PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

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 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O amor e a razão
Pinta-se o amor sempre menino, porque ainda que passe dos sete anos [...], nunca chega à idade de uso da razão.
Usar razão e amar são duas coisas que não se juntam. A alma de um menino que vem a ser? Uma vontade com afetos e
um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor, quando conquista uma alma; porém o primeiro
rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febricitante, que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará
de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade, que o fumo não cegasse
o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.
“Sermão do Mandato”. In Sermões. Rio de Janeiro, Agir, 1957. 4- Padre Antônio Vieira.

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto:
I.

O amor é pintado como menino porque a meninice é a idade anterior ao uso da razão, portanto o amor é anterior à
razão e incompatível com ela;
II. No texto predomina a tipologia narrativa devido à presença de personagens e sequência de ações;
III. A palavra “tresvariar” significa delirar, estar fora de si, desvairado; mostrando que quem ama, perde a razão, o
discernimento;
IV. O advérbio “nunca”, usado no final do texto, representa um elemento coesivo de reiteração.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) II e IV;
D) I, III e IV.
QUESTÃO 02
Sobre os aspectos linguísticos do texto, analise as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
“..., que não houvesse fraqueza no juízo.” O verbo destacado está no pretérito imperfeito do indicativo;
“Ninguém teve a vontade febricitante, ...” A classe gramatical do termo destacado é adjetivo;
“Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.” A vírgula fora usada para separar
oração subordinada adjetiva explicativa;
( )
“[...], nunca chega à idade de uso da razão.” O uso da crase é facultativo nesta frase.

( )
( )
( )

A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, C, E;
B) E, C, C, E;
C) E, C, E, E;
D) C, E, C, C.
QUESTÃO 03
Considerando as regras gramaticais de regência, concordância e colocação pronominal, assinale a opção correta:
A) Quando o sujeito é indeterminado sempre, mesmo quando houver o índice de indeterminação “se”, o verbo deve ficar
na 3ª pessoa do plural. Ex. “Ainda se viviam num mundo de certezas”;
B) O verbo chamar com o significado de “fazer vir”, “convocar” é transitivo indireto;
C) Os verbos obedecer e desobedecer na língua culta moderna, fixou-se como transitivo indireto;
D) Em relação ao verbo, o pronome átono estar enclítico quando vem antes dele.
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QUESTÃO 04
Sobre a reestruturação de frases e orações, analise as afirmativas abaixo:
I.

“O Ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado.” Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia
ser escrita assim: “O ministro comunicou a própria exoneração a seu secretário.”;
II. “Neste momento, não se deve adotar medidas precipitadas, que comprometam o andamento de todo o programa.” A
frase não precisa ser reestruturada do ponto de vista gramatical;
III. “Apesar da Assessoria ter informado em tempo, (...).” A frase deve ser reestruturada para: “Apesar de a Assessoria ter
informado em tempo, (...).”;
IV. “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição.” O problema aqui decorre
de coordenar palavras (substantivos) com orações (reduzidas de infinitivo). Uma das formas que pode ser reestruturada
a frase é: “No discurso de posse, mostrou determinação, segurança, inteligência e ambição.”.
Estão corretas:
A) I, III e IV, apenas;
B) III e IV, apenas;
C) I, II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial, assinale o item que completa as lacunas, respectivamente, corretamente:
“Redação Oficial é a maneira pela qual o poder _______ redige comunicações oficiais e _______. A sua finalidade básica
é comunicar com _______ e clareza. A _______ é um atributo que se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou
técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada. Há o predomínio da norma _______ da língua.”
A) Público, atos normativos, objetividade, precisão, culta;
B) Privado, leis, objetividade, precisão, culta;
C) Público, atos normativos, objetividade, concisão, coloquial;
D) Público, atos normativos, subjetividade, precisão, coloquial.

