. 

C) O objetivo de longo prazo é o de baixar a temperatura 

média global abaixo de 2º C em relação aos níveis 

pré-industriais. 

D) Um dos pontos mais significativos das metas, que é a 

redução de 80% da taxa de desmatamento da 

Amazônia Legal, deve ser obrigatoriamente atingido 

até 2018. 

 

15)  A organização que tem por objetivo estabelecer um 

marco institucional comum para regular as relações 

comerciais entre os diversos membros que a 

compõem, estabelecendo um mecanismo de solução 

pacífica das controvérsias comerciais, é denominada: 

 

A) Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

B) Organização Mundial do Comércio 

C) Organização das Nações Unidas 

D) Organização Internacional do Comércio 

 

     ATUALIDADES                                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 

http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
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16) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência CORRETA: 

 

Para assegurar ao usuário o acesso universal, 

igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do 

SUS, caberá aos entes federativos, além de outras 

atribuições que venham a ser pactuadas pelas 

Comissões Intergestores: 

 

(__) Garantir a transparência, a universalidade e a 

descentralização no acesso às ações e aos serviços de 

saúde. 

(__) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços 

de saúde. 

(__) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde. 

(__) Ofertarem caráter municipal as ações e os serviços de 

saúde. 

 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – V – V – F. 

D) F – F – V – V. 

 

17) O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública 

da Saúde é a organização e a integração das ações e 

dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos 

entes federativos em uma Região de Saúde, com a 

finalidade de garantir a: 

 

A) Universalidade da assistência aos usuários.  

B) Integralidade da assistência aos usuários.  

C) Equidade da assistência aos usuários.  

D) Municipalização da assistência aos usuários.  

 

18)  Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

serão alocados como: 

 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

III. Investimentos previstos no Plano Bienal do 

Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

19)  “Para Unidade Básica de Saúde - UBS com Saúde da 

Família, em grandes centros urbanos, recomenda-se o 

parâmetro de uma UBS para no máximo _______, 

localizada dentro do território, garantindo os 

princípios e diretrizes da Atenção Básica.” Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) 8 mil habitantes. 

B) 10 mil habitantes. 

C) 12 mil habitantes, 

D) 18 mil habitantes. 

 

20)  As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo aos seguintes 

princípios, EXCETO: 

 

A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

C) Integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

D) Hierarquização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo. 

     LEGISLAÇÃO DO SUS                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 
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E)  

 

21) A assistência social, direito do cidadão e dever do 

Estado, é Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas. Tem por 

objetivo: 

 

A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

B) Descentralização político-administrativa para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações 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. 

D) Primazia da responsabilidade do Estado na condução 

da política de assistência social em cada esfera de 

governo. 

 

22) A assistência social rege-se pelos seguintes 

princípios, 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) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 

vitimizações e danos. 

 

23) Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), a assistência social organiza-se pelos 

seguintes tipos de proteção: 

 

A) Proteção Inicial e Proteção Plena. 

B) Gestão Básica e Gestão Especial. 

C) Proteção social básica e Proteção Social Especial. 

D) Gestão Inicial de Serviços e Gestão Plena. 

 

 

24) As ações das três esferas de governo na área de 

assistência social realizam-se de forma articulada, 

cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 

federal e a coordenação e execução dos programas, 

em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. Dessa forma, compete à 

União, de acordo com a Lei orgânica de Assistência 

Social (LOAS): 

 

A) Destinar recursos financeiros aos Municípios, a título 

de participação no custeio do pagamento dos 

benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante 

critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de 

Assistência Social. 

B) Responder pela concessão e manutenção dos 

benefícios de prestação continuada definidos no art. 

203 da Constituição Federal.  

C) Cofinanciar, por meio de transferência automática, o 

aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e 

os projetos de assistência social em âmbito regional 

ou local. 

D) Atender, em conjunto com os Municípios, às ações 

assistenciais de caráter de emergência. 

 

25)  Analise as afirmativas abaixo sobre o Conselho 

Tutelar, com base no que diz o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, e assinale V (verdadeiro) e F (falso). 

Em seguida, marque a opção CORRETA. 

