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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Frio congelante e calor fatal: quando temperaturas 

extremas podem matar? 
 

A costa leste dos Estados Unidos enfrentou 
ontem seu dia mais gelado em quatro décadas, com 
uma queda histórica das temperaturas que, aliada ao 
intenso vento, provocou sensação térmica de até -50ºC 
em alguns pontos. A intensa onda de frio foi 
provocada por um “vórtice polar” – uma massa de ar 
densa e fria que gira no sentido anti-horário –, e 
Estados como Minnesota viram descer seus 
termômetros até -48ºC, batendo recordes de duas 
décadas, acompanhada de neve e chuvas de granizo. 
Tais temperaturas são difíceis de imaginar no Brasil, 
onde no mesmo período foi registrado calor de quase 
40ºC no sul do Brasil, onde o clima costuma ser mais 
ameno. 

O “vórtice polar” que atingiu os Estados 
Unidos esta semana é um ciclone de ar extremamente 
frio situado normalmente no norte do Canadá, mas que 
se deslocou para o sul acompanhado de fortes rajadas 
de vento. O fenômeno ligou o alarme no nordeste e 
meio-oeste do país, onde escolas foram fechadas, 
milhares de voos cancelados e recomendado que os 
cidadãos, na medida do possível, não saiam de suas 
casas. O frio é tanto que inclusive os ursos polares e 
os pinguins dos zoológicos de algumas cidades como 
Chicago foram cobertos. 

O frio registrado em boa parte dos EUA foi tão 
intenso que a água quente, em ponto de fervura, de um 
copo lançado ao ar congela quase instantaneamente, 
passando a se transformar automaticamente em neve. 
A severa frente fria afeta 140 milhões de pessoas de 26 
Estados e provocou milhares de atrasos e 
cancelamentos de voos, além de cortes de luz em 
diversas regiões. Existe risco de hipotermia, e não é 
recomendado permanecer parado à intempérie durante 
muito tempo. Combinadas com rajadas de vento, 
temperaturas tão baixas são potencialmente fatais. 
Mais de uma dezena de mortes foram registradas, de 
maneira direta ou indireta, devido ao mau tempo e 
baixas temperaturas nos Estados Unidos.  

Quando a temperatura fica abaixo dos -25ºC, a 
pele exposta fica congelada em questão de minutos e 
a hipotermia não demora a surgir. O frio intenso pode 
provocar graves lesões na pele em poucos minutos de 
exposição ao ar livre. As autoridades recomendam 
usar manoplas ao invés de luvas, não permanecer na 
rua molhados e, se as circunstâncias permitirem, não 
ir para as ruas de modo algum. Os habitantes são 
convocados a permanecer em suas casas e a fazer 
estoques de alimentos. 

Os sintomas do congelamento são a perda da 
sensibilidade e a palidez nos dedos, orelhas e nariz. A 
hipotermia se manifesta com perda de memória, 
desorientação, fadiga e calafrios. Neste caso, deve-se 
levar a vítima a um lugar coberto, fornecer bebidas 
quentes e depois ir ao médico. Autoridades pediram 
aos americanos que fiquem dentro de casa e estoquem 
alimentos e remédios. Especialistas alertam à 
população que a pele exposta a tais condições pode 
sofrer queimaduras em menos de cinco minutos. 

Se o frio intenso pode causar queimaduras, 
imagine se expor a temperaturas muito quentes. Na 
segunda-feira, enquanto os Estados Unidos 
registravam temperaturas entre 11 e 22 graus abaixo 
da média, a temperatura chegava aos 41,1°C em Santa 
Rosa, cidade argentina na província de La Pampa. O 
país registrou a pior onda de calor em seu território no 

último século. A umidade relativa do ar era de apenas 
9%, uma situação de emergência pelos padrões da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Ficar em um 
ambiente muito quente (com temperaturas acima de 
40ºC) por períodos prolongados dificulta o controle 
térmico do corpo e pode causar a condição conhecida 
como hipertermia. 

Se houver exposição prolongada ao calor em 
excesso, é possível aparecerem sintomas como 
aumento da irritabilidade, fraqueza, depressão, 
ansiedade e dificuldade de concentração. Sintomas 
mais graves, como desidratação, insolação e cãibras, 
estão entre os principais indícios do calor extremo no 
organismo, que também costuma causar náuseas, 
vômito e suor intenso. Aumenta ainda o risco de 
câncer de pele – o mais frequente na população – e há 
a possibilidade de ocorrer queimaduras solares que, 
se não tratadas, podem evoluir para um câncer de 
pele. 
 
Disponível em: http://noticias.terra.com.br/educacao 

 

Questão 01  
 
Observe o título do texto e indique a opção que 
apresenta as palavras que caracterizam, 
respectivamente, as palavras “frio”, “calor” e 
“temperaturas”: 

(A) Congelante – fatal – extremas. 
(B) Fatal – fatal – extremas. 
(C) Congelante – congelante – matar. 
(D) Fatal – congelante – extremas. 
(E) Fatal – fatal – matar. 

Questão 02  
 
Com relação ao texto, é INCORRETO afirmar: 

(A) O ciclone que atingiu os Estados Unidos 
ocasionou: o fechamento de escolas, o 
cancelamento de milhares de voos e a 
recomendação de que os cidadãos, na medida 
do possível, não saíssem de suas casas. 
 

(B) O frio intenso pode provocar graves lesões na 
pele em poucas horas de exposição. 

 
(C) Combinadas com rajadas de vento, 

temperaturas tão baixas podem até matar. 
 

(D) No sul do Brasil, o clima costuma ser mais 
ameno, ainda assim, nesta época do ano, foi 
registrado um calor de quase 40ºC. 

 
(E) A intensa onda de frio foi provocada por um 

“vórtice polar”. 

Questão 03  
 
São informações do texto, EXCETO: 

(A) Os sintomas do congelamento são: perda da 
sensibilidade, palidez nos dedos, orelhas e 
nariz.  
 

(B) A hipotermia se manifesta com perda de 
memória, desorientação, fadiga e calafrios. 
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(C) Ficar em um ambiente muito quente por longos 

períodos dificulta o controle térmico do corpo e 
pode causar a condição conhecida como 
hipotermia. 
 

(D) Se houver exposição prolongada ao calor em 
excesso, é possível aparecerem alguns 
sintomas: aumento da irritabilidade, fraqueza, 
depressão, ansiedade e dificuldade de 
concentração.  

 
(E) Um dos principais indícios do calor extremo no 

organismo: desidratação, insolação e cãibras. 