2 de 9

ASSISTENTE SOCIAL

PROCESSO SELETIVO 2019/01 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de
Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
C) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência
estadual e regional.
QUESTÃO 07
Segundo a Lei nº 8.142/90, 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 e dá outras providências, assinale
a afirmativa correta:
A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde;
D) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde previstos nesta lei.
QUESTÃO 08
Entre as prioridades do Pacto pela Vida do SUS está:
A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos;
B) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
D) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de
cada uma delas.
QUESTÃO 09
A Atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que
regulamentam o exercício de cada uma das profissões. São atribuições específicas do profissional médico, exceto:
A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
B) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;
C) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;
D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.
QUESTÃO 10
A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos, e que envolve
o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas
e processos, da produção ao consumo é uma tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância:
A) Epidemiológica;
B) Sanitária;
C) Ambiental;
D) Da saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Marilda Iamamoto, na conferência de abertura do XV Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais realizado em Olinda (PE),
no período de 5 a 9 de setembro de 2016, faz um discurso versando sobre o tema central do evento.
“Sob o ângulo profissional, este CBAS é motivo de rememorar e comemorar: 80 anos da criação do primeiro curso de
Serviço Social no Brasil, na atual PUC-SP; nove décadas de presença do Serviço Social na América Latina, completadas no
ano passado, com o primeiro curso criado, em 1925, (_______); 20 anos das diretrizes curriculares norteadoras da
formação acadêmico-profissional, peça decisiva na constituição do projeto do Serviço Social brasileiro; 70 anos da Abepss
e da Associación Latinoamericana de Enseñanza y Investigación en Trabajo Social (Alaeits); cinco décadas do (_______)
do Serviço Social latino-americano, que busca inscrever a profissão na história de nuestra América, com especial atenção
às lutas, organizações e movimentos das classes subalternas. É essa ambientação político-profissional que vai eclodir no
Brasil, no CBAS de 1979, conhecido como (_______) ainda no bojo da crise da ditadura.”
Leia o trecho do artigo acima e marque a alternativa que completa as lacunas do texto:
A) No
B) No
C) No
D) No

Chile; Movimento de Reconceituação; Congresso da Virada;
Rio de Janeiro; Congresso da Virada, Movimento de Reconceituação;
Brasil, Movimento da Virada; Congresso da ABEPSS;
Chile, Congresso da Virada, Movimento de Reconceituação.

QUESTÃO 12
De acordo com Chaves e Gehlen (2019) “a configuração da questão social no contexto da globalização vem sendo marcada
fortemente pela precarização da força de trabalho, pela feminização da pobreza, pelos retrocessos em relação aos direitos
sociais conquistados, consolidando a erosão do Estado social, agudizando as desigualdades sociais e definindo novos
contornos e significados no planejamento de políticas sociais, o que interfere sobremaneira no fazer profissional, deslocando
a compreensão do problema, a formação e a ação profissional para outros níveis e bases, como ocorre no âmbito do Serviço
Social (Faleiros, 1999), intensificando-se um movimento crescente em torno do conservadorismo. Ao privatizar as políticas
públicas, o Estado vem reduzindo o campo de intervenção profissional, e a tendência à “refilantropização” (Yazbek, 1993;
Iamamoto, 1996) das políticas sociais e dos serviços.”
Sendo assim, assinale a opção que mais corresponde à realidade.
A) Torna-se uma realidade, que democratiza o processo de regulação social, da mesma forma que fomenta a execução dos
principais fatores do exercício profissional;
B) Torna-se uma realidade, que intensifica o processo de individualização dos problemas sociais, ao mesmo tempo que
caracteriza a desqualificação profissional no trato da questão social;
C) Torna-se realidade, à medida que proporciona uma verdadeira polarização societária, em extremos opostos e justificase na caracterização da valorização profissional;
D) Torna-se realidade, cujo problemas sociais se apresentam de forma coletivizada e politizada, à medida que a profissão
do serviço social se estabiliza ante às desigualdades sociais.
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QUESTÃO 13
Para Mota “as políticas de proteção social, nas quais se incluem a saúde, a previdência e a assistência social, são
consideradas produto histórico das lutas do trabalho, na medida em que respondem pelo atendimento de necessidades
inspiradas em princípios e valores socializados pelos trabalhadores e reconhecidos pelo Estado e pelo patronato. Quaisquer
que sejam seus objetos específicos de intervenção, saúde, previdência ou assistência social, o escopo da seguridade
depende tanto do nível de socialização da política conquistado pelas classes trabalhadoras, como das estratégias do capital
na incorporação das necessidades do trabalho [...] ‘está sendo produzido um novo sistema perverso de regressão na
distribuição da renda nesse país. Uma figura fantasmagórica, Robin Hood às avessas, travestido, que não rouba dos ricos
para dar aos pobres, que não tira da classe média para dar aos pobres, mas que vai tirar da classe média para dar ao
sistema financeiro’. Desse modo, o grande capital aloja no campo previdenciário uma questão que diz respeito ao seu
projeto social, isto é, transformar os trabalhadores em parceiros indiferenciados, metamorfoseando-os em trabalhadores
provedores do capitalismo financeiro e proprietários de grandes negócios.”
Desta forma, o projeto capitalista mundialmente, no campo da seguridade social, está estruturado nas tendências de:
I.

