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PORTUGUÊS 

 
As crianças fazem as leis 

 
1 A MENINA me havia advertido: para 
entender a sua escola eu teria de me esquecer 
de tudo o que eu sabia sobre as outras 
escolas... Lembrei-me da pedagogia de 
Ricardo Reis: "... tendo as crianças por nossas 
mestras...". E ali estava eu, um velho, 
aprendendo de uma criança! 
2 Quis aprender um pouco mais. 
Perguntei: "Vocês não têm problemas de 
disciplina? Não há, entre vocês, os valentões 
que há em todas as escolas, que agridem, 
ofendem, ameaçam e amedrontam?" 
"Ah", ela me respondeu. "Temos sim. Mas 
para esses casos temos o tribunal..." 
"Tribunal?", perguntei curioso. Mais uma coisa 
que eu nunca vira em escolas! Ela então me 
explicou: "As leis de nossa escola foram 
estabelecidas por nós mesmos, alunos. Temos 
então de zelar para que essas leis sejam 
cumpridas. A responsabilidade com o 
cumprimento das leis é nossa e não dos 
professores e do diretor. Somos nós, e não 
eles, que temos de tomar as providências para 
que a vida da escola não seja perturbada.        
Quando um aluno se torna um problema ele é 
levado a um tribunal - tribunal mesmo, com 
juiz, advogado de defesa, advogado de 
acusação - e é julgado. E a comunidade de 
alunos toma a decisão cabível". 
3 Voltei à Escola da Ponte um ano 
depois e fui informado de que o tribunal 
deixara de existir. A razão? Um aluno terrível 
fora levado a julgamento. O juiz - não me 
lembro se menina ou menino - nomeou o 
advogado de acusação, e o réu nomeou seu 
próprio advogado. No dia marcado, reunidos 
os alunos, o advogado de acusação proferiu a 
sua peça, tudo de mau que aquele menino 
havia feito. O diretor, que apenas assistia à 
sessão, relatou-me sua impressão: "O réu 
estava perdido. A peça acusatória era 
arrasadora..." 
4 Chegou a vez do advogado da defesa 
que ficou mudo e não conseguiu falar. A 
presidência do tribunal nomeou então um 
advogado "ad hoc", uma menina que teve de 

improvisar. E essa foi sua linha de 
argumentação: 
5 "Vocês são todos religiosos, vão ao 
catecismo e aprendem as coisas da igreja. 
Vocês aprenderam que quando alguém está 
em dificuldades é preciso ajudá-lo. Todos 
vocês sabiam que o nosso colega estava em 
dificuldades. Precisava ser ajudado. Eu 
gostaria de saber o que foi que vocês, que 
aqui estão assentados como júri para proferir 
a sentença, fizeram para ajudar nosso 
colega..."  
6 Seguiu-se um silêncio profundo. 
Ninguém disse nada. 
7 A menina continuou: "Então vocês, 
que nada fizeram para ajudar esse colega, 
agora comparecem a esse julgamento com 
pedras na mão, prontos a apedrejá-lo?" 
8 Com essa pergunta, o tribunal se 
dissolveu porque perceberam que todos, 
inclusive o juiz e o advogado de acusação, 
eram culpados. Como é que estão resolvendo 
agora o problema da indisciplina e da 
violência? 
9 Criaram um novo sistema, inspirado 
numa história da escritora Sophia Mello de 
Breyner Andressen que conta de uma fada - 
acho que o seu nome era Oriana - que vivia 
para ajudar crianças em dificuldades. Como 
funciona? É simples. Quando um aluno 
começa a apresentar comportamento 
agressivo forma-se um pequeno grupo de 
"fadas Orianas" para impedir que a agressão e 
a violência aconteçam. Pelo que me foi 
relatado, as fadas Orianas têm tido resultados 
muito bons. Quem sabe coisa parecida 
poderia funcionar com os "bullies" que 
infernizam a vida dos mais fracos nas escolas... 

RUBENS ALVES  
Extraído de: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009201106.htm 

 

1. Observando-se as características 
linguísticas do texto, podemos afirmar 
corretamente que:  
a) É notável a predominância da linguagem 
erudita.    
b) A função da linguagem mais enfatizada no 
texto é a fática. 
c) Os trechos em discurso direto buscam dar 
maior clareza e expressividade ao texto.   
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d) O rebuscamento linguístico no texto 
atrapalha o entendimento da mensagem. 
 
2. A linha de argumentação utilizada pela 
menina escolhida para defender o garoto, só 
não teve como consequência direta: 
a) A não condenação do réu. 
b) O arrependimento do réu. 
c) A reflexão do júri e dos demais envolvidos 
no julgamento. 
d) A dissolvição do tribunal.  
 
