CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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RASCUNHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA-ESTADO DA PARAÍBA

QUESTÕES - LÍNGUA PORTUGUESA (1 – 12)
02 PONTOS
TEXTO I
Coração numeroso
Foi no Rio.
Eu passava na Avenida quase meia-noite.
Bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas
inumeráveis.
Havia a promessa do mar
e bondes tilintavam,
abafando o calor
que soprava no vento
e o vento vinha de Minas.
Meus paralíticos sonhos desgosto de viver
(a vida para mim é vontade de morrer)
faziam de mim homem-realejo imperturbavelmente
na Galeria Cruzeiro quente quente
e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento
mineiro,
nenhuma vontade de beber, eu disse: Acabemos com
isso.
Mas tremia na cidade uma fascinação casas
compridas
autos abertos correndo caminho do mar
voluptuosidade errante do calor
mil presentes da vida aos homens indiferentes,
que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram.
O mar batia em meu peito, já não batia no cais.
A rua acabou, quede as árvores? a cidade sou eu
a cidade sou eu
sou eu a cidade
meu amor.
Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma
Poesia.
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01. O título do poema se justifica, pois:
a) o eu lírico, conquanto demonstre uma inadaptação
ao espaço urbano carioca em princípio, valorizando
apenas o espaço mineiro, passa a valorizar ambos.
b) não há, segundo o que se constata no poema lido,
espaço no coração do eu lírico para ambos os lugares,
já que ele se apresenta muito arraigado a Minas.
c) antecipa, de certa forma, o conteúdo do poema, já
que não há valorização de ambos os espaços tratados
pelo eu lírico.
d) há espaço no coração do eu lírico para a família, os
costumes e os amigos de Minas e do Rio de Janeiro.

e) trata-se de uma metáfora para expressar que o eu
lírico conquistou vários amores ao longo da vida.
02. A partir de determinado ponto do poema, percebese uma mudança de postura do eu lírico em relação ao
Rio de Janeiro. Assinale a opção cujo verso retirado do
poema demarca o início dessa mudança:
a) “Eu passava na Avenida quase meia-noite.”
b) “Mas tremia na cidade uma fascinação casas
compridas”
c) “que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram”
d) “O mar batia em meu peito, já não batia no cais”
e) “a cidade sou eu”
03. Podem-se perceber, ao lado do aspecto lírico do
poema, características de uma determinada tipologia
textual; assim, sobressai a tipologia corretamente
apontada na alternativa:
a) expositiva
b) descritiva
c) argumentativa
d) narrativa
e) injuntiva
04. O verso “Bicos de seio batiam nos bicos de luz
estrelas inumeráveis.” apresenta uma imagem
carregada de linguagem figurada; assim, o recurso
estilístico que sobressai em tal verso aparece na
opção:
a) metonímia
b) símile
c) antítese
d) ironia
e) metáfora
05. Constata-se no verso “autos abertos correndo
caminho do mar” o emprego de um recurso
denominado elipse. Esse uso contribui para reforçar
determinado efeito de sentido do verso; tal efeito está
melhor apresentado na alternativa:
a) reforçar a ideia de velocidade impressa pelos
veículos.
b) reforçar o sentimento de inadaptação do eu lírico
em relação ao Rio.
c) reforçar o sentimento de nostalgia por Minas.
d) reforçar a paixão despertada no eu lírico pelo Rio
em detrimento de Minas.
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e) reforçar a ideia de obstáculo interposto ao eu lírico
para chegar ao mar.
06. O conectivo que introduz o verso “que meu
coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram.” assume, no contexto, um valor semântico
de:
a) explicação
b) concessão
c) causa
d) consequência
e) condição
07. O poema de Drummond não apresenta uma
pontuação que respeite as normas gramaticais; sendo
assim, para tornar passagens do texto adequadas
gramaticalmente, está correto o que se afirma em
todas as opções abaixo, EXCETO:

