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RESPOSTAS, A FRASE DE SAMUEL LIMA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO 

"Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e só um povo 
sábio pode mudar seu destino." 

ATENÇÃO 
Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas. 

Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta- A, B, C, D e E- conforme disposição abaixo: 

Quantidade de Valor de cada 
Disciplinas questões questão 

- Língua Portuguesa 15 
-Raciocínio Lógico 5 
-Noções de Informática 10 
- Conhecimentos na área de formação 30 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 

Por motivo de segurança: 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
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• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato. 

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

BOA PROVA! 



( LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 15. 

Os papéis da mulher 

Sou mulher. sou Marta e só posso escrever. 
Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque 
eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei 
de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, 
Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou 
para um corpo que já foi meu. E quando me escuto 
nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor 
só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, 
mesmo quando estavas presente. 

E escrevo como as aves redigem o seu voo: 
sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram 
nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer. 
Porque não sei o que te dizer do que fomos. E nada 
tenho para te dizer do que seremos. Porque sou 
como os habitantes de Jerusalém. Não tenho 
saudade, não tenho memória: meu ventre nunca 
gerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. 
É assim que envelheço: evaporada em mim, véu 
esquecido num banco de igreja. 

Só te amei a ti, Marcelo. Essa fidelidade levou
me ao mais penoso dos exílios: esse amor afastou
me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os 
nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir 
o que antes te pedia a ti: que me faça nascer. Porque 
eu preciso tanto de nascer! De nascer outra, longe de 
mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso 
ter dentro. E eu perdi a minha interioridade. 

Por que não escreveste nunca? Não é de te ler 
que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o 
envelope que trazia a tua carta. E sentir, de novo, uma 
carícia na alma, como se algures estivessem 
golpeando um cordão umbilicaL Engano meu: não há 
faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de 
ninguém. 

Vês como fico pequena quando escrevo para 
ti? 

É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O 
poeta se engrandece perante a ausência, como se a 
ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a 
palavra. No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim. 

Este é o meu conflito: quando estás, não existo, 
ignorada. Quando não estás, me desconheço, 
ignorante. Eu só sou na tua presença. E só me tenho 
na tua ausência. Agora, eu seL Sou apenas um nome. 
Um nome que não se acende senão em tua boca. 

[.o o l 
Mia Couto.Antesde nascer o mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. P. 131-132. 

(Questão 01 ; 

Sobre o texto pode-se afirmar que: 

L Marta afirma que há, entre ela e os habitantes de 
Jerusalém algo em comum: são livres como aves 
emseuvoo. 

IL A ausência de Marcelo parece interromper o 
"existir" natural de Marta. Dessa forma, sua vida 
passa a ser guiada pela escrita. 

li L Marta demonstra conhecer os poetas de tal forma 
que se identifica plenamente com eles. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11 
C) IIL 
D) I e IL 
E) li e li L 

((lu(lSlã[J92;c-. --------------

Qual das afirmações a seguir traduz a ide ia do trecho 
destacado em "Não é de agora, sempre foi assim, 
MESMO QUANDO ESTAVAS PRESENTE"? 

A) Marta não consegue viver longe de Marcelo, mas 
a memória a fortalece. 

B) Enquanto Marcelo esteve presente, Marta sentia
se plena. 

C) Embora com Marcelo, Marta sempre se sentiu 
sozinha. 

D) Apesar de distante, Marcelo está presente na 
memória de Marta e isso a preenche. 

E) Só Marcelo a faz nascer e sentir a possibilidade 
de amar, de nascer outra. 

·····································································(@·· 



(Questão 03 )r----------------

Sobre os elementos destacados do fragmento 
"Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar.", leia as afirmativas. 

L Houve uma inadequação na sintaxe de 
colocação do pronome TE. 

11. A expressão DE OUTRO MODO poderia ser 
substituída, sem perda de sentido contextual ou 
correção, por AO CONTRÁRIO. 

111. Os pronomes EU e TE são pessoais e, no 
contexto, são acompanhados por um 
substantivo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e IL 
B) llelll. 
C) lelll. 
D) L 
E) 11. 

(---------------------------------------...... 

