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ASSISTENTE SOCIAL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

2 de 10

ASSISTENTE SOCIAL

PROCESSO SELETIVO ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:
A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo
Ministério da Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde.
QUESTÃO 07
A Portaria n° 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmavas
abaixo:
I.

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre
a situação de saúde da população brasileira;
II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme
protocolo.
Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):
A) I e II;
B) I e III;
C) II;
D) III.
QUESTÃO 08
A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural
e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que
possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro
ou F para falso:
( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde;
( ) O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
( ) Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro
de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária,
garantindo os princípios da Atenção Básica.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, F, V;
C) F, F, V, V;
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 09
Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste,
com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração
de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem
serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza
pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
QUESTÃO 10
Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal,
devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde
(RASs), analise as afirmativas abaixo:
I.

A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos
seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e
vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à
saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o
acesso aos serviços de saúde;
III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção
certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial
dos entes de governança das RASs.
Estão corretas:
A) I e III, apenas;
B) II e IV, apenas;
C) I, III e IV, apenas;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Marilda Iamamoto (1998) nos anos 90, nos falou sobre a
relevância de se esquivar do fatalismo e do messianismo,
armadilhas que suprimem a nitidez da ótica profissional.
Atualmente, a autora revela que o profissional do serviço
social ao proporcionar meios para a realização do seu
trabalho, pautado na análise da questão social, deve estar
atento à determinadas situações, para não cair em ciladas.
Assinale a alternativa que está mais adequada às ideias da
autora.
A) Destaque à velha questão social em detrimento à nova
questão social;
B) Fragmentação da questão social e o fracionamento
impreciso do seu discurso;
C) Valorização das múltiplas determinações concretas da
expressão social;
D) Desvinculação do real concreto, do cotidiano dos atores
sociais.
QUESTÃO 12
Tomando por base os fundamentos históricos, teóricos e
metodológicos do Serviço Social, assinale o V para
verdadeiro e F para falso.
( ) O Serviço Social logo no período de sua gênese, surge
na intenção de controlar as manifestações sociais;
( ) No que tange a profissionalização do serviço social
brasileiro, os interesses da burguesia não foram
contemplados;
( ) A Lei dos Pobres, instituída na Inglaterra, surge em
razão da situação econômica e do aumento da
população da época;
( ) Seu surgimento é caracterizado por incentivar a
organização social, política e sindical dos
trabalhadores.
A sequência correta, de cima para baixo, está na opção:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 13
Segundo Netto (1999) “os projetos profissionais
apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os
valores que a legitimam socialmente, delimitam e
priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos
(teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício,
prescrevem normas para o comportamento dos
profissionais e estabelecem as bases das suas relações
com os usuários de seus serviços, com as outras profissões
e com as organizações e instituições sociais privadas e
públicas (inclusive o Estado, a que cabe o reconhecimento
jurídico dos estatutos profissionais).Tais projetos são
construídos por um sujeito coletivo – o respectivo corpo
(ou categoria) profissional, que inclui não apenas os
profissionais “de campo” ou “da prática”, mas que deve
ser pensado como o conjunto dos membros que dão
efetividade à profissão. É através da sua organização
(envolvendo os profissionais, as instituições que os
formam, os pesquisadores, os docentes e os estudantes
da área, seus organismos corporativos, acadêmicos e
sindicais etc.) que um corpo profissional elabora o seu
projeto.”
Baseado no texto assinale a alternativa correta:
A) O corpo profissional, que inclui não apenas os
profissionais “de campo” ou “da prática”, mas que deve
ser pensado como o conjunto dos membros dão
efetividade à profissão;
B) Não é através das instituições que os formam, os
pesquisadores, os docentes e os estudantes da área,
seus organismos corporativos, acadêmicos e sindicais
que um corpo profissional elabora o seu projeto;
C) Para que um projeto profissional se afirme na
sociedade, ganhe solidez e respeito frente às outras
profissões, às instituições privadas e públicas e frente
aos usuários dos serviços oferecidos pela profissão é
necessário que ele tenha em sua base um corpo
profissional fortemente político;
D) Os projetos profissionais também são estruturas
estáticas, respondendo às alterações no sistema de
necessidades sociais sobre o qual a profissão opera, às
transformações econômicas, históricas e culturais, ao
desenvolvimento teórico e prático da própria profissão.
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QUESTÃO 14
A partir da implantação do SUS, a adoção do paradigma
da produção social da saúde produziu uma rearticulação
dos discursos e das práticas profissionais tradicionais no
campo da assistência à saúde. Se por um lado a expansão
da preocupação com o social aumenta no âmbito das
outras profissões, por outro o Serviço Social adquire um
novo estatuto a partir da proposição do novo paradigma.
Leia com atenção as assertivas e marque a opção correta.
I.