08. Os vocábulos retirados do texto “inumeráveis”,
“imperturbavelmente”, “indiferentes” e “inúteis”
apresentam prefixo com o mesmo valor semântico. O
mesmo ocorre na alternativa:
a) anarquia
b) penumbra
c) abdicar
d) exonerar
e) anagrama
09. Constata-se no vocábulo “voluptuosidade” um
encontro consonantal. O mesmo ocorre em:
a) exsudar
b) sintaxe
c) impudico
d) tóxico
e) ambulante

a) deve ser acrescentada uma vírgula depois do
substantivo “mar” na passagem “Havia a promessa do
mar / e bondes tilintavam, (...)”.
10. Em relação aos elementos de comunicação, podeb) uma vírgula deve ser inserida antes da 2ª ocorrência
se afirmar que o poema drummondiano está centrado:
do vocábulo “quente” na sequência presente no verso
“na Galeria Cruzeiro quente quente”.
a) no receptor, pois há clara presença de interpelação.
c) antes do vocábulo “que” em “abafando o calor / que
b) no emissor, pois sobressaem marcas de
soprava no vento” deve ser inserida uma vírgula.
expressividade no texto.
d) depois do conectivo “e” no excerto “e como não
c) no contexto, pois destaca-se a intenção de transmitir
conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro,”
uma informação aos leitores.
deve ser incluída uma vírgula.
d) no canal, pois fica patente a intenção de manter o
e) na 3ª estrofe, devem ser acrescentadas quatro
canal de comunicação.
vírgulas para separarem a sequência de elementos em
e) no código, pois pretende-se no texto refletir sobre o
enumeração.
próprio fazer poético.
TEXTO II
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11. Analisando os elelmentos verbais e não verbais da tirinha acima, pode-se afirmar que o efeito de humor
presente nela se dá, de forma mais decisiva, principalmente:
a) pela crítica estabelecida, cujo foco é a pobreza no Brasil.
b) pela quebra de expectativa estabelecida no último quadrinho com o emprego do substantivo “invisibilidade”.
c) pela constatação das diferenças sociais percebidas pelos trajes das personagens.
d) pela forma ingênua de as personagens acharem que alguém pode ter superpoderes.
e) pela ambivalência na escolha lexical, em especial no emprego do substantivo “super-herói”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA-ESTADO DA PARAÍBA

12. O vocábulo “super-herói” está corretamente
grafado, segundo as normas gramaticais. O mesmo
NÃO ocorre na opção:

A sequência de V (verdadeiro) e F (falso) que
completa a última coluna de cima para baixo é
a)
b)
c)
d)
e)

a) matéria-prima
b) mula sem cabeça
c) pôr-do-sol
d) coerdeiro
e) para-lama

QUESTÕES - RACIOCÍNIO LÓGICO (13 – 16)
02 PONTOS
13. Cada caixa abaixo representa um maço que
contêm oito caixas de fósforos, que por sua vez,
possuem 40 fósforos cada.

V-F-V-F-V-F-V-V
V-F-V-F-V-F-V-F
F-V-F-V-F-V-F-F
F-V-F-V-F-V-F-V
F-F-F-F-F-F-V-V

16. Gabriel tem quatro filhas: Ana, Beatriz, Célia e
Dayse. A respeito das alturas das filhas de Gabriel,
sabe-se que
I – Dayse é mais alta que Célia
II – Ana é mais baixa que Beatriz
III – Beatriz é mais alta que Célia
Portanto, é necessariamente verdadeiro que
a)
b)
c)
d)
e)

Beatriz é a mais alta
Célia é a mais baixa
Ana é a mais baixa
Célia não é a mais baixa
Dayse não é a mais baixa

Quantos fósforos este lote possui?
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÕES - ATUALIDADES (17 – 20)
02 PONTOS

3600
3840
4600
4800
5120

17. Marque a alternativa correta:

14. Cinco médicos atendem 45 pacientes em 3
horas. Quantos médicos são necessários para
atender 135 pacientes em 5 horas?
a)
b)
c)
d)
e)

8
9
10
11
12
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15. Considere a tabela verdade.
P Q R PvQ (PvQ) => R
V

V

V

V

V

V

F

V

V

F

V

V

V

F

F

V

F

V

V

V

F

V

F

V

F

F

V

F

F

F

F

F

?
?
?
?
?
?
?
?

O Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo
que estabelece regras para o uso da base militar na
cidade de Alcântara. O entendimento foi fechado
pelo presidente Bolsonaro com Donald Trump.
Segundo o governo brasileiro, a aprovação do
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST)
viabiliza a exploração comercial do Centro de
Lançamento com os Estados Unidos. Em troca, o
Brasil receberá recursos para investir no
desenvolvimento e no aperfeiçoamento do Programa
Espacial Brasileiro.
O Centro de Lançamento de Alcântara (base de
foguetes brasileira) está localizado no ESTADO
do:
a) Pará.
b) Rio de Janeiro.
c) Maranhão.
d) Tocantins.
e) Mato Grosso do Sul
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18. Marque a alternativa correta.