3. Observe a passagem “A presidência do 
tribunal nomeou então um advogado "ad 
hoc", uma menina que teve de improvisar. 
”(4º parágrafo).  
Assinale a opção correta sobre o termo 
destacado. 
a) Ad hoc é uma expressão latina empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"para isto" ou "para esta finalidade". 
b) Ad hoc é uma expressão anglo-saxônica  
empregada em contexto jurídico cuja 
tradução literal é "pendente de aprovação". 
c) Ad hoc é uma expressão grega empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"de obrigação". 
d) Ad hoc é uma expressão latina empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"sob julgamento". 
 
4. No trecho “(...) Um aluno terrível fora 
levado a julgamento...” (3º parágrafo).  
A palavra destacada foi acentuada pela 
mesma razão que deveria ser acentuado o 
vocábulo: 
a) Funil.  
b) Trofeu. 
c) Reu. 
d) Lavavel.  
 
5. Na passagem: “Com essa pergunta, o 
tribunal se dissolveu porque perceberam que 
todos, inclusive o juiz e o advogado de 
acusação, eram culpados... (8º parágrafo).”  
A correta função sintática do termo destacado 
está na opção: 
a) Índice de indeterminação do sujeito. 
b) Objeto direto reflexivo.  
c) Sujeito.  
d) Partícula apassivadora. 

6. Em: “Todos vocês sabiam que o nosso 
colega estava em dificuldades.” (5º 
parágrafo)  
A correta classificação da oração destacada 
em negrito está na opção: 
a) Subordinada adverbial causal. 
b) Subordinada adjetiva restritiva. 
c) Subordinada substantiva objetiva direta. 
d) Subordinada adverbial proporcional. 
 
7. A opção em que a colocação do pronome 
pessoal oblíquo átono foi feita de acordo com 
o padrão culto da língua é: 
a) Me causava preocupação observar os 
desvios de conduta do corpo discente da 
escola. 
b) Apesar de agridirem-se o diretor nada fez 
para coibir tal comportamento. 
c) Nem os jurados nem os advogados falou-
nos o que precisávamos ouvir sobre o réu. 
d) Não se vá desta forma repentina, sua 
ausência como aluno é um vazio 
incomparável. 
 
8. Na passagem: “(...) O diretor, que apenas 
assistia à sessão, relatou-me sua impressão...” 
(3º parágrafo) 
 A opção em que observamos a mesma 
regência verbal da forma destacada acima é:     
a) O advogado de defesa não assistiu o 
cliente. 
b) Não assisti ao final do julgamento do 
discente. 
c) A menina assistiu o garoto a pedido do 
juiz.    
d) O promotor assistiu a vítima do crime. 
 
9. Em: “O juiz - não me lembro se menina ou 
menino - nomeou o advogado de acusação, e 
o réu nomeou seu próprio advogado.” (3º 
parágrafo)  
A forma verbal destacada classifica-se como: 
a) Verbo de ligação. 
b) Transitivo indireto. 
c) Intransitivo. 
d) Transitivo direto.   
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10.  Observe a passagem: “As leis de nossa 
escola foram estabelecidas por nós mesmos, 
alunos. Temos então de zelar para que essas 
leis sejam cumpridas.” (2º parágrafo).  
A figura de sintaxe presente no trecho acima 
é: 
a) Zeugma.  
b) Silepse de gênero. 
c) Antonomásia. 
d) Silepse de pessoa. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE  

 
11. O pacto pela vida publicado pela portaria 
399/06 estabelece como objetivos para o 
fortalecimento da atenção básica alguns itens. 
São objetivos a serem alcançados para o 
fortalecimento da atenção básica, EXCETO: 
a) Assumir a estratégia de Saúde da família 
como estratégia prioritária para o 
fortalecimento da atenção básica, devendo 
seu desenvolvimento desconsiderar as 
diferenças loco-regionais. 
b) Consolidar e qualificar a Estratégia de 
Saúde da Família nos pequenos e médios 
municípios. 
c) Ampliar e qualificar a Estratégia de Saúde 
da Família nos grandes centros urbanos. 
d) Aprimorar a inserção dos profissionais da 
atenção básica nas redes locais de saúde por 
meio de vínculos de trabalho que favoreçam o 
provimento e fixação dos profissionais. 
 
12. De acordo com o pacto de gestão, quanto 
ao mecanismo de gestão regional, os gestores 
de saúde da região deverão constituir um 
espaço permanente de pactuação e co-gestão 
solidária. Esse espaço é denominado de: 
a) Colegiado regional. 
b) Colegiado de Gestão. 
c) Colegiado de Gestão Local. 
d) Colegiado de Gestão regional. 