\Questão 04 ;'----------------

"É por ISSO que eu nunca poderia ser poeta." 
O uso da forma destacada do demonstrativo, no 
contexto, se justifica em razão de: 

A) fazer referência a um termo subsequente. 
B) referir-se a termos que são externos ao texto. 
C) faz referência a ideias que serão introduzidas no 

texto. 
D) retomar contexto textual, já apresentado. 
E) localizar um elemento textual no espaço 

extralinguísticos. 

(Questão O 5 ., 

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição 
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, 
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria: 

A) "E quando me escuto nem eu mesma, me 
reconheço." 
E quando o escuto nem eu mesma, me 
reconheço. 

B) "Porque não sei o que te dizer do que fomos". 
Porque não sei o que dizer-te do que fomos. 

C) "Só te amei a ti, Marcelo." 
Só o amei a ti, Marcelo. 

D) "No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim." 
No meu caso, não, a ausência deixa-me 
submersa, sem acesso a mim. 

E) "Um nome que não se acende senão em tua 
boca." 
Um nome que não acende-se senão em tua boca. 

No fragmento, "(1) Porque não sei o que te dizer do 
que fomos. (2) E nada tenho (3) para te dizer do que 
seremos.", as palavras numeradas atribuem, 
respectivamente, ideia de: 

A) causa, adversidade e finalidade. 
B) explicação, adição e finalidade. 
C) explicação, adversidade e concessão. 
D) causa, concessão e condição. 
E) conformidade, alternância e restrição. 

((luestão()!) 

Em "Só te amei a ti, Marcelo." a palavra TI: 

A) completa o sentido de substantivo deverbaL 
B) representa o alvo para o qual tende um 

movimento nominaL 
C) aponta para um sintagma adjetivai, típico de um 

especificador. 
D) pretende especificar e pormenorizar o estado do 

amor. 
E) enfatiza a ideia contida no objeto, repetindo-a na 

sequência. 



' ,, ---------------~Questão 08 F 

"E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se 
algures estivessem golpeando um cordão umbilicaL" 
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir 

A) ALGURES pode ser substituído, sem prejuízo do 
sentido, por EM TODA PARTE. 

B) GOLPEANDO, no contexto, constitui um 
gerundismo. 

C) DE NOVO significa MAIS UMA VEZ. 
D) Predomina, no fragmento, a linguagem 

denotativa. 
E) SE atribui ideia de concessão ao contexto. 

Sobre as formas verbais destacadas em "Se ( 1 ) 
VIESSES agora, Marcelo, eu (2) FICARIA sem fala.", 
é correto afirmar que a(s): 

A) duas formas indicam um fato que acontecerá 
num momento posterior ao discurso. 

B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que 
ocorreu antes de outra ação passada. 

C) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter 
acontecido posteriormente a uma situação 
passada. 

D) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, 
e que não foi completamente terminado. 

E) as duas formas indicam ações que ocorrem no 
momento em que se fala. 

(guestão 1()J 

A oração destacada em "A minha voz emigrou para 
um corpo QUE JÁ FOI MEU.", em relação à principal, 
exerce a função sintática de: 

A) objeto direto. 
B) sujeito. 
C) complemento nominaL 
D) adjunto adnominaL 
E) aposto. 

(Questão 11 /1---------------

No contexto, o sentido das palavras destacadas em 
"No meu caso, não, a AUSÊNCIA me deixa 
SUBMERSA, sem acesso a mim.", fazendo-se as 
alterações necessárias a seu uso na frase, equivale, 
correta e respectivamente, ao de: 

A) sumiço, vencida. 
B) alheação, emersa. 
C) escassez, submissa. 
D) compleição, afogada. 
E) existência, inundada. 

C Questão 12 

O elemento destacado em "Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, MAS não vazia." pode ser adequadamente 
substituído, sem mudança de seu sentido original, 
por: 

A) portanto. 
B) porquanto. 
C) salvose. 
D) desde que. 
E) todavia. 

C Questão 13 )l--------------

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto: 

L Na frase". É assim que envelheço: evaporada em 
mim, véu esquecido num banco de igreja.", 
EVAPORADA e ESQUECIDO concordam com 
ENVELHEÇO e VÉU, respectivamente. 