Privatização e mercantilização dos serviços sociais, com a consolidação da figura do cidadão-consumidor, condição e
premissa da existência de serviços de proteção social básica para o cidadão-pobre;
II. Emergência de novos protagonistas, tais como a empresa socialmente responsável, o voluntariado, com suas práticas
congêneres de desenvolvimento sustentável, ações em rede, empoderamento e empreendedorismo social;
III. Politização das desigualdades sociais de classe em face da identificação dos chamados processos de exclusão. Tentam
consolidar uma conceituação da sociedade a partir de categorias politizadoras do real, donde a sua identificação com
o território, a comunidade, a vizinhança e a família;
IV. Apresentam-se, do ponto de vista prático-operativo, como uma modalidade de atendimento às necessidades imediatas
dos trabalhadores, em substituição a outras como seria o caso do seguro desemprego e das garantias sociais e
trabalhistas que marcam o chamado trabalho protegido.
Estão corretas, apenas:
A) I, II e III;
B) I, III e IV;
C) I, II e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 14
Joaquina Barata nos fala sobre os elementos constitutivos na base do projeto ético-político profissional e que são
componentes que lhe dão materialidade. São eles:
A) Produção de conhecimentos no interior do Serviço Social; a dimensão jurídico política da profissão, na qual se constitui
o arcabouço legal e institucional da profissão; relação entre pensamento e ação, consciência e prática;
B) Produção de conhecimentos no interior do Serviço Social; as instâncias políticas administrativas da profissão; relação
entre pensamento e ação, consciência e prática;
C) A dimensão jurídico política da profissão, na qual se constitui o arcabouço legal e institucional da profissão; produção de
conhecimentos tanto no interior, quanto no Serviço Social; relação entre pensamento e ação, consciência e prática;
D) Produção de conhecimentos no interior do Serviço Social; as instâncias políticas organizativas da profissão; a dimensão
jurídico política da profissão, na qual se constitui o arcabouço legal e institucional da profissão.
QUESTÃO 15
O projeto profissional do Serviço Social tem como referência a Lei n. 8.662/1993, o Código de Ética Profissional de 1993.
Dentre as alternativas a seguir assinale a que constitui Princípio Fundamental do trabalho do/a Assistente Social.
A) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva
da competência profissional;
B) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população;
C) 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;
D) Substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética profissional, enquanto perdurar o
motivo da exoneração, demissão ou transferência.
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QUESTÃO 16
O planejamento situa-se como um processo de compreensão da realidade e opções estratégicas, que tem tempo e espaço
bem definidos, consubstanciados em ações encadeadas e tendo em vista determinados objetivos. Sua implementação
deverá produzir uma alteração sensível no real, alterações que são incorporadas à nova situação, o que dá a dinâmica e
flexibilidade do processo. Todo o plano necessita, por isso mesmo, de revisões sistemáticas, e exige um acurado sistema
de monitoramento/ controle/ acompanhamento para permitir a avaliação.
Leia as afirmativas a seguir, e marque V (para verdadeiro) e F (para falso).
( ) Para os processos de planejamento profissional no campo da saúde, o plano como instrumento normativo que expressa
as intenções mais amplas, as diretrizes e as perspectivas gerais da mudança pretendida;
( ) Cabe aos Assistentes Sociais apropriarem-se de documentos ministeriais, entendendo-os como possibilidades éticas e
políticas na luta pela ampliação da garantia da atenção integral e universal à saúde;
( ) O Programa caracteriza-se pela agregação de atividades ou parcialização do plano em relação ao tempo, espaço e
natureza do objeto. Na área da saúde referem-se, via de regra, a programáticas que têm como foco agravos à saúde;
( ) O projeto é o instrumento pouco utilizado pelos Assistentes Sociais em sua prática, pois inúmeras vezes o processo de
planejamento está implícito no cotidiano institucional, sem uma expressão formal, que pode ser o plano ou o programa.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) F, V, F, V;
D) V, V, V, F.
QUESTÃO 17
O Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Federal de Serviço Social possuem em seu arcabouço legal resoluções
caracterizadoras sobre a atuação profissional do Assistente Social e que por sua vez, são expressões concretas da
consolidação da nossa identidade profissional. Pautados nesta informação é correto afirmar que o Assistente Social é
reconhecidamente um profissional do(a):
A) Previdência Social;
B) Saúde;
C) Educação;
D) Seguro social.
QUESTÃO 18
Como área de conhecimento e de intervenção na realidade humano social, o Serviço Social, deve apresentar-se como
trabalho profissional qualificado e compromissado. Este é o compromisso que cabe ao Assistente Social assumir e que
somente pode ser alcançado por meio de práticas interdisciplinares, pautadas em um horizonte ético de humanização e de
respeito à vida, inclusive no que tange à pesquisa social. Segundo Minayo (1994), ao tratar a pesquisa, lidamos com três
dimensões importantes, quais sejam:
A) Dimensão
B) Dimensão
C) Dimensão
D) Dimensão