O prêmio Nobel é uma das principais premiações
mundiais para reconhecimento de pessoas que
desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em
benefício da humanidade.
Em 2019, o prêmio Nobel da Paz foi para:
a) O cacique brasileiro Raoni.
b) O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.
c) A jovem ativista e sueca Greta Thunberg.
d) A jovem paquistanesa Malala Yousafzai
e) Nenhuma das alternativas acima.
19. Marque a alternativa correta
Ex-astronauta é o atual ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo
Bolsonaro. Foi o primeiro brasileiro a viajar ao
espaço quando integrou a Missão Centenário,
projeto criado por Brasil e Rússia com destino à
Estação Espacial Internacional. Na área de
comunicações, ele destacou como um dos desafios a
ampliação do acesso à banda larga no país.
O atual ministro da Ciência,
Inovações e Comunicações é:

20. Leia o texto abaixo, julgue as proposições e
marque a alternativa INCORRETA.
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I. as condições de geração de energia forem
ideais, ou seja, mais baratas.
II. as termelétricas, energias fotovoltaicas e eólicas
forem acionadas para compensar um ano de
produção
crescente
para
as
hidrelétricas,
principalmente anos em que chove acima da média
anual.
III. houver período chuvoso nas principais bacias
hidrográficas do país, nesse cenário, diminui a
demanda de acionamento de usinas termelétricas,
cujo custo de produção é mais baixo, o que incide
sobre da energia.
Está(ão) incorreta(s)
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas a afirmativa II.
c) Apenas a afirmativa III.
d) Apenas as afirmativas II e III.
e) As afirmativas I, II e III.

Tecnologia,

a) Onyx Lorenzoni.
b) Paulo Guedes.
c) Osmar Terra.
d) Marcos Pontes.
e) Nenhuma das alternativas acima.
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As bandeiras tarifárias são um sistema de tarifação
na geração da energia elétrica, coordenadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Nos
meses de novembro e dezembro de 2019 foi à cor
vermelha. As bandeiras resultam em cobranças
adicionais para os consumidores quando saem do
patamar verde para o amarelo ou para o vermelho.
Elas são definidas conforme os custos para
produção de energia para determinado mês.
Fonte: https://www.aneel.gov.br. Texto com
adaptações.
A tarifa de luz BANDEIRA VERMELHA geralmente
irá acontecer quando:

QUESTÕES
ESPECÍFICOS (21 – 40)
03 PONTOS

CONHECIMENTOS

21. O profissional assistente social pode atuar,
dentre outros setores, como perito judicial ou
assistente técnico. Nesse sentido, quando intimado
por autoridade competente para prestar depoimentos
ao profissional é vedado depor:
Marque a alternativa correta.
a) como inquinado de suspeição.
b) na qualidade de perito judicial.
c) em situação de acareação com o usuário.
d) na condição de testemunha.
e) como assessor da parte que o indicou.
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22. É direito do Assistente Social, no âmbito das
relações com Entidades da Categoria e demais
organizações da Sociedade Civil, conforme
estabelecido no Código de Ética profissional:
a) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos
locais de trabalho do/a profissional, tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional, como em
relação às decisões quanto às políticas institucionais.
b) Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e
organizações populares vinculados à luta pela
consolidação e ampliação da democracia e dos
direitos de cidadania.
c) Ter acesso a informações institucionais que se
relacionem aos programas e políticas sociais e sejam
necessárias ao pleno exercício das atribuições
profissionais.
d) Ter livre acesso à população usuária.
e) Ter compromisso com a seletividade dos/as
usuários/as nos serviços prestado a população
23. O Código de Ética Profissional do/a Assistente
Social, de 1993, possui princípios fundamentais.
Com relação a esses princípios, analise as
proposições abaixo.
I. Defesa da democracia com a restrição dos
espaços institucionais de participação política.
II. Reconhecimento da liberdade, como valor ético
central e das demandas políticas a ela inerentes autonomia, emancipação e plena expansão dos
indivíduos sociais.
III. Defesa intransigente dos direitos humanos e
recusa do arbítrio e do autoritarismo.
IV. Compromisso com a seletividade dos/as
usuários/as nos serviços prestados à população.
Está(ão) correta(s), apenas:
a) uma proposição.
b) duas proposições
c) três proposições
d) quatro proposições
e) nenhuma proposição
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24. De acordo com a PNAS-2004, o conceito de
Base de Organização do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) compreende:
I. Um modelo de gestão, descentralizado e
participativo, com regulação e organização em todo o
território nacional das ações socioassistenciais.
II. Serviços, programas, projetos e benefícios, tendo
como foco prioritário a atenção às famílias, seus
membros e indivíduos e o território como base de