Questão 04  
 
Palavras acentuadas graficamente pela mesma regra: 

(A) Memória – médico – vítima. 
(B) Náuseas – vômito – câncer. 
(C) Circunstâncias – intempérie – vórtice. 
(D) Horário – termômetros – difíceis. 
(E) Água – remédios – território. 

Questão 05  
 
No primeiro parágrafo, o emprego de dois travessões 
poderia ter sido substituído, sem alterar o sentido do 
texto, por: 

(A) Ponto final. 
(B) Ponto e vírgula. 
(C) Vírgulas. 
(D) Ponto de interrogação. 
(E) Hífen. 

Questão 06  
  
Leia a charge, a seguir: 
 

 
 
O assunto em foco é: 

(A) O aumento do preço dos ovos. 
(B) O relacionamento de pais e filhos. 
(C) O estresse na população jovem. 
(D) O calor excessivo que tem feito nesta época do 

ano em todo o país. 
(E) As alternativas que o brasileiro tem encontrado 

para “driblar” o calor intenso. 

 

ATUALIDADES 

 

Questão 07  
 
Os estudantes brasileiros de nível superior podem 
contar com o financiamento das anuidades como 
forma de estimular a permanência e a conclusão de 
curso de graduação em instituições não gratuitas.  O 
programa do Ministério da Educação (MEC) destinado 
à concessão deste financiamento chama-se: 

 
(A) FIES. 
(B) FNDE. 
(C) ENADE. 
(D) PROUNI. 
(E) FUNDEB. 

 

Questão 08  
 
Conforme a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, desenvolvimento sustentável é o 
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das futuras gerações. É o 
desenvolvimento que não esgota os recursos para o 
futuro. Dado esse contexto, observe as assertivas 
abaixo: 
 

I. Exploração dos recursos vegetais de 
florestas e matas, garantindo o replantio. 
 

II. Substituição, em supermercados e lojas, 
das sacolas plásticas pelas feitas de 
papel. 

 
III. Reciclagem dos resíduos sólidos e 

exploração do gás liberado em aterros 
sanitários como fonte de energia. 

 
IV. Consumo controlado da água, visando 

evitar o desperdício. 
 
A alternativa CORRETA quanto às ações que vão ao 
encontro do desenvolvimento sustentável é: 

 
(A) I e II.  
(B) I, II e III. 
(C) III e IV. 
(D) II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 

Questão 09  
 
O julgamento do Mensalão foi o mais importante da 
história do Supremo Tribunal Federal. Dos 37 réus, 25 
foram condenados por diversos motivos, tais como: 
corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, gestão 
fraudulenta, formação de quadrilha, entre outros. Dado 
esse contexto, assinale V para VERDADEIRO e F para 
FALSO. 

 
(  ) Dos quatro réus acusados do crime de 

gestão fraudulenta, três foram condenados: 
a acionista e ex-presidente do Banco Rural 
Kátia Rabello, o ex-vice-presidente José 
Roberto Salgado e o atual vice Vinícius 
Samarane. 

 
(  ) Deverão  iniciar o cumprimento de penas de 

prestação de serviço: Henrique Pizzolato, 
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Marcos Valério e a ex-dirigente do Banco 
Rural Kátia Rabello. 

 
(  ) O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, 

o ex-presidente do PT, José Genoino e o 
ex-tesoureiro, Delúbio Soares, 
compuseram o núcleo político do 
Mensalão e articularam pagamento aos 
parlamentares em troca de apoio ao 
governo Lula. 

 
(  ) De acordo com as denúncias, o 

Presidente Lula era responsável por 
captar dinheiro por meio de desvio de 
recursos públicos e empréstimos 
fictícios, para o pagamento de propina a 
políticos da base aliada. 

 
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é: 

 
(A) F – F – V – V. 
(B) F – V – F – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – V – F – F. 
(E) V – V – V – V. 

 

Questão 10  
 
O país que fechou em fevereiro de 2014 um acordo 
com a Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA), da ONU, com mais "sete medidas práticas" 
para ampliar a transparência do programa nuclear de 
Teerã é: 

 
(A) Estados Unidos. 
(B) Irã. 
(C) Turquia. 
(D) Paquistão. 
(E) Alemanha. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11  
 
Lucas, Amanda e Nayara são três estudantes de 
Matemática, mas cada um estuda uma área diferente. 
Um estuda álgebra, outro estuda geometria e o outro 
análise. Sabe-se que: 
 

 Amanda ou Nayara estudam álgebra, mas não 
ambas. 

 Lucas ou Nayara estudam Geometria, mas não 
ambos. 

 Lucas estuda álgebra ou Amanda estuda 
análise, mas não ocorrem as duas opções 
juntas. 

 Nayara ou Amanda estudam análise, mas não 
ambas. 
 

Com base nessas informações, é possível afirmar que 
Lucas, Amanda e Nayara estudam, respectivamente: 
 

(A) Geometria, análise e álgebra. 
(B) Geometria, álgebra e análise. 
(C) Análise, geometria e álgebra. 
(D) Álgebra, geometria e análise. 
(E) Álgebra, análise e geometria. 

 
 
 

 

Questão 12  
 
Assinale a alternativa em que a figura NÃO pertence ao 
grupo: 
 

a)                       b)                            c)  

    
 
d)                            e)  

   
 

Questão 13  
 
Se a única irmã do único irmão de minha mãe tem uma 
filha única, que se chama Maria. O que podemos 
afirmar sobre Maria? 
 

(A) Maria é minha prima. 
(B) Maria é minha tia. 
(C) Maria é minha mãe. 
(D) Eu sou Maria. 
(E) Eu sou neta de Maria. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Questão 14  
 
Considerando o editor de texto WRITER 4.1 
(LibreOffice), em sua instalação padrão, são 
apresentas imagens (botões) com suas respectivas 
funcionalidades. Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A)  - Tamanho da fonte. 
 

(B)  - Pincel de Formatação. 
 

(C) - Ajuda do LibreOffice. 
 

(D) - Caracteres não-imprimíveis. 
 

(E)  - Colar. 
 

Questão 15  
 
Considerando o software para a manipulação de 
planilhas CALC (LibreOffice), em sua instalação 
padrão, analise a planilha a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta o resultado correto ao ser 
executada a fórmula =A1+(B1*C1) 
 

 

http://g1.globo.com/topico/marcos-valerio.html
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(A) 0. 
(B) 4. 
(C) 6. 
(D) 7. 
(E) Será apresentada uma mensagem de ERRO. 