técnica, Dimensão ideológica, Dimensão científica;
técnica, Dimensão teleológica, Dimensão operativa;
operativa, Dimensão ideológica, Dimensão científica;
técnica, Dimensão ideológica, Dimensão prática.
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QUESTÃO 19
Na seção II, da Lei Maria da Penha, das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor em seu Art. 22, diz que,
constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de
imediato, ao agressor:
I. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente;
II. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, caso a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço
similar decida ser necessário;
IV. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios tanto aos dependentes menores quanto a cônjuge.
Dos itens acima, os que obedecem à Lei e ao texto correto da mesma, está em, apenas:
A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) II e IV.
QUESTÃO 20
Sobre o ECA, no Capítulo I - Dos Direitos Fundamentais e do Direito à Vida e à Saúde, após passados por alterações, o
texto final do Art. 11, ficou redigido da seguinte forma:
“Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio
do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde.” (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016).
Após a leitura, marque a opção correta em relação às alterações do referido artigo:
A) O artigo foi modificado, pois não atendia de forma adequada a saúde e a assistência social das crianças e dos
adolescentes;
B) As mudanças efetuadas no artigo, serviram para atender a um grupo específico de crianças e adolescentes, os com
alguma deficiência física ou mental;
C) As modificações foram realizadas a fim de atender a um pedido específico das famílias que acreditavam na incapacidade
de aplicação da lei;
D) Como toda lei, há uma necessidade de serem revistas para garantir o pleno atendimento a todos da mesma forma.
QUESTÃO 21
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação ao direito a
saúde, no que tange o Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de
complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. Preservando o texto da lei dentre os diversos
itens do parágrafo § 4º sobre as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar:
A) Diagnóstico e intervenção precoces, realizados apenas por psiquiatras;
B) Atendimento domiciliar multidisciplinar, sem tratamento ambulatorial e internação;
C) Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;
D) Atenção sexual e reprodutiva, excluindo o direito à fertilização assistida.
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QUESTÃO 22
A Lei 8.080/90 instituiu o Sistema Único de Saúde, constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas
pelo poder público. Em observância aos objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS, assinale V (para verdadeira) e F (para
falsa).
( ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
( ) A formulação de política de saúde destinada a separar os campos jurídico e social, em observância ao disposto no §
1º do art. 2º desta Lei;
( ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
segregada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
A sequência correta de cima para baixo, é:
A) V, F, V;
B) V, F, F;
C) V, V, F;
D) F, F, V.
QUESTÃO 23
O Art. 15 da lei 10.741/03, assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde –
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos, desde quando:
I.