organização, que passam a ser definidos pelas
funções que desempenham, pelo número de
pessoas que dele necessitam e sua complexidade.
III. Gestão compartilhada e cofinaciamento da
política pelas três esferas de governo, com
participação e mobilização da sociedade civil.
IV. Definição clara de competências técnico- políticas da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
V. Serviços, programas e projetos de atenção a
famílias e indivíduos, organizados em rede, tendo em
vista o atendimento de metas setoriais, de acordo
com as especificidades do território.
Assinale a alternativa que indica a quantidade de
afirmativa(a) correta(s).
a) Há uma afirmativa correta.
b) Há duas afirmativas corretas.
c) Há três afirmativas corretas.
d) Há quatro afirmativas corretas.
e) Há cinco afirmativas corretas.
25. À luz da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
conhecida como Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), é correto afirmar, em relação à
colocação de criança ou adolescente em família
substituta:
a) A colocação em família substituta estrangeira é
aceita em qualquer modalidade de
adoção, desde que com o consentimento da criança
ou do adolescente.
b) Esta ocorre, apenas, mediante guarda e adoção,
independentemente da situação jurídica da criança
ou adolescente, sendo facultado a oitiva deste, e
tendo sua opinião devidamente considerada.
c) Na apreciação do pedido de colocação em família
substituta, a opinião da criança ou adolescente não
deve ser levada em conta, tendo em vista as
consequências para o seu desenvolvimento.
d) A colocação em família substituta não admitirá
transferência da criança ou adolescente a terceiros
ou
a
entidades
governamentais
ou
nãogovernamentais, sem autorização judicial.
e) Crianças e adolescentes cujos pais tenham sido
destituídos do poder familiar terão tutores escolhidos
por equipe multiprofissional e serão incluídos em
programa de colocação familiar.
26. A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos, EXCETO:
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a) a proteção à família, à maternidade e à infância.
b) a promoção da integração ao mercado de trabalho
e a habilitação das pessoas portadoras de
deficiência.
c) a garantia de um salário mínimo de mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso,
independente de comprovação de hipossuficiência,
em razão da característica da universalidade da
assistência social.
d) a proteção à adolescência e à velhice.
e) promover a reabilitação e integração à vida
comunitária das pessoas portadoras de deficiência.
27. A Proteção Social Especial é a modalidade de
atendimento assistencial destinada a famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco
pessoal e social. Assinale a alternativa que contém a
ocorrência de tais situações para que haja a
proteção social especial.
a) Pobreza, maus tratos físicos e/ou psíquicos e
abandono
b) Fragilização de vínculos afetivos, abuso sexual
e situação de rua.
c) Situação de trabalho infantil, abandono e uso de
substâncias psicoativas.
d) Ausência
de
renda,
discriminação
por
deficiência e cumprimento de medidas sócioeducativas.
e) Maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual
e nulo acesso aos serviços públicos.
28. No que se refere à pesquisa em Serviço Social, o
desenvolvimento de uma postura investigativa
permanente é condição precípua:
I.
Daqueles que desejam obter financiamento de
projetos;
II. Para algumas áreas de atuação, a exemplo da
Saúde;
III. Que diz respeito à pós-graduação stricto sensu;
IV. Para poder supervisionar estudantes em
estágio;
V. De todo o processo de formação profissional.
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Marque a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Há apenas uma afirmativa correta.
Há duas afirmativas corretas.
Há três afirmativas corretas.
Há quatro afirmativas corretas.
Há cinco afirmativas corretas.