 
13. Durante a primeira reunião da equipe de 
Saúde da Família do bairro Velho Monge, o 
médico da equipe, solicitou a ficha “C” para os 
agentes comunitários de saúde (ACS). Esta 
ficha do sistema de informações da Atenção 
Básica (SIAB) acompanha: 
a) Idosos a partir dos 60 anos. 
b) Hipertensos de qualquer faixa etária. 

c) Adolescentes de 10 a 19 anos. 
d) Crianças de 2 anos. 

 
14. A equipe de Saúde da Família do bairro 
Pantanal solicitou do secretário municipal de 
saúde da cidade a abertura de uma nova 
microarea, pois as agentes comunitárias de 
saúde estão acima do limite permitido de 
pessoas. Esse limite de pessoas é: 
a) Até 450. 
b) Até 550. 
c) Até 650. 
d) Até 750. 

 
15. A Constituição Federal de 1988 no seu 
artigo 200 que se refere ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) quanto as suas competências e 
atribuições, determina como competências e 
atribuições do SUS, EXCETO: 
a) Colocar na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho. 
b) Ordenar a formação de recursos humanos 
na área da saúde. 
c) Apoiar a fiscalização de procedimentos, 
produtos e substância para a saúde. 
d) Participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico. 

 
16. Ao longo dos tempos a humanidade busca 
explicar o processo saúde-doença de várias 
formas, no entanto todas essas explicações 
contribuem para o desenvolvimento de novas 
teorias. A explicação do processo saúde-
doença proposta por Leavell e Chark em 1976 
é denominado:  
a) Modelo sistêmico. 
b) História natural da doença. 
c) Modelo biomédico. 
d) Modelo multifatorial. 

 
17. As Conferências Nacionais de Saúde são 
importantes no processo de reforma do setor 
saúde no Brasil. A conferência que pela 
primeira vez contou com a participação das 
entidades civil organizada de todo país foi: 
a) 7º Conferência Nacional de Saúde. 
b) 8º Conferência Nacional de Saúde. 
c) 9º Conferência Nacional de Saúde. 
d) 10º Conferência Nacional de Saúde. 
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18. As ações de promoção de saúde realizadas 
pelo SUS na lei 8.080/90 são, EXCETO: 
a) Desenvolvimento de produtos. 
b) Atenção primaria. 
c) Vigilância nutricional. 
d) Vigilância do trabalhador. 

 
19. O ministério da saúde publicou em 2009 a 
portaria 3.252 que aprova as diretrizes para 
execução e financiamento das ações de 
vigilância em saúde. São componentes das 
ações de vigilância em saúde, EXCETO: 
a) Promoção da saúde. 
b) Vigilância da situação de saúde. 
c) Vigilância em saúde Ambiental. 
d) Atenção primária. 

 
20.  A formulação da Política Nacional de 
promoção a Saúde (PNPS) que foi 
institucionalizada no SUS pela portaria 
687/2006 teve um referencial que inspirou 
sua formulação. São referenciais para 
construção do (PNPS), EXCETO: 
a) Relatório lalonde (1974). 
b) Atenção primária de saúde 1976. 
c) Relatório flexineriano (1950). 
d) Cartas Internacionais da Promoção da 
Saúde (1986-2005). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
21. O Serviço Social é socialmente necessário 
porque ele atua sobre questões que dizem 
respeito a sobrevivência social e material dos 
setores majoritários da população 
trabalhadora. Viabiliza o acesso não só a 
recursos materiais, mas as ações 
implementadas incidem sobre as condições de 
sobrevivência social dessa população. Diante 
da análise de Iamamoto, podemos concluir 
que: 
a) O Serviço Social tem um papel no processo 
de reprodução material e social da força de 
trabalho, entendendo o processo de 
reprodução como o movimento da produção 
na sua continuidade. 
b) O Serviço Social tem um efeito meramente 
material, visto que contribui para o processo 
de produção e reprodução do valor e da mais 
valia. 

c) O Serviço Social por ser um trabalho 
especializado, expresso sob forma de serviços, 
não gera produtos, guiando-se por valores 
nobres e não utilitários e possibilitando ao 
profissional um meio de realizar projetos 
pessoais e sociais, de fundo religioso, político 
humanista etc. 
d) A abordagem do Serviço Social como 
trabalho supõe apreender a chamada “prática 
profissional” profundamente condicionada 
pelas relações entre o Estado e a Sociedade 
Civil, ou seja, pelas relações entre as classes 
na sociedade, fortalecendo  a endogenia no 
Serviço Social. 
 