 

Questão 16  
 
Observe a imagem extraída do Windows Explorer: 
 

 
A Unidade nomeada acima como OS (C:), também é 
conhecida como: 

 
(A) Ápice. 
(B) Terra. 
(C) Horizonte. 
(D) Raiz. 
(E) Teto. 

 

Questão 17  
 
Acerca do motor de busca Google 
(www.google.com.br), assinale a alternativa que 
apresenta de forma CORRETA a funcionalidade do 
botão "Estou com sorte": 
 

 
 

(A) Traz as considerações do horóscopo do dia. 
 

(B) Você é redirecionado para um site que contém 
no ENDEREÇO as palavras que digitou no 
campo de busca. 

 
(C) O Google automaticamente redireciona sua 

pesquisa para o último site acessado com um 
assunto correspondente. 

 
(D) É verificado o site que contém a maior 

quantidade das palavras procuradas e que 
contenham imagens correlatas, em seguida 
redireciona sua pesquisa. 

 
(E) Você é automaticamente conduzido à primeira 

página Web que o Google devolveu para a sua 
pesquisa. 

 

Questão 18  
 
Acerca do navegador Google Chrome, para 
RECARREGAR a página, basta pressionar a tecla F5, 
ou clicar no botão: 

 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

(E)  
 

NOÇÕES DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Questão 19  
 
É princípio dos serviços públicos, EXCETO: 
 

(A) O princípio da exorbitância. 
(B) O princípio da permanência. 
(C) O princípio da generalidade. 
(D) O princípio da modicidade. 
(E) O princípio da cortesia. 

 

Questão 20  
 

São atributos do ato administrativo:   
 

(A) Presunção de contrariedade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(B) Presunção de ilegalidade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(C) Presunção de legitimidade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(D) Presunção de expectativa, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(E) Presunção de ineficácia, imperatividade e 
autoexecutoriedade. 

 

Questão 21  
 

À luz da Lei nº 8.112/90 que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, assinale 
a alternativa que NÃO apresenta um requisito básico 
para investidura em cargo público: 
 

(A) O gozo dos direitos políticos. 
(B) A quitação com as obrigações militares e 

eleitorais. 
(C) O nível de escolaridade exigido para o exercício 

do cargo. 
(D) A comprovação de filiação em partido político. 
(E) A aptidão física e mental. 

 

Questão 22  
 

Nos termos da Lei nº 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA. São 
deveres do administrado perante a Administração, sem 
prejuízo de outros previstos em ato normativo: 
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(A) Expor os fatos conforme a verdade. 
(B) Utilizar-se de todos os meios de prova, inclusive 

as ilícitas.  
(C) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 
(D) Não agir de modo temerário. 
(E) Prestar as informações que lhe forem solicitadas 

e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 

Questão 23  
 

De acordo com a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre 
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA.  Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
 

I. Revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que 
deva permanecer em segredo. 
 

II. Negar publicidade aos atos oficiais. 
 

III. Frustrar a licitude de concurso público. 
 

IV. Revelar ou permitir que chegue ao 
conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou 
serviço. 

 
V. Deixar de prestar contas quando esteja 

obrigado a fazê-lo. 

 
(A) Apenas a afirmativa II está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 24  
 

Considerando os artigos 37 a 41 da Constituição 
Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 
 

II. O servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, investido no 
mandato de prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

 

III. A lei não poderá estabelecer qualquer 
forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício. 

 
IV. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de 

cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração bem como 
de outro cargo temporário ou de emprego 
público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 

 
V. São estáveis após três anos de efetivo 

exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. 

 

(A) Apenas a afirmativa V está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 25  
 

Sobre a Lei nº 8.666/93 (licitações e contratos 
administrativos), assinale a alternativa CORRETA. Não 
constitui tipo de licitação: 
 

(A) A de menor preço. 
(B) A de menor qualidade. 
(C) A de melhor técnica. 
(D) A de técnica e preço. 
(E) A de maior lance ou oferta. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Questão 26  

José Paulo Netto (1992) afirma que o sincretismo 
parece ser o fio condutor da afirmação e 
desenvolvimento do Serviço Social como profissão, 
seu núcleo organizativo e sua norma de atuação; 
expressa-se  em todas as manifestações  da prática 
profissional  e revela-se  em todas as intervenções  do 
agente profissional como tal. Dado esse contexto, é 
CORRETO afirmar: 

(A) Justamente desta estrutura sincrética do Serviço 
Social derivam, objetivamente e para além da 
diversa angulação dos analistas, as 
possibilidades tão amplas de enfoques sobre a 
profissão. 
 

(B) Desta estrutura sincrética, se estabeleceram as 
posições conservadoras na profissão as quais 
excluíram até o movimento de reconceituação 
qualquer pluralidade da forma de conceber e 
intervir do serviço social. 

 
(C) A estrutura sincrética do Serviço Social garantiu o 

espaço da divisão sócio técnica do trabalho 
elevando os profissionais à categoria de 
profissionais de nível universitário. 

 
(D) O Estado capturado pela burguesia atribuiu ao 

Serviço Social esta estrutura sincrética ao exigir 
que os profissionais atuassem nas expressões da 
questão social por meio das políticas sociais. 
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(E) A estrutura sincrética do serviço social foi 
apropriada pelos profissionais do referencial 
teórico da doutrina social da igreja católica, visto 
sua inegável influência no início da profissão. 

 

Questão 27  

O Serviço Social tem historicamente uma vinculação 
ao pensamento conservador e a realização de uma 
prática empírica desprendida de referenciais teóricos, 
mesmo que tal fato não seja único. Como profissão, 
consegue se apropriar do referencial crítico, podendo 
se referenciar teoricamente na tradição instaurada por 
Marx, o que: 

(A) Garante que os profissionais se apropriem mais 
do campo teórico e com isso produzam 
teoricamente garantindo, assim, o status de 
ciência ao Serviço Social. 
 

(B) Altera a característica do serviço social 
enquanto profissão que responde às 
necessidades e demandas criadas pela 
dinâmica da sociedade capitalista. 

 
(C) Não altera o fato de que a profissão realiza 

atividades que respondem, no quadro da divisão 
social (e técnica) do trabalho da sociedade 
burguesa, a demandas sociais prático- 
empíricas. 

 
(D) Viabiliza uma prática profissional de coerção 

aos movimentos sociais reacionários aos quais 
não representam os interesses gerais da classe 
trabalhadora.  

 
(E) Coloca o profissional como agente de 

conscientização das massas para a conquista 
de uma sociedade sem exploração de classe, 
gênero ou raça. 