29. Um dos objetivos da Política Nacional Sobre
Drogas (2005) consiste em assegurar dotação
orçamentária e efetivo controle social sobre os
gastos e ações preconizadas nesta política, em
todas as
etapas de
sua implementação,
contemplando os preceitos estabelecidos pelo
CONAD, incentivando a participação da sociedade.
As ações de controle social para essa política
poderão ser exercidas apenas:
a) em nível federal, com participação de toda a
sociedade;
b) em nível federal e estadual, com participação de
toda a sociedade;
c) em nível federal e municipal, com participação
de delegados eleitos pela sociedade civil organizada;
d) em nível federal e estadual, com participação de
delegados eleitos pela sociedade civil organizada.
e) em nível federal, estadual e municipal, com
participação de toda a sociedade
30. São objetivos da Rede de Atenção Psicossocial,
exceto:
a) Prevenir o consumo de álcool e outras drogas.
b) Articular e integrar a rede de atenção à saúde
nos territórios.
c) Promover capacitação dos profissionais da área
de saúde.
d) Promover cuidados em saúde.
e) Implantar Unidade Básica de Saúde.
31. Quanto aos deveres do assistente social, em
conformidade com o código de ética temos:
I - Utilizar seu número de registro no Conselho
Regional no exercício da Profissão;
II - Desempenhar suas atividades profissionais, com
eficiência e responsabilidade, observando a
legislação em vigor;
III- Participar de programas de socorro à população
em situação de calamidade pública, no atendimento
e defesa de seus interesses e necessidades.
IV - Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas
que caracterizem a censura, o cerceamento da
liberdade, o policiamento dos comportamentos,
denunciando
sua
ocorrência
aos
órgãos
competentes;
V - integrar comissões interdisciplinares de ética nos
locais de trabalho do profissional, tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional, como em
relação às decisões quanto às políticas institucionais
Estão corretas:
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II, IV e V
Apenas I, II e III
Apenas II, III e V
Apenas I, II, III e IV
Todas estão corretas

32. Sobre os requisitos da Gestão Básica municipal,
quanto à estruturação dos CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social), observe os
seguintes critérios:
I. Grande Porte – mínimo de 2 CRAS, cada um para
até 5.000 famílias referenciadas.
II. Médio Porte – mínimo de 2 CRAS, cada um para
até 5.000 famílias referenciadas.
III. Grande Porte – mínimo de 8 CRAS, cada um para
até 3.500 famílias referenciadas.
IV. Metrópole – mínimo de 8 CRAS, cada um para
até 3.500 famílias referenciadas.
V. Médio Porte – mínimo de 2 CRAS, cada um para
até 3.500 famílias referenciadas.
Marque a alternativa que indica a afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta
Apenas a afirmativa III está correta
Apenas a afirmativa IV está correta
Apenas a afirmativa V está correta
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33. Segundo Iamamoto (O Serviço Social na
Contemporaneidade, 2003, p. 27), o “Serviço Social
tem na questão social a base de sua fundação
como especialização do trabalho”. Nesse sentido,
é CORRETO afirmar:
a) A questão social constitui-se, atualmente, de
problemas sociais vivenciados pelas famílias em
situação de risco e exclusão social.
b) Para o efetivo enfrentamento da questão social
é necessário apreendê-la como o conjunto das
expressões das desigualdades produzidas pela
sociedade capitalista como resultado da contradição
entre capital e trabalho.
c) O objeto de intervenção do Serviço Social – a
questão social – formou-se historicamente nas
situações de pobreza vivenciadas pelos segmentos
sociais subalternizados.
d) O enfrentamento das expressões da questão
social deve ser efetivado considerando um amplo
aperfeiçoamento técnico-operativo do assistente
social, tendo em vista uma intervenção qualificada.
e) A concepção de questão social não está
enraizada na relação capital x trabalho.

34. A respeito da questão social e do serviço social
na contemporaneidade, analise as afirmativas
abaixo.
I. Os atuais instrumentos normativos do serviço
social no Brasil, como a Lei de Regulamentação
Profissional e o Código de Ética, expressam a
materialização do projeto ético-político profissional
construído nos últimos trinta anos no seio da
categoria.
II. A democratização da gestão das políticas sociais
não é um desafio pertinente ao Serviço Social,
devido à ausência de relação da temática com o
projeto profissional da categoria.
III. Os movimentos sociais das classes subalternas
expressam o desdobramento sociopolítico das
contradições do sistema capitalista que se
materializam na questão social.
IV. A atual conjuntura sócio-histórica da sociedade
consiste em mero pano de fundo para a discussão
do trabalho profissional do assistente social.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta
Apenas I e II está correta
Apenas I e III estão corretas
Apenas III está correta
Apenas II, III e IV estão corretas