IL A preposição destacada em "sem papel, sem 
caligrafia, apenas COM luz e saudade." 
estabelece, no contexto, uma relação de 
consequência. 

li L O pronome destacado em "Só a ELE posso pedir 
o que antes te pedia a ti" é pessoal oblíquo. 

Está correto apenas o que se afirma em· 

A) li e li L 
B) IIL 
C) I e li L 
D) I e IL 
E) L 



(Questão 14 )1-------------

Em "E escrevo como AS AVES REDIGEM O SEU 
VOO: sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade.", o segmento destacado é exemplo de uma 
figura de linguagem, denominada: 

A) metáfora. 
B) pleonasmo. 
C) eufemismo. 
D) catacrese. 
E) prosopopeia. 

( Questão 15 ) 

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da 
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e 
verbo é: 

A) "Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência." 
B) "Só te amei a ti, Marcelo." 
C) "Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 

alcançar." 
D) "Não há parto de nada, nem de ninguém." 
E) "Quando não estás, me desconheço, ignorante." 

(~----~R~AC~I~OC~ÍN=I~O~L~ÓG=I~CO~----------~) 

(Questão 16 )f---------------

As seguintes propos1çoes lógicas formam um 
conjunto de premissas de um argumento: 

Se João não é físico, então Carlos é matemático. 
Se Carlos é matemático, então José não é 
químico. 
José é químico. 

Pode-se afirmar que: 

A) João é físico. 
B) Joãonãoéfísico. 
C) José não é químico. 
D) Carlos é matemático. 
E) Carlos é químico. 

(Questão 17 )1---------------

Se as proposições lógicas simples P for verdadeira e 
Q e W for falsas, então pode-se afirmar que a 
proposições P---* Q, P A (Q A W) e (P v Q) A (Q A W), 
são, respectivamente: 

A) falsa, falsa e falsa. 
B) falsa, verdadeira e verdadeira. 
C) verdadeira, falsa e verdadeira. 
D) verdadeira, verdadeira e falsa. 
E) verdadeira, verdadeira e verdadeira. 

(Questão 18 )1--------------

Determine o menor ângulo formado pelos ponteiros, 
que marcam a hora e os que marcam os minutos, de 
um relógio analógico quando ele marca exatamente 
14he30min: 

A) 95° 
B) 1 ooo 
C) 105° 
D) 11 oo 
E) 115° 

( Questão 1 9 ) 

Sabendo que 30 metalúrgicos fazem 3/7 de 
determinada operação em 15 dias, em uma jornada 
de 8 horas por dia, em quantos dias, 
aproximadamente, a operação estará terminada, 
considerando que foram integrados a equipe, 
5 metalúrgicos, porém o regime de trabalho foi 
reduzido em 1 hora por dia? 

A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 25 

(Questão 20 )f--------------

Observe a tabela que mostra as notas durante o ano 
letivo de um aluno na matéria de matemática com 
seus respectivos pesos: 

I ~~!~I ~·5 1 ~.o I ~·8 1 ;·1 
I ~·7 1 ~·8 1 ~·8 1 ~·5 1 

Dentre as opções, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado mais próximo da média 
ponderada do aluno na matéria de matemática. 

A) 5,00 
B) 5,20 
C) 5,75 
D) 6,00 
E) 6,77 

---------------~----------------



(~----~N~O~Ç~Õ=ES~D=E~IN~F~O~RM=A~,T~IC~A~ _______ ) 

(Questão 21 )r--------------

Um usuário adquiriu um computador e deseja instalar 
um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados 
como saída de dados. Um dispositivo que atende a 
esses requisitos é o( a): 

A) impressora multifuncional. 
B) leitor de código de barras. 
C) monitorcomum. 
D) mo use óptico. 
E) teclado WiFi. 

C Questão 22 )1--------------

No MS Windows 1 O introduziu-se um navegador no 
lugar do MS Internet Explorer, sendo que ele é uma 
nova característica desse sistema operacional. Esse 
novo navegador é o: 

A) Edge. 
B) Firefox. 
C) Mosaico. 
D) Opera. 
E) Safira. 