 

Questão 28  

No cotidiano profissional, o assistente social utiliza-se 
de sua autonomia para alcançar seus objetivos. Leia 
as afirmações abaixo sobre a autonomia profissional e, 
em seguida, assinale a alternativa CORRETA:  

I. A autonomia, no exercício profissional do 
assistente social, é um direito e um dever 
do profissional. 

II. A autonomia profissional é uma 
prerrogativa, assegurada aos 
profissionais de nível superior que 
tendem à especialização, de exercerem 
suas competências e atribuições 
privativas 

III. A autonomia profissional remete: à 
obrigação ética, ao compromisso com o 
interesse coletivo e à competência 
profissional. 

(A) As afirmações I, II, III estão corretas 
(B) As afirmações I, II, III estão incorretas 
(C) A afirmativa I está correta. 
(D) A afirmativa II está correta. 
(E) As afirmativas I e III estão corretas. 

 

 

Questão 29  

O exercício da profissão de Serviço Social tem seus 
espaços ocupacionais majoritariamente constituídos 
no Estado e nos organismos privados.  A 
mercantilização da força de trabalho do assistente 
social impõe condicionamentos socialmente objetivos 
à autonomia do assistente social na condução de seu 
trabalho, o que: 

(A) Exige do profissional uma postura acrítica para 
que possa continuar a receber seu salário. 
 

(B) Impede a defesa do projeto ético político da 
profissão, pois não há como manter a 
capacidade teleológica quando se vende a força 
de trabalho. 

 
(C) Não afeta a implementação do projeto ético 

político da profissão, pois o profissional percebe 
que as imposições institucionais não atingem 
seu cotidiano profissional. 

 
(D) Leva ao profissional a ter clareza que sempre 

será mandado embora, pois não é permitido ao 
assistente social se sujeitar às imposições das 
instituições capitalistas.  

 
(E) No cotidiano profissional gera uma tensão entre 

o projeto profissional do serviço social e sua 
condição de assalariado. 

 

Questão 30  

Leia as assertivas, a seguir, sobre o projeto ético 
político do serviço social hegemônico atual e, em 
seguida, assinale a alternativa CORRETA: 

I. O projeto ético político do serviço social 
hoje representa a homogeneidade 
existente na profissão, no que se refere à 
vinculação no campo teórico à matriz 
crítica.  
 

II. O projeto ético político do serviço social 
hegemônico hoje se declara radicalmente 
democrático. 

 
III. O projeto ético político do serviço social 

hegemônico hoje tem como valor central 
a liberdade – liberdade concebida 
historicamente como possibilidade de 
escolha entre alternativas concretas. 

 
IV. A luta pela democracia na sociedade 

brasileira, encontrando eco no corpo 
profissional, criou o quadro necessário 
para romper com o quase monopólio do 
conservadorismo no Serviço Social: no 
processo da derrota da ditadura se 
inscreveu a primeira condição – a 
condição política – para a constituição  
de um novo projeto profissional 

 

(A) A alternativa I está correta. 
(B) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
(C) A alternativa II está correta. 
(D) As alternativas I, III e IV estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 
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Questão 31  

Para Guerra (2008), o instrumento e a técnica são 
constitutivos do modo de ser da profissão, de uma 
determinada capacidade da profissão. Assim, no 
cotidiano do assistente social: 

(A) Os instrumentos devem ser escolhidos segundo 
o interesse da instituição, pois devem ser 
aplicados de forma a garantir a maximização da 
acumulação. 
 

(B) Os instrumentos são utilizados como meios de 
efetivar uma finalidade e sua escolha não é 
neutra. A escolha do instrumento cumpre além 
de uma função técnica e operacional, uma 
função política e ideológica. 

 
(C) Os instrumentos são utilizados como meios de 

efetivar uma finalidade e sua escolha é neutra. 
A escolha do instrumento cumpre uma função 
técnica e operacional. 

 
(D) Os instrumentos são utilizados como meios de 

efetivar uma finalidade e sua escolha não é 
neutra. A escolha do instrumento não cumpre 
uma função específica e deve trazer ganhos 
para os usuários. 

 
(E) Os instrumentos são utilizados como meios de 

dominação e sua escolha não é neutra. A 
escolha do instrumento cumpre somente uma 
função política e ideológica de submeter os 
usuários a instituição. 

 

Questão 32  

Segundo Fávero (2009), o serviço social como 
profissão alcançou inúmeros avanços, sendo hoje 
fundamental avançarmos na construção e 
concretização do projeto profissional crítico e ético, no 
dia a dia do trabalho direto com a população – em que 
a grande maioria dos profissionais está inserida. Para 
tanto, faz-se necessário cada vez mais um diálogo 
teórico-prático, em um processo contínuo de 
investigação, de planejamento da ação e de execução 
da prática privilegiando sua dimensão coletiva. Este 
processo requer: 

(A) A constante valorização das práticas empíricas, 
sem a preocupação com as discussões teóricas 
que em determinados momentos limitam a 
intervenção prática 
 

(B) Estudo, discussões técnicas, valorização das 
dimensões teórica, ética e política da ação 
cotidiana. 

 
(C) A problematização da veracidade do objeto 

profissional e constante aperfeiçoamento na 
construção de instrumentos mais eficazes para 
a intervenção individual. 

 
(D) Capacidade interventiva, manuseio dos 

instrumentos profissionais de forma a aplicá-los 
neutramente para não comprometer os objetivos 
do projeto ético político da profissão. 

 
(E) Constante aprimoramento teórico, sem a 

preocupação com a prática profissional em si, 

pois ela está mergulhada no cotidiano e 
somente se apresenta em sua superficialidade. 

 

Questão 33  

Inscrever as exigências do planejamento cotidiano é 
desafio colocado ao assistente social. Desta forma é 
CORRETO afirmar que: 

(A) O plano e o projeto aprisionam a prática 
profissional, devem ser usados com cuidado e 
apenas nos serviços privados. 
 

(B) O planejamento se constrói no âmbito das 
relações societárias e institucionais, que são 
marcadas pelas divergências, oposições e 
conflitos entre os atores envolvidos no processo. 

 
(C) O planejamento precisa ser neutro, 

teoricamente fundamentado e prever as metas 
claras a serem alcançadas. 

 
(D) O planejamento é uma ação profissional, não é 

um ato político, assim, as escolhas de seus 
objetivos e metas implicam no rigoroso 
conhecimento da realidade. 

 
(E) O planejamento requer abstração da realidade 

local, exige um deslocamento da esfera do 
conflito, para que desta forma seus objetivos 
possam realmente representar os interesses 
coletivos.   