Essa nova posição do Serviço Social impõe colocá-lo
no âmbito da discussão interdisciplinar que tem se
realizado no campo de conhecimento da saúde
coletiva;
II. Essa discussão torna-se fundamental para impulsionar
e assegurar a transformação das práticas profissionais
no contexto da reforma sanitária;
III. É justamente através da apropriação de um novo
estatuto profissional que as ações profissionais
encontram um novo espaço para sua discussão;
IV. A nova posição do Serviço Social passa a dar
concretude e visibilidade à profissão, tanto a partir de
seu projeto profissional, como de suas práticas
profissionais.
Estão corretas:
A) I,
B) I,
C) I,
D) I,

QUESTÃO 16
Fundamentado no Código de Ética profissional do
Assistente Social, relacione as duas colunas.
A. Constituem direitos do/a Assistente Social;
B. Constituem deveres do/a Assistente Social.
( ) Pronunciamento em matéria de sua especialidade,
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse
da população;
( ) Aprimoramento profissional de forma contínua,
colocando-o a serviço dos princípios deste Código;
( ) Participar de programas de socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades;
( ) Participação na elaboração e gerenciamento das
políticas sociais, e na formulação e implementação de
programas sociais.
A sequência correta, de cima para baixo, está na opção:
A) A, B, B, A;
B) B, B, B, A;
C) B, B, A, B;
D) A, A, B, A.
QUESTÃO 17
Segundo o Art. 6º do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), a gestão das ações na área de assistência social
fica organizada sob forma de sistema descentralizado e
participativo, denominado com os seguintes objetivos:

II e III, apenas;
III e IV, apenas;
II, III e IV.
II, apenas.

QUESTÃO 15
Considera-se que o Código de Ética da profissão apresenta
ferramentas imprescindíveis para o trabalho dos
Assistentes Sociais na saúde em todas as suas dimensões:
na prestação de serviços diretos à população, no
planejamento, na assessoria, na gestão e na mobilização
e participação social. Pensar e realizar uma atuação
competente e crítica do Serviço Social na área da saúde
consiste em:
A) Estar articulado e sintonizado ao movimento dos
trabalhadores e de usuários que lutam pela real
efetivação do SUAS;
B) Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários,
bem como os determinantes sociais que interferem no
processo saúde-doença;
C) Buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista
a falta de interdisciplinaridade da atenção em saúde;
D) Obstaculizar com outros trabalhadores da saúde,
espaços nas Unidades que garantam a participação
popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a
serem tomadas.

I.

Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento
e a cooperação técnica entre os entes federativos que,
de modo articulado, operam a proteção social não
contributiva;
II. É de responsabilidade da rede pública oferecer
serviços, programas, projetos e benefícios de
assistência social, na forma do art. 6º;
III. estabelecer as responsabilidades dos entes federativos
na organização, regulação, manutenção e expansão
das ações de assistência social;
IV. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades
regionais e municipais;
V. Implementar primariamente a gestão do trabalho e a
educação secundariamente na assistência social.
Está correto o que se ler em, apenas:
A) II, IV e V;
B) I, III e IV;
C) III, IV e V;
D) I, II e III.
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QUESTÃO 18
Sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº
8.742/1993, o Art. 20, diz que o Benefício de Prestação
Continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70
(setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família. A partir da leitura, analise as
proposições a seguir.
Proposição 1
§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa
portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida
independente e para o trabalho.
Proposição 2
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário mínimo.
A) As proposições apresentadas não estão de acordo com
o Art. 20 da Lei orgânica da Assistência Social;
B) As duas proposições apresentadas estão totalmente de
acordo com o Art. 20 e seus textos são ipsis litteris
conforme estabelecido na Lei;
C) As duas proposições são verdadeiras, no entanto existe
uma pequena divergência, pois a renda mensal da
proposição 2 é apenas de ½;
D) A proposição 1 está incompleta, pois deveria, assim
como a proposição 2, informar que o idoso também tem
direito a concessão do benefício.

QUESTÃO 19
LEI No 10.741, de 1º de outubro de 2003 que rege os
direitos sobre a pessoa idosa no Brasil estão expressas nos
artigos 45 e 43 a seguir.
• Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no
art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a
requerimento daquele, poderá determinar, dentre
outras, as seguintes medidas:
• Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da
sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou
abuso da família, curador ou entidade de atendimento;
III – em razão de sua condição pessoal.
Em relação as medidas de proteção ao idoso, marque a
opção correta.
A) Dentre as medidas apresentadas, o item I demonstra
que somente a sociedade ou o Estado tem
responsabilidade sobre a pessoa idosa, isso excetua a
família;
B) O item II demonstra que a falta, omissão ou abuso por
parte da família, curador ou entidade permite a
aplicação da lei parcialmente quando os idosos tiverem
seus direitos ameaçados ou violados;
C) O item III prevê a proteção ao idoso justamente por
ter uma condição pessoal vulnerável e, portanto, a lei
deve garantir esse direito, haja vista que o item está em
concordância com o I e o II;
D) Os itens propostos pela lei preveem a garantia e a
proteção ao idoso, desde que o idoso seja realmente
vulnerável, excetuando aqueles idosos que são
vitalmente capazes.
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QUESTÃO 20
A Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Leia atentamente os artigos e depois
responda o que se pede.
I.

Art. 33. A guarda obriga a prestação de
assistência material, moral e educacional à criança ou
adolescente, conferindo a seu detentor o direito de
opor-se a terceiros, inclusive aos pais;
II.
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente
reger-se-á segundo o disposto nesta Lei;
III. Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo,
dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob
a guarda ou tutela dos adotantes;
IV. Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao
adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com
pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
Está em desacordo com o capítulo sobre adoção referente
a lei de parte do ECA, o (s) artigo (s) do (s) item (s).
A) I, somente;
B) II, somente;
C) III e IV, somente;
D) II e III, somente.

QUESTÃO 21
O Art. 1º da Lei Maria da Penha cria mecanismos para
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil e o Art. 7º
demonstram as formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher, entre outras. Analise os itens a seguir.
I.

_______, entendida como qualquer conduta que lhe
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou
que lhe prejudique
e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar
suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação
de sua intimidade, ridicularização, exploração e
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde e à autodeterminação;
II. _______, entendida como qualquer conduta que a
constranja a presenciar, a manter ou a participar de
relação sexual não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e
reprodutivos;
III. _______, entendida como qualquer conduta que
configure retenção, subtração, destruição parcial ou
total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades;
IV. _______, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
Marque a opção que preenche
sequência, as lacunas em branco.

corretamente,

A) A violência moral, a violência sexual, a
psicológica, a violência patrimonial;
B) A violência patrimonial, a violência sexual, a
moral, a violência psicológica;
C) A violência moral, a violência sexual, a
patrimonial, a violência psicológica;
D) A violência psicológica, a violência sexual, a
patrimonial, a violência moral.
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QUESTÃO 22
A Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, é considerada a
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania. O Art. 9º comenta que a pessoa com deficiência
tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo
com a finalidade de:

QUESTÃO 24
A regulamentação da profissão de Assistente Social, Lei n°
8.662/1993 descritos nos artigos 12 e 13, reitera sobre a
profissão.

A) Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, desde
que in loco, a pessoa prove que é portadora de
deficiência, caso contrário será automaticamente
detida;
B) Atendimento em todas as instituições e serviços de
atendimento ao público, podendo a pessoa deficiente
passar na frente das outras pessoas, caso tenha fila e a
mesma esteja visivelmente extensa.;
C) Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade
de condições com as demais pessoas, afim de ter seus
direitos preservados;
D) Disponibilização de pontos de parada, estações e
terminais acessíveis de transporte coletivo de
passageiros e garantia de segurança no embarque e no
desembarque, inclusive no transporte por aplicativo.

Art. 13. A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os
Assistentes Sociais ao pagamento das contribuições
compulsórias (anuidades), taxas e demais emolumentos
que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo
Conselho Federal, em deliberação conjunta com os
Conselhos Regionais. Art. 14. Cabe às Unidades de Ensino
credenciar e comunicar aos Conselhos Regionais de sua
jurisdição os campos de estágio de seus alunos e designar
os Assistentes Sociais responsáveis por sua supervisão.
Parágrafo único. Somente os estudantes de Serviço Social,
sob supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo
de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de
Serviço Social.

QUESTÃO 23
De acordo com as Leis Orgânicas do Sistema Único de
Saúde (SUS), a Lei Nº 8.080/90 dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização
e
o
funcionamento
dos
serviços
correspondentes e dá outras providências. No Art. 6º
estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS) a execução de ações de:

A) A inscrição do profissional Assistente Social no Conselho
Regional de sua categoria é de responsabilidade do
mesmo mediante prova de proficiência;
B) Um dos pré-requisitos obrigatórios para a inscrição do
futuro profissional Assistente Social é ter cumprido a
carga horária de estágio supervisionado;
C) Caso o discente de Serviço Social tiver concluído a carga
horária do curso em Universidade pública, o mesmo
ficará isento das anuidades;
D) A existência do Conselho Regional do Serviço Social só
será permitida se houver um número mínimo de 10 mil
profissionais inscritos.

I. Vigilância sanitária.
II. Vigilância epistemológica.
III. Saúde do trabalhador.
IV. Assistência
terapêutica
farmacêutica.

integral,

Art. 12. Em cada capital de Estado, de Território e no
Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de Serviço
Social (CRESS) denominado segundo a sua jurisdição, a
qual alcançará, respectivamente, a do Estado, a do
Território e a do Distrito Federal.

Com base na leitura dos artigos, marque a opção
condizente com a realidade do profissional perante a lei:

inclusive

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):
A) I e II;
B) II;
C) III;
D) II e IV.
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QUESTÃO 25
As políticas públicas afetam a todos os cidadãos, de todas
as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou
nível social. Com o aprofundamento e a expansão da
democracia, as responsabilidades do representante
popular se diversificaram. Hoje, é comum dizer que sua
função é promover o bem-estar da sociedade. Neste
sentido, o bem-estar da sociedade está relacionado a:
A) Ações mal desenvolvidas e à sua desoneração em áreas
como saúde, educação, meio ambiente, habitação,
assistência social, lazer, transporte e segurança, ou
seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um
todo;
B) Ações bem desenvolvidas e à sua emancipação em
áreas como saúde, educação, meio ambiente,
habitação, assistência social, lazer, transporte e
segurança, ou seja, apenas deve-se preocupar com a
qualidade de vida como um todo;
C) Ações mal dimensionadas e à sua execução em áreas
como saúde, educação, meio ambiente, habitação,
assistência social, lazer, transporte e segurança, ou
seja, deve melhorar a qualidade de vida como um todo;
D) Ações bem desenvolvidas e à sua execução em áreas
como saúde, educação, meio ambiente, habitação,
assistência social, lazer, transporte e segurança, ou
seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um
todo.
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