C Questão 23 )1--------------

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7 
digitou a tecla de atalho F3 em uma janela ativa. Isso 
significa que ele deseja: 

A) ativar o Menu Arquivo. 
B) atualizar os itens exibidos. 
C) abrir o campo de pesquisa na própria janela. 
D) abrir o campo histórico de endereços da janela. 
E) mudar o foco do cursor nos frames da janela. 

C Questão 24 )1--------------

Um usuário do pacote Google Does o está usando 
para editar um documento no formato .doc. Ele 
deseja inserir um link no texto utilizando teclas de 
atalho. Nesse caso, ele vai digitar as teclas de atalho 
CTRL+ 

A) F 
B) H 
C) K 
D) ALT+K 
E) ALT+F 

(Questão 25 )r--------------

Um usuário do MS Word 2013 em português precisa 
acrescentar um texto fantasma (como, por exemplo, 
a palavra Confidencial ou Urgente) atrás do conteúdo 
principal da página. O recurso que ele deve utilizar é 
o( a): 

A) Imagens Online. 
B) Janela Instantânea. 
C) Hiperlink. 
D) Marca D'água. 
E) SmartArt. 

(Questão 26)r--------------

Quando se está preparando um documento em 
formato de mala direta (no caso, Envelope) no MS 
Word 2013 em português, para se incluir um bloco de 
endereço nessa mala di reta deve-se teclar no ícone: 

A) 

B) §] 

C) I ~ 

D) ID~ 

~ 
E) ? 

(Questão 27 )r--------------

Um professor construiu uma planilha, com o MS 
Excel2013 em português, que possui a matrícula dos 
alunos, seus nomes e as suas médias do semestre. 
Ele fez uma fórmula, com uma única função, para 
obter a quantidade de alunos cuja média foi maior que 
8,5.Afunção que ele utilizou para esse caso foi a: 

A) CONT.NÚM 
B) CONT.SE 
C) CONT.VALORES 
D) MÁXIMO 
E) VALOR 

--------------------------------~ --------------------------------



Em uma rede de computadores, o sistema 
hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes 
para computadores, serviços ou qualquer máquina 
conectada à Internet ou a uma rede privada, que faz a 
associação entre várias informações atribuídas a 
nomes de domínios e cada entidade participante, é 
conhecido pelo acrônimo: 

A) ARP. 
B) BGP. 
C) DNS. 
D) PPPoA. 
E) SLIP. 

(Questão 29 ';----------------
'----------------------------------------' 

Na questão de segurança digital para recepção de 
mensagens em correios eletrônicos, quando se 
deseja definir regras que tratam dos e-mails não 
solicitados, que contém informações indevidas ou 
não requeridas (tais como, correntes, boatos, 
propagandas e fraudes), deve-se: 

A) configurar o protocolo SSH no navegador do 
usuário. 

B) habilitar um serviço do tipo Debian na máquina do 
usuário. 

C) configurar o sistema operacional para receber 
essas mensagens em uma pasta do sistema. 

D) criar uma página HTML associado ao software de 
correio com um script CSS para direcionar esse 
tipo de mensagem para a lixeira. 

E) utilizar um filtro anti-spam no software de correio 
para direcionar essas mensagens para uma 
pasta específica. 

(Questão 3 

Software livre é entendido como qualquer programa 
de computador que pode ser executado, copiado, 
modificado e redistribuído de forma gratuita por 
qualquer usuário. Um exemplo de software livre é o: 

A) navegador MS Internet Explorer. 
B) sistema operacional MacOS. 
C) ilustrador Adobe Photoshop. 
D) sistema operacional Linux. 
E) banco de dados Oracle. 

( CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 
----------------------------~----~ 

...... --------------------------------------"" 

i Questão 31 ' .,__ ____________________________________ _) 

De acordo com as bases para instituição do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estabelecidas pela 
Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir. 

L O atendimento integral e a participação da 
comunidade são parte das diretrizes 
organizativas do SUS. 