 

Questão 34  
 

A realização de assessoria e consultoria pode se 
constituir em um espaço de trabalho para o assistente 
social, sendo que a Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993, 
que regulamenta a profissão de assistente social, com 
relação à assessoria e consultoria, nos artigos 4º e 5º, 
refere-se às competências e atribuições do 
profissional: 
 
Art. 4º Constituem competências do assistente social: 

 
VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, com relação às matérias 
relacionadas no inciso II deste artigo; 
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade; 
Art. 5º Constituem atribuições privativas do assistente 
social: 
III - assessoria e consultoria a órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, em matéria de Serviço 
Social (CFESS, 2011, pp. 44-46). 
 
Sobre o tema assessoria em serviço social, é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) A consultoria e assessoria em serviço social só 

são realizadas por profissionais pautados na 
perspectiva conservadora. 
 

(B) A consultoria e assessoria em serviço social só 
podem ser realizadas a prestadores de serviços, 
técnicos e gestores. 
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(C) Quanto à inscrição de pessoa jurídica, visando 
prestar serviços em assessoria, consultoria, 
planejamento, capacitação e outros da mesma 
natureza em Serviço Social, o Conselho Federal 
de Serviço Social (CFESS) estabelece que é livre 
o registro da pessoa jurídica, assim como o 
pagamento de anuidade ao Cress. 

 
(D) O trabalho dos assistentes sociais nas 

consultorias empresariais passa a integrar o 
mercado de trabalho profissional, a partir de 
meados dos anos 1990. Contudo, considerando 
estudos sobre as repercussões da reestruturação 
produtiva para a profissão, induz-se que isso se 
deu sem assegurar as condições e relações de 
trabalho defendidas pelo Serviço Social brasileiro. 

 
(E) O trabalho dos assistentes sociais nas 

consultorias é um avanço para a profissão e não 
se vincula ou reflete os processos em curso após 
1990 de flexibilização das relações de trabalho e 
perda de direitos. 

 

Questão 35  
 
Considerando os ajustes neoliberais que avançaram 
por todo o globo terrestre a partir de 1970 e incidem no 
Brasil mais efetivamente a partir de 1990, alterando o 
mundo do trabalho e toda a vida em sociedade, 
apresentamos, a seguir, afirmações a respeito do 
tema, formuladas por Iamamoto (2007). Leia as 
afirmações abaixo e identifique quais correspondem 
ao pensamento da autora e, em seguida, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. O rebaixamento dos custos do chamado 

“fator trabalho” tem peso decisivo, 
envolvendo o embate contra a 
organização e as lutas sindicais, os 
cortes de salário e direitos conquistados. 
 

II. Os investimentos na produção são 
ampliados em detrimento dos 
investimentos especulativos, o que gera 
maior necessidade de mão de obra 
qualificada gerando o desemprego dos 
trabalhadores pouco qualificados, 
ampliando, assim, as expressões da 
questão social. 

 
III. A exigência ao nível da produção é 

reduzir custos e ampliar as taxas de 
lucratividade. 

 
(A) A afirmação I está correta. 
(B) A afirmativa II está correta. 
(C) A afirmativa III está correta. 
(D) As afirmativas I e II estão corretas. 
(E) As afirmativas I e III estão corretas. 

Questão 36  

É possível dizer que analisar o comprometimento 
organizacional é importante para entender o sentido 
do trabalho e a qualidade de vida no trabalho. Assim, o 
desejo (comprometimento afetivo), a necessidade 
(comprometimento de continuidade) e a obrigação 
(comprometimento normativo) devem ser 
consideradas para se compreender o comportamento 
no ambiente de trabalho. No ambiente organizacional, 

podemos colocar em relação ao 
absenteísmo/presenteísmo: 

(A) O absenteísmo e o presenteísmo não são 
relevantes para o ambiente organizacional, pois 
não impactam na produção. 
 

(B) O absenteísmo é importante, pois significa que 
os programas de abstenção de álcool estão 
sendo eficazes e os trabalhadores estão mais 
presentes ao trabalho. 

 
(C) O presenteísmo é bastante relevante, pois 

demonstra o comprometimento positivo do 
trabalhador com a empresa e seu desejo em 
realizar as tarefas. 

 
(D) O absenteísmo é a ausência do trabalhador ao 

trabalho e o presenteísmo é a presença parcial 
do trabalhador ao trabalho, ou seja, ele está 
presente, mas não consegue realizar suas 
atividades. 

 
(E) O absenteísmo é ausência do trabalhador ao 

trabalho e o presenteísmo, ao contrário, é a 
presença qualificada do trabalhador ao trabalho. 

Questão 37  
 

Manuell Castells (1999), ao discutir sobre a 
reconfiguração da soberania dos Estados nacionais, 
analisa a ideia de rede como forma de restabelecer a 
capacidade interventiva do Estado. Assim, as 
intervenções mais eficazes se produzem em rede, em 
diferentes níveis de governo que se convertem em 
diferentes tipos de nós dessa rede. A partir do 
pensamento do autor, é possível afirmar que    

 
(A) A capacidade interventiva do Estado está 

instalada na rede, mais do que em um nó – ou 
seja, em diversas instâncias de governo, em 
âmbito local, regional ou global. A ideia 
fundamental, segundo o autor, é a transição do 
poder de centros do Estado para o centro do 
poder dos municípios. 

 
(B) A criação de redes em nível comunitário tem 

como objetivo promover identidade, 
solidariedade e novas formas de cooperação e 
interação em conformidade com as 
particularidades da sociedade local. A ideia 
fundamental, segundo o autor,é a substituição 
do poder de Estado nacional, pelo poder local 
das comunidades.   

 
(C) A capacidade interventiva do Estado está 

instalada na rede, mais do que em um nó – ou 
seja, em diversas instâncias de governo, em 
âmbito local, regional ou global. A ideia 
fundamental, segundo o autor, é uma difusão do 
poder de centros para o poder das redes. 

 
(D) A criação de redes em nível comunitário tem por 

objetivo promover identidade, solidariedade e 
novas formas de cooperação e interação em 
conformidade com as particularidades da 
sociedade local. A ideia fundamental, segundo o 
autor, é a substituição do poder de Estado 
nacional pela noção de descentralização 
territorial, como norte para articulação 
intersetorial das políticas locais.    
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(E) A partir da concepção de Estado-rede, 

defendida por Castells, ao Estado, caberia 
acatar decisões globais e concretizá-las de 
acordo com interesses das redes do terceiro 
setor e empresas privadas em detrimento das 
demandas e interesses das comunidades locais. 