35. O serviço social brasileiro contemporâneo
apresenta uma feição acadêmico-profissional e
social renovada, voltada à defesa do trabalho, dos
trabalhadores e do amplo acesso à terra para a
produção de meios de vida e ao compromisso com a
afirmação da democracia, da liberdade, da igualdade
e da justiça social no terreno da história.
M. V. Iamamoto. O serviço social na cena
contemporânea. In: Serviço social: direitos e
competências profissionais. CFESS/ABEPSS,
2009, p. 18 (com adaptações).
A partir do texto acima como referência inicial,
analise os itens a seguir, acerca do serviço social na
contemporaneidade.
I. Estudos revelam que, na análise das particulares
condições de trabalho do assistente social, recolocase o clássico dilema entre causalidade e teleologia,
bem como entre momentos de estrutura e momentos
de ação.
II. A ruptura com o histórico conservadorismo, a
partir do movimento de reconceituação, provocou a
instauração de um ambiente em que não há
possibilidade de interferência de correntes teóricometodológicas
herdeiras
da
perspectiva
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modernizadora, de caráter sistêmico, no serviço
social brasileiro da atualidade.
III. Os desdobramentos das mudanças societárias
ocorridas ao longo dos anos 90 do século passado, e
as repercussões dessas mudanças nos dias atuais,
manifestam-se, no âmbito do exercício profissional
do assistente social, na alteração de suas condições
de trabalho, as quais refletem as novas demandas
encaminhadas à profissão e as respostas
mobilizadas para respondê-las.

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.
Analisando as afirmativas
sequência CORRETA:

acima,

marque

a

a) F – F – V – F - V
b) V – F – F – V - F
c) V – V – F – F - F
d) F – F – V – V - V
e) V – V – F – V - V

Marque a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III estão corretas.
Apenas I e III estão corretas
Todas as afirmativas estão corretas.
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36. Assinale (V) ou (F) nos parênteses conforme a
afirmativa seja verdadeira ou falsa, de cima para
baixo, respectivamente, acerca da Lei nº 8.142, de
28 de dezembro de 1990 que 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:
(____) O Conselho de Saúde, em caráter transitório
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.
(____) 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 Legislativo ou, extraordinariamente, por
esta ou pelo Conselho de Saúde.
(____) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.
(____) A representação dos usuários nos Conselhos
de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(____) O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de

37. Acerca da Lei Orgânica da Saúde, é CORRETO
afirmar que a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento
são definidos em regulamento, contará com a
participação de:
a) 4 (quatro) representantes indicados pela
Conferência Nacional de Saúde e de 2 (dois)
representantes indicados pelo Conferência Nacional
de Saúde.
b) 2 (dois) representantes indicados pelo Ministério
da Saúde, 1 (um) representante indicado pelo
Conferência Nacional de Saúde e de 1 (um)
representante indicado pelo Conselho Nacional de
Saúde.
c) 2 (dois) representantes indicados pelo Conselho
Estadual de Saúde e de 2 (dois) representante,
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.
d) 1 (um) representante indicado pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 1 (um)
representante indicado pelo Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems).
e) 1 (um) representante indicado pelo Conselho
Nacional de Saúde e de 1 (um) representante,
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.
38. De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde, é
CORRETO afirmar que se refere a um (a):
a)
b)
c)
d)
e)

Competência
Diretriz.
Participação complementar
Subsistema de atenção
Objetivo e atribuições.

39. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, é
CORRETO afirmar que o financiamento do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena caberá:
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a) à União com recursos próprios.
b) aos Estados com recursos compartilhados.
c) aos Municípios com recursos compartilhados.
d) ao Distrito Federal com recursos próprios.
e) a todos os entes federativos.
40. Em consonância com o Decreto nº 7.508/2011
que dispõe sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), o planejamento da saúde e também
sobre a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, analise o conceito abaixo:
O conjunto de ações e serviços de saúde
articulados
em
níveis
de
complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
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O conceito acima mencionado é CORRETO afirmar
que significa:
a) mapa da Saúde.
b) comissões intergestoras
c) rede de atenção à saúde.
d) serviços especiais abertos
e) portas de entrada.
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