11. A Constituição veda expressamente a 
participação direta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no país, 
porém permite a participação indireta. 

li L Uma das atribuições do SUS é incrementar, em 
sua área de atuação, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11. 
C) 111. 
D) lell. 
E) lelll. 

32 

A organização dos serviços de saúde em níveis de 
atenção diferenciados, de forma a garantir o acesso 
conforme a complexidade requerida para cada caso, 
diz respeito ao princípio da: 

A) integralidade. 
B) hierarquização. 
C) regionalização. 
D) universalidade. 
E) descentralização. 

1'"---------------------------------------... 

\ Questão 33 
1
)----------------

De acordo com a Lei n° 8.080/1990. os recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde devem ser 
depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob a fiscalização do 
respectivo: 

A) conselho de saúde. 
B) ministério público. 
C) sindicato de saúde. 
D) comitê intergestor. 
E) conselho de auditoria. 



(Questão 34-, 

Diante de um caso suspeito de febre amarela é 
correto afirmar que a notificação compulsória deve 
ser realizada: 

A) em até 7 dias. 
B) em até 24 horas. 
C) exclusivamente pelo enfermeiro. 
D) apenas após a confirmação laboratoriaL 
E) prioritariamente pelo médico assistente. 

~--------------------------------------\ 

\ Questão 3 5 ) 

Com base na história natural e prevenção de 
doenças, analise as afirmativas a seguir 

L A prevenção primária se faz com a intercepção 
dos fatores pré-patogênicos, sendo uma de suas 
formas a promoção da saúde. 

I L Segundo Leavel & Clark são estágios do período 
de patogênese a interação estímulo-hospedeiro 
e a doença precoce discerníveL 

IIL O isolamento de um paciente para evitar a 
propagação de uma doença é um exemplo de 
prevenção terciária. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I. 
B) 11. 
C) 111. 
D) I e IL 
E) li e li L 

Questão 3 

Considerando as disposições da Lei n° 8.142/1990, 
assinale a alternativa correta. 

A) Os Municípios podem estabelecer consorcio 
para execução de ações e serviços de saúde_ 

B) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada 
dois anos. 

C) O Conselho de Saúde é um órgão de caráter 
temporário e consultivo. 

D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não 
podem ser alocados como despesas de custeio 
do Ministério da Saúde. 

E) As vagas nos Conselhos de Saúde devem ser 
distribuídas de forma igual para todos os 
seguimentos. 

(Questão 3 7 -, 

Assinale a alternativa que corresponde as 
atribuições de todos os membros das equipes que 
atuam na atenção básica. 

A) Realizar estratificação de risco e elaborar plano 
de cuidados. 

B) Realizar consultas clínicas e atividades de 
grupos na UBS. 

C) Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe. 

D) Indicar a necessidade de internação hospitalar 
ou domiciliar. 

E) Desenvolver gestão participativa e estimular a 
participação dos usuários no controle sociaL 

(Questão 38 '"---------------
' / 

APortaria n° 2A36, de 21 de setembro de 2017, como 
forma de ampliar o acesso e a resolutividade das 
equipes, recomenda uma população adscrita por 
equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de: 

A) 500 a 1.000 pessoas. 
B) 1.000 a 1.500 pessoas. 
C) 1 500 a 2.000 pessoas. 
D) 2.000 a 3500 pessoas. 
E) 3.000a4500pessoas. 

(Questão 3 9 :r---------------
'----------------------------------------' 

Uma das funções da Norma Operacional da 
Assistência à Saúde- NOAS-SUS 01/2002 foi: 

A) definir as portas de entrada para atendimento no 
sus_ 

B) instituir as comissões intergestores bipartite e 
tripartite. 

C) estabelecer os parâmetros de funcionamento 
dos Conselhos de Saúde_ 

D) regulamentar os critérios de financiamento 
previstos na Lei n° 8.142/1990. 

E) ampliar a responsabilidade dos municípios na 
Atenção Básica. 



As variações no comportamento de uma doença, 
observadas em longo período de tempo, geralmente 
1 O anos ou mais, são denominadas: 

A) variação cíclica. 
B) alteração endêmica. 
C) tendência secular. 
D) variação sazonaL 
E) flutuação periódica. 