 

Questão 38  
 

O assistente social insere-se como um trabalhador que 
tem nas expressões da questão social seu foco 
interventivo. Frente à complexidade que assume a 
exclusão social na contemporaneidade, Junqueira 
(1998) afirma sobre a insuficiência de apenas uma 
política pública na provisão de proteção social. Diante 
desse contexto, cabe ao profissional de Serviço 
Social: 
 

(A) Desenvolver práticas de planejamento e 
avaliação que, adentro as políticas públicas, 
reforce atribuições das políticas setoriais a 
serem respondidas no campo dos direitos 
sociais. 

 
(B) Desenvolver práticas de planejamento e 

avaliação que, calcado na intersetorialidade, 
preze pela troca de saberes, experiências e 
realização de ações para alcançar efeitos 
sinérgicos envolvendo a rede comunitária local 
na resposta às complexas heterogeneidades 
expressas territorialmente.  

 
(C) Desenvolver práticas de planejamento e 

avaliação que reforcem o diálogo democrático, 
envolvendo articulações intersetoriais 
essencialmente com os sujeitos coletivos e 
organizações da sociedade civil organizada. 

 
(D) Desenvolver práticas de planejamento e 

avaliação, em que cada política, em 
consonância com suas especificidades, 
responda, em âmbito local, a demandas a 
serem acatadas pelo poder público nas 
instâncias de gestão municipal.   

 
(E) Desenvolver práticas de planejamento e 

avaliação, cujo diálogo intersetorial com as 
diversas áreas do saber seja capaz de alcançar 
respostas qualificadas, em situações 
complexas, visando ao desenvolvimento social e 
o enfrentamento da exclusão social. 

 

Questão 39  
 

Importante avanço se observa na política de 
assistência social com a criação da Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação – SAGI, e com ela a 
produção de dados em um campo até então 
demarcado pela ausência e acúmulo de informações. 
Foram criados índices sintéticos, para o 
monitoramento e avaliação das intervenções 
governamentais, entre eles um dos mais recentes – o 
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de 
Assistência Social – IGD SUAS. Sobre a criação deste 
índice é CORRETO afirmar que:  

 
(A) Instituído pela lei do SUS 12.435 de 2011, em 

revisão a lei Orgânica da Assistência Social -
LOAS, o IGD-SUAS propõe-se a avaliação e ao 
monitoramento de “feitos governamentais”, 

entretanto, mostra-se insuficiente para 
responder às demandas por proteção social de 
famílias de baixa renda.   

 
(B) Criado pela SAGI como instrumento de 

avaliação e monitoramento da proteção social 
básica na assistência social, o IGD-SUAS 
propõe-se a acompanhar a melhoria de 
infraestrutura e qualificação dos serviços 
socioassistenciais disponibilizados pelos 
Centros de Referência da Assistência Social – 
CRAS – contribuindo de modo preciso para 
sinalizar respostas às demandas por proteção 
social de famílias de baixa renda.    

 
(C) Instituído pela lei do SUS 12.435 de 2011, em 

revisão a lei Orgânica da Assistência Social -
LOAS, o IGD-SUAS mostra-se um índice 
eficiente para o acompanhamento de aplicações 
financeiras do município nos serviços 
socioassistenciais, mas não é qualificado para 
sinalizar melhorias nos Centros de Referência 
da Assistência Social – CRAS, tendo em vista 
respostas às demandas de famílias de baixa 
renda. 

 
(D) Criado pela SAGI como instrumento de 

avaliação e monitoramento da proteção social 
básica na assistência social, o IGD-SUAS, 
propõe-se ao acompanhamento de práticas a 
serem desenvolvidas pelo CRAS, como é a 
qualidade informacional do Cadastro Único 
(CadUnico) e no acompanhamento de famílias 
em descumprimento de condicionalidades.  

 
(E) Instituído pela lei do SUS 12.435 de 2011, em 

revisão a lei Orgânica da Assistência Social -
LOAS, o IGD-SUAS foi criado para sinalizar 
fragilidades das políticas de saúde, educação e 
assistência social quanto às respostas às 
demandas sociais de famílias de baixa renda.  

 

Questão 40  
 

Com a lei do SUAS 12.435 de 2011, o termo capacidade 
anexo a vigilância social, pode ser compreendido 
como: 
 

(A) A vigilância da capacidade protetiva de famílias, 
tendo como centralidade a responsabilização 
das famílias de baixa renda no cumprimento de 
condicionalidades; proposição que encontra 
respaldo na Constituição Federal de 1988, ao 
colocar à família a primazia no cuidado de si e 
de seus membros.  

 
(B) A adequação entre o mensurar de 

vulnerabilidades e demandas, que expressas 
pela família e território reportam a respostas 
qualificadas do poder público, tendo como foco 
o fortalecimento de capacidade protetiva de 
famílias de baixa renda.     

 
(C) A identificação de vulnerabilidades que, 

centradas na família, exige dos serviços 
socioassistenciais capacidade instalada para 
atender fragilidades, como aquelas expressas 
pelo ciclo de vida, doenças, presença de 
mulheres chefes de família.  

 
(D) A identificação de fragilidades dos serviços 

públicos, como é o Serviço de Convivência 
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Familiar e Comunitária e Serviço de 
Atendimento Integral à Família – PAIF, cuja 
insuficiência de vagas fragiliza famílias de baixa 
renda a cumprirem condicionalidades exigidas 
pelo Programa Bolsa Família.  

 
(E) Responsabilidades postas ao CRAS, tendo 

como foco apontar de modo preciso a 
localização das famílias que, incapacitadas a 
cumprirem condicionalidades, vinculam-se ao 
trabalho de busca ativa a ser desenvolvidos 
pelas equipes profissionais atuantes na 
proteção básica.  

 

Questão 41  
 

O programa nacional de transferência de renda, 
Programa Bolsa Família, exige que famílias de baixa 
renda, para ter acesso ao beneficio monetário pago 
pelo programa, cumpra condicionalidades. Na 
educação, cumprir condicionalidades vincula-se à 
matrícula e frequência no ensino fundamental e/ou no 
ensino médio. Com a lei 11.274, 2006 que altera a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 
9.394/1996, a exigência de condicionalidades define-se 
pela: 

 
(A) Matrícula e frequência de 85% no ensino 

fundamental de 9 anos; matrícula e frequência 
de 75% no ensino médio de 4 anos. 

 
(B) Matrícula e frequência de 85% no ensino 

fundamental de 8 anos; matrícula e frequência 
de 65% no ensino médio de 3 anos. 