 

(__) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. 
(__) Em cada Município e em cada Região Administrativa 

do Distrito Federal haverá, no mínimo, 01 (um) 

Conselho Tutelar como órgão integrante da 
administração pública local, composto de 03 (três) 

membros, escolhidos pela população local para 
mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) 

recondução, mediante novo processo de escolha.    

(__) Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e 
horário de funcionamento do Conselho Tutelar. A 

remuneração dos respectivos membros é definida 
nacionalmente em assembleias públicas. 

(__) É atribuição do Conselho Tutelar encaminhar ao 

Ministério Público notícia de fato que constitua 
infração administrativa ou penal contra os direitos 

da criança ou adolescente 

 

A) V, F, F, V. 

B) V, V, F, F. 

C) F, F, V. V. 

D) F, V, V, F. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Em relação ao direito da criança e do adolescente à 

convivência familiar e comunitária, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 

programa de acolhimento familiar ou institucional 

terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 02 

(dois) anos. 

B) A permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 03 (três) anos. 

C) A manutenção ou a reintegração de criança ou 

adolescente à sua família não terá preferência em 

relação a qualquer outra providência. 

D) É direito da criança e do adolescente ser criado e 

educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 

em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral. 

 

27) Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas, EXCETO: 

 

A) Obrigação de reparar o dano. 

B) Prestação de serviços à comunidade. 

C) Advertência. 

D) Inclusão ao mercado de trabalho. 

 

28) O assistente social é o profissional que atua nas mais 

diversas expressões da questão social, com vistas ao 

alcance da cidadania e da justiça social. Desta feita, 

não é CORRETO afirmar sobre o Serviço Social e o 

papel desse profissional na sociedade brasileira 

contemporânea: 

 

A) O Serviço Social se inscreveu na sociedade brasileira, 

reafirmando sua importância no cotidiano da classe 

trabalhadora, usuária da profissão, e também na luta, 

com outros sujeitos políticos, pelos direitos sociais.   

B) O Serviço Social é uma profissão que foi capaz de se 

reinventar e se reconceituar, buscando romper com o 

conservadorismo do seu surgimento e com o 

tecnicismo do seu desenvolvimento. 

C) O assistente social deve ser um profissional 

impulsionado pelo movimento de redemocratização 

do país, almejando alcançar um projeto societário 

sem exploração ou dominação de classes. 

D) O assistente social é um profissional muito 

requisitado para atender as pessoas e diminuir os 
problemas sociais e tem a missão importante de 

conter a classe trabalhadora. 

 

29) Para garantir uma sintonia do Serviço Social com os 

tempos atuais é necessário: 

 

A) Romper com uma visão exógena, pluralista, 

prisioneira de coletivismos. 

B) Estreitar horizontes, olhar para a esfera micro social e 

das relações mais próximas. 

C) Extrapolar o Serviço Social para melhor apreendê-lo 

na história da sociedade da qual ele é parte e 

expressão. 

D) Valorizar a visão de dentro da profissão, a partir de 

sua técnica adquirida. 

 

30) Julgue os itens a seguir sobre a Assistência Social e, 

em seguida, assinale a opção CORRETA: 

 

I. A assistência social centra esforços na prevenção e 

enfrentamento de situações de vulnerabilidade e 

risco sociais, por meio de intervenções 

territorializadas e com foco nas relações familiares e 

comunitárias. Para cumprir tal finalidade, faz-se 

necessário planejar as ações. 

II. O planejamento das ações da assistência social 

consiste em uma estratégia de ação que estabeleça 

metas, procedimentos e métodos, compatibilizando 

necessidades e demandas com recursos e tempo 

disponíveis, de forma a possibilitar a organização do 

Sistema Único de Assistência Social.  

III. O Plano de Assistência Social materializa o processo 

de planejamento e se constitui num instrumento de 

gestão dessa política. 

 

A) I e II estão corretas.   

B) I e III estão corretas.   

C) II e III estão corretas.   

D) I, II e III estão corretas.   

 

31)  O Plano Municipal (ou do DF) de Assistência Social 

é uma ferramenta obrigatória de gestão da política de 

assistência social nas três esferas de governo. São 

elementos constituintes do Plano, EXCETO: 

 

A) Realização de estudos e diagnósticos da realidade. 