Co~~5i<'í~4i;}----------------

O(a) assistente social inserido( a) no campo da saúde 
tem desafios importantes a serem enfrentados no seu 
exercício profissionaL Um deles está relacionado a 
dois projetos políticos existentes na saúde em 
disputa; são eles: 

A) neoliberalismoversus liberalismo. 
B) pós-moderno versus neoliberalismo. 
C) privatista versus projeto liberaL 
D) renovação do serviço social versus reforma 

sanitária. 
E) reforma sanitária versus projeto privatista. 

(Questão 42 ;f-' ---------------
~---------------------------------------/ 

Nos anos de 1960/1970 a categoria de assistentes 
sociais assumiu inquietações e insatisfações do 
momento histórico e direcionaram seus 
questionamentos ao serviço social tradicional através 
de um processo de revisão global nos níveis teórico, 
metodológico, operativo e político. Tal processo ficou 
conhecido como movimento: 

A) modernizador. 
B) de reconceituação. 
C) fenomenológico. 
D) marxista. 
E) de reatualização. 

A matéria-prima do trabalho do( a) assistente social é 
o conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, ou seja, o( a): 

A) política. 
B) referencial teórico. 
C) questão sociaL 
D) prática. 
E) tecnicismo. 

O planejamento participativo não é novo no âmbito do 
serviço social, este vem sendo usado desde a década 
de 1950, quando foi incorporado à prática do 
Desenvolvimento de Comunidade. 
Contemporaneamente a participação no 
planejamento tem o escopo de compartilhar 
decisões, numa perspectiva de participação: 

A) sociallocalista. 
B) porrepresentatividade. 
C) tecnocrata. 
D) orgânica. 
E) por adesão. 

(guestão 1+5) 

Na atualidade o(a) assistente social compõe uma 
vasta gama de equipes multiprofissionais. Todavia, o 
que caracteriza uma ação interdisciplinar é a relação 
em que há entre as diversas disciplinas de: 

A) justaposição. 
B) exclusão. 
C) hierarquia. 
D) reciprocidade. 
E) individualidade. 
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O campo de trabalho do(a) assistente social é 
atravessado por tensões e interesses de classes. Na 
sociedade burguesa encontram-se presentes 
interesses sociais distintos e antagônicos, que se 
refratam no terreno institucional de atuação do(a) 
assistente sociaL Dessa contradição emerge para o 
serviço social seu caráter: 

A) político. 
B) liberaL 
C) libertador. 
D) pragmático. 
E) manipulador. 



(Questão 47-, 

O projeto ético-político profissional do serviço social 
tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade 
como valor central e, se vincula a um projeto 
societário que propõe a: 

A) manutenção do status quo. 
B) refilantropização das políticas sociais. 
C) expansão do neoliberalismo. 
D) renovação conservadora. 
E) construção de uma nova ordem societária. 

c Questão 48 ) ' / 

No Brasil, um dos instrumentos para a reintegração 
de pessoas acometidas por transtornos mentais e 
com histórico de longas internações psiquiátricas, 
consiste num subsídio financeiro mensal 
denominado: 

A) Bolsa Família. 
B) Beneficio de Prestação Continuada. 
C) Programa de Volta pra Casa. 
D) Trabalho Protegido. 
E) Projeto Residência Terapêutica. 

(Questão 4 9\ 
\ / 

O processo de gestão do SUAS conta com uma 
instância de pactuação, que configura um espaço de 
articulação e expressão das demandas dos gestores 
federal, estaduais e municipais. Essa instância é 
denominada: 

A) Comissão lntergestores Bipartite. 
B) Comissão lntergestores Tripartite. 
C) Conselho Nacional de Assistência SociaL 
D) Conselho Estadual de Assistência SociaL 
E) Conselho Municipal de Assistência SociaL 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei n° 8.06911990, assegura a todas as mulheres o 
acesso aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e, ainda, define que o atendimento pré-natal 
será realizado por profissionais do( a): 

A) sistema hospitalar. 
B) sistema federaL 
C) atenção primária. 
D) alta complexidade. 
E) atenção secundária. 