 
(C) Matrícula e frequência de 65% no ensino 

fundamental de 9 anos; matrícula e frequência 
de 85% no ensino médio de 5 anos.  

 
(D) Matrícula e frequência de 65% no ensino médio 

de 2 anos; matrícula e frequência de 75% no 
ensino fundamental de 8 anos.  

 
(E) Matrícula e frequência de 85% no ensino 

fundamental de 9 anos; matrícula e frequência 
de 75% no ensino médio de 3 anos.  

 

Questão 42  

A Lei n
o
 10.216 que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental traz que: é responsabilidade do Estado o 
desenvolvimento da política de saúde mental, a 
assistência e a promoção de ações de saúde aos 
portadores de transtornos mentais, com a devida 
participação da sociedade e da família, a qual será 
prestada em estabelecimento de saúde mental, assim 
entendidas as instituições ou unidades que ofereçam 
assistência em saúde aos portadores de transtornos 
mentais. Desta forma, é CORRETO afirmar que: 

(A) O Estado deve responsabilizar-se pela atenção 
em saúde mental, excluindo a responsabilidade e 
contribuição da família. 
 

(B) A assistência e a promoção de ações de saúde às 
pessoas com transtornos mentais só pode ser 
realizado em instituições que contam 
minimamente com um médico psiquiatra e um 
psicólogo. 

 
(C) A assistência e a promoção de ações de saúde às 

pessoas com transtornos mentais podem ser 
realizadas nos equipamentos de saúde que 
ofereçam assistência em saúde para pessoas 
com transtornos mentais, como por exemplo, o 
Pronto Socorro.  

 
(D) A assistência e a promoção de ações de saúde às 

pessoas com transtornos mentais só podem ser 
realizadas nos equipamentos de saúde mental, 
como os CAPS e os hospitais psiquiátricos. 

 
(E) A falta do profissional médico, mais 

especificamente do psiquiatra, faz com que seja 
permitida a realização da assistência e da 
promoção de ações de saúde às pessoas com 
transtornos mentais somente com a presença do 
psicólogo. 

 

Questão 43  

A política Nacional de Saúde Mental, em vigor hoje no 
país, apoiada na lei 10.216 propõe um modelo de 
atenção à saúde mental: 

(A) Aberto e de base comunitária. 
(B) Fechado e de base hospitalar. 
(C) Semiaberto de base híbrida. 
(D) Semiaberto de base interdisciplinar. 
(E) Aberto para neuroses e fechado para psicoses. 

Questão 44  
 

Segundo disposições do Estatuto da Cidade - Lei nº. 
10.257/2001, o parcelamento do solo das cidades prevê 
que seja reservado a função social da terra, expressa 
pela: 

  
(A) Reserva de áreas urbanas (Zonas de Interesse 

Social – ZEIS), destinadas à construção de 
moradias populares e instalação de 
equipamentos urbanos.  

 
(B) A reserva de vazios urbanos, (Zonas de 

Interesse Social – ZEIS), que diante de 
calamidades públicas destina-se à construção e 
alocação de famílias vítimas de tempestades e 
enchentes.  

 
(C) A reserva de terras que, situadas nas regiões 

periféricas das cidades (Zonas de Interesse 
Social – ZEIS), tem como principal objetivo a 
construção exclusiva de equipamentos urbanos, 
visando o desenvolvimento de zonas de 
qualificação urbana. 

 
(D) A reserva de áreas rurais que, incorporadas às 

cidades (Zonas de Interesse Social – ZEIS), 
deve ser destinada ao INCRA – Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
para avaliação e redistribuição de terras no país.  

 
(E) A reserva de vazios urbanos (Zonas de 

Interesse Social – ZEIS) para construção de 
equipamentos urbanos, como são as igrejas e 
os centros comunitários. 

 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
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Questão 45  
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 
8.069/1990, constitui importante avanço nas 
normativas de proteção à criança e ao adolescente no 
Brasil, país que até então tinha como principal 
parâmetro legal legislações punitivas como foi o 
Código de Menores de 1927. A partir deste contexto, é 
CORRETO afirmar: 
 

(A) O ECA inaugura no país a doutrina da proteção 
integral a crianças e adolescentes, contrapondo-
se a medidas punitivas, de modo a zelar pela 
prevenção e punição à violação de direitos de 
crianças e adolescentes 

 
(B) O ECA reafirma inscrições da Constituição 

Federal de 1988, contrapondo-se aos preceitos 
da “situação irregular”, reafirmando e ampliando 
pressupostos da doutrina da proteção integral a 
crianças e adolescentes.  

 
(C) O ECA inaugura no país pressupostos da 

doutrina da proteção integral a crianças e 
adolescentes, contrapondo-se aos preceitos da 
“situação irregular”, reafirmando e ampliando 
pressupostos da Constituição Federal de 1988. 

 
(D) O ECA inaugura no país pressupostos da 

doutrina da proteção integral a crianças e 
adolescentes, contrapondo-se aos preceitos da 
“situação irregular”. Apesar dos avanços, a lei 
sofreu recente alteração, expressa pela redução 
da maioridade penal para 16 anos. 

 
(E) O ECA reafirma inscrições da Constituição 

Federal de 1988, contrapondo-se aos preceitos 
da “situação irregular”, reafirmando e ampliando 
pressupostos da doutrina da proteção integral a 
crianças e adolescentes. Apesar dos avanços, a 
lei sofreu recente alteração, expressa pela 
redução da maioria penal para 16 anos. 

 

Questão 46  
 

Para candidatura a membro do conselho, são exigidos 
pelo ECA os seguintes requisitos:  
 

(A) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a 
vinte e um anos; residir no município. 
 

(B) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a 
dezoito anos; residir no município. 

 
(C) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a 

dezoito anos; ter tido experiência com trabalho 
no campo da criança e do adolescente. 

 
(D) Reconhecida idoneidade moral; idade 

equiparada a 30 anos; ter ensino superior 
completo ou em fase de conclusão. 

 
(E) Reconhecida idoneidade moral; idade 

equiparada a 18 anos; ter tido experiência com 
trabalho no campo da criança e do adolescente. 

 

Questão 47  
 
A Lei Maria da Penha, nº. 11.340/2006, completou em 
2013, 7 anos de vigência. Entre os principais avanços 

na responsabilização do poder público na prevenção e 
violência infringida contra a mulher, pode-se afirmar: 
 

(A) Aplicação de medida protetiva de urgência, 
assistência articulada entre as políticas públicas 
voltadas à reconstrução das mulheres 
vitimizadas, manutenção do vínculo trabalhista 
em caso de necessidade de afastamento das 
atividades trabalhistas. 