B) Implantação de CRAS.  

C) Definição de objetivos. 

D) Mapeamento e identificação da cobertura da rede 

prestadora de serviços. 
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32)  É importante considerar durante o atendimento 

individual ou familiar pelo profissional de serviço 

social junto aos seus usuários, EXCETO: 

 

A) Escuta qualificada. 

B) Sigilo profissional. 

C) Prática tecnicista e resolução do caso. 

D) Conhecimento da dinâmica familiar do usuário e do 

contexto em que o indivíduo está inserido. 

 

33)  No âmbito da Política de Assistência Social, o 

trabalho social com famílias desenvolvido pelo 

assistente social tem por desafios materializar os 

seguintes objetivos, com EXCEÇÃO:  

 

A) Garantir a inclusão ao mercado de trabalho. 

B) Promover acessos aos serviços setoriais, contribuindo 

para a promoção de direitos. 

C) Promover aquisições materiais e sociais, 

potencializando o protagonismo e autonomia das 

famílias e comunidades. 

D) Fortalecer a função protetiva da família e prevenir a 

ruptura dos seus vínculos, sejam familiares ou 

comunitários, contribuindo na melhoria da qualidade 

de vida nos territórios. 

 

34) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 

e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária.  A garantia de prioridade compreende: 

 

A) Atendimento preferencial coletivo junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à 

população. 

B) Destinação igualitária de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso. 

C) Viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do jovem com as demais 

gerações. 

D) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto 

de Renda. 

 

35) Assinale a opção correta acerca da Política de 

Assistência Social que deve ser implementada junto 

ao idoso, conforme o Estatuto do Idoso: 

 

A) Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que não 

possuam meios para prover sua subsistência, nem de 

tê-la provida por sua família, é assegurado o 

benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 

termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. 

B) A assistência social aos idosos será prestada, de 

forma articulada, conforme os princípios e diretrizes 

previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na 

Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de 

Saúde e demais normas pertinentes. 

C) Nenhuma entidade de longa permanência, ou casa-

lar, é obrigada a firmar contrato de prestação de 

serviços com a pessoa idosa abrigada.  

D) O acolhimento de idosos em situação de risco social, 

por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza a 

dependência econômica, para os efeitos legais. 

 

36) As entidades governamentais e não-governamentais 

de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de 

seus programas, junto ao órgão competente da 

Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa 

Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou 

Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes 

de atendimento, observados os seguintes requisitos, 

EXCETO: 
 

A) Estar regularmente constituída. 

B) Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. 

C) Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho 

compatíveis com os princípios do Estatuto do Idoso. 

D) Oferecer quaisquer instalações físicas que possam 

receber idosos.  

 

37) É dever do/a assistente social nas suas relações com 

os/as usuários/as: 

 

A) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou 

cercear o direito do/a usuário/a de participar e decidir 

livremente sobre seus interesses. 

B) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação 

assistente social-usuário/a, para obter vantagens 

pessoais ou para terceiros. 

C) Fornecer à população usuária, quando solicitado, 

informações concernentes ao trabalho desenvolvido 

pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguardado 

o sigilo profissional. 

D) Bloquear o acesso dos/as usuários/as aos serviços 
oferecidos pelas instituições, através de atitudes que 

venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam 

o atendimento de seus direitos. 
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38) Constituem deveres dos Assistentes Sociais em suas 

relações com outros/as Profissionais, EXCETO: 

 

A) Ser solidário/a com outros/as profissionais, sem, 

todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem 

os postulados éticos contidos em seu Código de 

Ética. 

B) Não repassar ao seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho. 

C) Incentivar, sempre que possível, a prática profissional 

interdisciplinar. 

D) Respeitar as normas e princípios éticos das outras 

profissões. 

 

39) É objetivo do Sistema Único de Saúde: 

 

A) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral. 

D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 

 

40) Constituem princípios do SUS, EXCETO: 

 

A) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

B) Participação da comunidade 

C) Descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 

D) 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. 

 
 
 

 
 