(Questão 51 ' 

A assistência social compõe o tripé da seguridade 
social ao lado da saúde e da previdência social, e tem 
um caráter: 

A) contributivo. 
B) associativo. 
C) não associativo. 
D) não contributivo. 
E) facultativo. 

(---------------------------------------...... 

\Questão 52;'------------------

A Política Nacional do Idoso, Lei n° 8.84211994, tem 
por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, 
criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade. Para 
tal estabelece como idoso aquela pessoa com idade 
maior de: 

A) 60anos. 
B) 62 anos. 
C) 65anos. 
D) 70anos. 
E) 72 anos. 

De acordo com a Lei Maria da Penha, 
n° 11.34012006, o que configura a violência 
doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação 
ou omissão baseado no( a): 

A) gênero. 
B) orientação sexuaL 
C) laço consanguíneo. 
D) relação de trabalho. 
E) vínculofamiliar. 

(Questão 54' 

Com a reforma psiquiátrica no Brasil é concebida 
uma nova forma de gerir a política de saúde mental, 
sendo um de seus aspectos emblemáticos a 
desinstitucionalização. Nessa perspectiva foi criado o 
serviço de: 

A) internaçãovoluntária. 
B) atendimento asilar. 
C) média permanência hospitalar. 
D) residência terapêutica. 
E) hospitalização acompanhada. 



(Questão 55\ ' / 

A Lei Paulo Delgado, n° 10.216/2001, preconiza que 
a internação só será indicada quando os recursos 
extra hospitalares se mostrarem insuficientes. Para 
tal, o regime de internação será estruturado de forma 
a oferecer à pessoa portadora de transtornos mentais 
assistência: 

A) exclusiva médico-psiquiátrica. 
B) integral, com serviços médicos, ocupacionais, 

psicológicos e de assistência social. 
C) restrito ao serviço social. 
D) restrita às especialidades médicas de psiquiatria 

e neurologia. 
E) integral de longa permanência. 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Portaria 
GM/MS n° 3.088/2011, estabelece que a atenção 
psicossocial especializada é formada pelos: 

A) consultórios de rua. 
B) serviços residenciais. 
C) centros de atenção psicossocial. 
D) pronto socorros. 
E) serviços de recolhimento. 

(Questão 57 ;f-· ---------------
~---------------------------------------/ 

A Política Nacional de Atenção Básica tem como 
estratégia prioritária para a expansão e consolidação 
da atenção básica a: 

A) centralização do atendimento. 
B) assistência individualizada. 
C) hierarquização do serviço. 
D) unificação territorial. 
E) saúdedafamilia. 

\.Questão 58 I 

O processo contínuo e sistemático de coleta, 
consolidação, disseminação de dados sobre eventos 
relacionados à saúde, que visa ao planejamento e à 
implementação de medidas de saúde pública para a 
proteção da saúde da população, a prevenção e 
controle de riscos, agravos e doenças, bem como 
para a promoção da saúde é o( a): 

A) Programa Saúde da Família. 
B) HumanizaSus. 
C) Programa Nacional de Segurança do Paciente. 
D) Rede de Atenção Psicossocial. 
E) Vigilância em Saúde. 

(Questão 59\ ' / 

O Ministério da Saúde definiu, a partir da Portaria 
GM/MS n° 20412016, a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de 
saúde pública nos serviços de saúde públicos e 
privados em todo território nacional. A notificação 
compulsória imediata (NCI) deve ser realizada a 
partir do conhecimento da ocorrência de doença, 
agravo ou evento de saúde pública em até quantas 
horas? 

A) 5 
B) 24 
C) 36 
D) 48 
E) 72 

A participação do( a) assistente social na elaboração 
e gerenciamento das políticas sociais e na 
formulação e implementação de programas sociais é 
estabelecido pelo Código de Ética do(a) Assistente 
social como um(a): 

A) direito. 
B) dever. 
C) obrigação. 
D) vedação. 
E) proibição. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (JD--


	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_01
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_02
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_03
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_04
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_05
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_06
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_07
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_08
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_09
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_10
	S01-ASSISTENTE-SOCIAL_Página_11