 
(B) Definição de violência doméstica e familiar 

contra a mulher; estabelecem-se suas formas: 
violência física e sexual que podem ser 
praticadas juntas ou separadamente.  

 
(C) Reafirmação de preceitos da lei 9.099/2005, 

zelando pela aplicação de penas pecuniárias, 
como o pagamento de multas. 

 
(D) Garante a aplicação da lei Maria da Penha em 

caso de violência contra mulheres, exceto em 
relações homoafetivas entre mulheres.  

 
(E) Prevê a prisão do agressor estritamente na 

hipótese de flagrante.  
 

Questão 48  
 

Em consonância com o decreto 3.298 de 1999, que a 
Lei nº. 7.853 de 1989, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
(A) Garantia de atendimento domiciliar de saúde ao 

portador de deficiência grave não internado; 
matrícula compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoa portadora de deficiência, capaz de se 
integrar na rede regular de ensino; inserção da 
pessoa no mercado de trabalho ou sua 
incorporação ao sistema produtivo mediante 
regime especial de trabalho protegido. 

 
(B) Promoção de ações preventivas, como as 

referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanhamento 
da gravidez, do parto e do puerpério; matrícula 
compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoa portadora de deficiência, capaz de se 
integrar na rede regular de ensino; inserção da 
pessoa no mercado de trabalho ou sua 
incorporação ao sistema produtivo mediante 
regime especial de trabalho protegido. 

 
(C) Oferecimento obrigatório dos serviços de 

educação especial ao educando portador de 
deficiência em unidades hospitalares e 
congêneres, nas quais esteja internado por 
prazo igual ou superior a um ano; promoção de 
ações preventivas, como as referentes ao 
planejamento familiar, ao aconselhamento 
genético, ao acompanhamento da gravidez, do 
parto e do puerpério; inserção da pessoa no 
mercado de trabalho ou sua incorporação ao 
sistema produtivo mediante regime especial de 
trabalho protegido. 

 
(D) As instituições de ensino superior deverão 

oferecer adaptações de provas e os apoios 
necessários, previamente solicitados pelo aluno 
portador de deficiência, inclusive tempo 
adicional para realização das provas, conforme 
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as características da deficiência; matrícula 
compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoa portadora de deficiência, capaz de se 
integrar na rede regular de ensino; inserção da 
pessoa no mercado de trabalho ou sua 
incorporação ao sistema produtivo mediante 
regime especial de trabalho protegido. 

 
(E) Garantia de atendimento domiciliar de saúde ao 

portador de deficiência grave não internado; 
matrícula compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos essencialmente públicos de 
pessoa portadora de deficiência, capaz de se 
integrar na rede regular de ensino; inserção da 
pessoa no mercado de trabalho ou sua 
incorporação ao sistema produtivo mediante 
regime especial de trabalho protegido, 
resguardada número de vagas previstas na lei 
de cotas 8.213/1991. 

 

Questão 49  
 

A Política Nacional de DST/AIDS prevê entre suas 
principais diretrizes  

 
(A) Mudança de comportamento, por meio de 

informações qualificadas sobre prevenção, 
fortalecimento de redes sociais públicas, não 
governamentais e privadas, com o objetivo de 
ações de promoção e prevenção à saúde   

 
(B) Mudança de comportamento mediante ações de 

empoderamento do indivíduo para a superação 
dos riscos de transmissão do HIV/AIDS; 
fortalecimento de ações essencialmente públicas 
no enfretamento da transmissão do HIV e 
infecção pela AIDS.      

 
(C) Responsabilização dos órgãos públicos na 

garantia e manutenção de medicamento, 
imprescindível para a qualidade de vida das 
pessoas portadoras do HIV e doentes de AIDS.  

 
(D) Fortalecimento dos movimentos sociais, cuja 

emergência nos anos de 1990 constituem 
correlação de força ativa na luta contra a 
discriminação de pessoas portadoras do HIV e 
doentes de AIDS.         

 
(E) Potencialização da rede não governamental no 

atendimento a pessoas portadoras de HIV e 
doentes de AIDS, haja vista a falência das 
instituições hospitalares na provisão preventiva de 
ações em saúde. 

 

Questão 50  
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), cerca de 10% das populações dos centros 
urbanos de todo o mundo consomem abusivamente 
substâncias psicoativas, independentemente da idade, 
sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. Salvo 
variações sem repercussão epidemiológica 
significativa, tal realidade encontra equivalência em 
território brasileiro (Política de Atenção Integral aos 
Usuários de Álcool e Outras Drogas/Ministério da 
Saúde). Sobre a dimensão que assume o uso de 
drogas na sociedade contemporânea, é INCORRETO 
afirmar: 
 

(A) A difusão da droga na sociedade ocidental e 
também no Brasil toma como marco os anos 
1960, momento de grande expressão do 
“movimento hippie”. Entendido a partir de uma 
reação contracultural, o movimento, fomentado 
pelas transações financeiras do tráfico de 
drogas, opunha-se aos estilos de vida 
padronizados, às pressões familiares, escolares, 
religiosas e aos apelos consumistas de bens 
materiais. 

 
(B) Com as mudanças provocadas pela crise 

econômica nos anos de 1970 e pela introdução 
de novos valores consumistas nas sociedades 
ocidentais, o consumo de drogas que significava 
um protesto do “movimento hippie” contra as 
formas de organização capitalista, passa a ser 
feito como forma de apaziguar os sentimentos 
de solidão, vazio, angústia e sofrimento diante 
das frustrações na vida, na família e no trabalho.  

 
(C) O consumo de drogas na sociedade 

contemporânea ganha um ritmo mais acelerado, 
configurando-se por múltiplas misturas com 
álcool e medicamentos; a delinqüência e a 
prostituição se alastram para garantir o 
abastecimento com substâncias que cada vez 
menos realizam o que prometem: o sonho de 
uma vida prazerosa, sem dor e sem limites.   

 
(D) A sociedade contemporânea depara-se com o 

aumento contínuo do consumo de 
entorpecentes relacionado à expansão 
mercadológica do narcotráfico, que se organiza 
de acordo com avançadas formas de gerência, 
política financeira e comercialização. 

 
(E) No Brasil, o acesso facilitado a armas de fogo e 

a existência de policiais coniventes com a 
criminalidade contribuem para o aumento da 
violência, uma vez que as próprias instituições 
encarregadas de manter a lei tornam-se 
implicadas com o crime organizado. 
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