A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de cadastramento da população idosa em
base territorial;
II. Os atendimentos geriátricos e gerontológicos sejam realizados em ambulatórios farmacêuticos;
III. As unidades geriátricas de referência, possuam pessoal especializado nas áreas de ginecologia e gerontologia
econômica;
IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;
V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.
São diferentes do texto da Lei apenas os itens:
A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) IV e V.
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QUESTÃO 24
Leia atentamente o artigo 24 e seus dois parágrafos da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/93.

Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da
Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com
famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho.
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação
da sociedade civil, e tem como objetivo contribuir para a inclusão de crianças e adolescentes com idade inferior a 16
(dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com a
finalidade melhorar a saúde do adolescente e a situação financeira da família. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com a devida identificação das situações de
trabalho infantil. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Marque a opção correta.
A) O parágrafo 1º está errado, pois seu objetivo está incoerente com a condição da criança e do adolescente em relação a
situação de trabalho e o parágrafo 2º está correto de identificar os jovens através do cadastro único, e ambos estão
conectados ao art. 24-C;
B) O parágrafo 1º e o parágrafo 2º estão corretos, o 1º por seu objetivo está coerente com a condição da criança e do
adolescente em relação a sua situação de trabalho e o 2º de identificar os jovens através do cadastro único, e ambos
estão conectados ao art. 24-C;
C) O parágrafo 1º está correto, pois seu objetivo está coerente com a condição da criança e do adolescente em relação a
situação de trabalho, já o parágrafo 2º está incorreto de vincular a identificação dos jovens através do cadastro único,
contudo, ambos estão conectados ao art. 24-C;
D) O parágrafo 1º está correto, pois seu objetivo está coerente com a condição da criança e do adolescente em relação a
situação de trabalho e o parágrafo 2º está correto de identificar os jovens através do cadastro único, entretanto, ambos
estão desconectados ao art. 24-C.
QUESTÃO 25
Leia atentamente sobre as competências do Assistente Social.
I.

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta,
empresas, entidades e organizações populares;
II. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social
com participação da sociedade civil;
III. Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
IV. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus deveres e mostrar para as pessoas que elas devem lutar pelos seus
direitos, se necessário indo às ruas protestar por melhores condições de vida;
V. Planejar, organizar, administrar e conceder benefícios, assim como aplicar os Serviços Sociais com o intuito de melhorar
a vida de todas as pessoas através da divisão das riquezas daqueles que tem melhores condições financeiras.
Sobre a Lei Nº 8.662/93 que dispõe sobre a profissão de Assistente Social, estão corretas, apenas:
A) IV e V;
B) III e IV;
C) II, III e IV;
D) I, II e III.
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