22. Os meios de trabalho do Assistente Social 
não devem se restringir a visão de um mero 
conjunto de técnicas, que, para se realizarem 
dependem das instituições empregadoras, nas 
quais este profissional dispõe de uma relativa 
autonomia no exercício do seu trabalho. 
Assim para que o Assistente Social possa 
exercer o seu trabalho, é necessário que ele se 
invista de: 
a) Componentes Teórico-Metodógicos, 
Técnico-Operativo e Ético-Político. 
b) Conhecimento da legislação que 
regulamenta a política social da área em que 
atua. 
c) Inserção em movimentos que fortaleçam a 
luta da sua categoria profissional. 
d) Desmistificação da visão disciplinadora e 
controladora quanto ao valor de uso da força 
de trabalho desse profissional. 

 
23. Segundo Iamamoto (2005), ora é 
entendida como desigualdade, ora como 
rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam 
desigualdades e a ela resistem e se opõem. É 
nesta tensão entre produção da desigualdade 
e produção da rebeldia e da resistência, que 
trabalham os assistentes sociais, situados 
neste terreno movidos por interesses sociais 
distintos, aos quais não é possível abstrair ou 
deles fugir porque tecem a vida em sociedade. 
Portanto é de fundamental importância para o 
Serviço Social, decifrar as novas mediações 
por meio das quais se expressam a base de 
sua fundação como especialização do 
trabalho. O contexto refere-se: 
a) Movimento de Reconceituação. 
b) Questão Social. 
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c) Projeto Ético-Político. 
d) Movimentos Sociais. 
 
24. Segundo Faleiros (2004), O modelo das 
Organizações Sociais surgiu com a proposta de 
reforma do Estado no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, cuja necessidade 
institucional e política foi apresentada como 
consequência da globalização. Esse modelo 
tem elementos que colocam em questão o 
caráter universalista das políticas sociais dos 
campos da saúde e da educação, 
individualizando os direitos sociais e 
intensificando a mercantilização dos serviços, 
transferindo para o mercado a realização 
dessas necessidades. O efeito ao se 
compactuar com tal modelo foi: 
a) O cidadão deixou de compartilhar direitos 
iguais e universais, enquanto que a 
disponibilidade financeira determinava o 
direito de ter acesso aos serviços públicos. 
b) Tais políticas buscaram enfrentar a pobreza 
numa ótica estrutural, aliviando-a dos grupos 
mais socialmente vulneráveis, através da 
assistência social. 
c) A política social do Governo FHC privilegiou 
a Constituição Federal de 1988, estreitando as 
possibilidades do sistema de proteção social 
brasileiro se fortalecer e apresentar-se capaz 
de dar respostas à demanda da população. 
d) Fortalecimento do núcleo das políticas 
sociais, e/ou de políticas de redução de 
desigualdade, viabilizando o projeto de 
desenvolvimento social e econômico. 
 
25. Os direitos sociais no Brasil estão 
regulamentados na Constituição Federal de 
1988, dentre os quais destacamos um 
importante avanço em relação a Seguridade 
Social, a qual é constituída por: 
a) Saúde, Previdência Social e Assistência 
Social. 
b) Educação, Saúde e Assistência Social. 
c) Saúde, Previdência Social e Assistência 
Social. 
d) Saúde, Habitação e Assistência Social. 

 
26. As características que direcionam ações 
sociopolíticas, através de atores sociais 
coletivos de diferentes classes e camadas 
sociais com vistas a interesses em comum que 
expressam explicitamente suas ideologias com 

base na consciência de organização e cultura 
política referem-se a: 
a) Movimento Dialético. 
b) Movimentos Sociais. 
c) Organizações não governamentais. 
d) Controle Social. 

 
27. A partir dos anos 90 em nosso país, com o 
advento de conceitos como responsabilidade 
social das empresas e um fortalecimento de 
um senso de cidadania, experimentou uma 
grande expansão. Agrega organizações como: 
Fundações, Associações, Institutos, entidades 
que atuam atendendo demandas sociais, sem 
objetivar fins lucrativos e que o Estado em 
crise de legitimidade e incapacidade de 
financiar não consegue atender, utilizando 
recursos privados ou parcerias com o próprio 
Estado. O contexto indica características de: 
a) Filantropia. 
b) Voluntariado. 
c) Terceiro Setor. 
d) Rede Social. 

 
28. Na realização de uma pesquisa, a 
classificação de dados que exigem leitura 
exaustiva e repetida, assumindo uma relação 
interrogativa; elaboração de uma primeira 
classificação, onde cada assunto, tópico ou 
tema, é separado e guardado e enxugamento 
da classificação por temas mais relevantes, 
identificam qual fase da pesquisa? 
a) Trabalho de campo. 
b) Análise ou tratamento do material. 
c) Observação participante. 
d) Fase exploratória. 

 
29. O Serviço Social como uma profissão 
eminentemente interventiva, busca poder 
proporcionar a população menos favorecida 
nos aspectos econômicos, sociais e políticos, a 
garantia de seus direitos enquanto cidadãos. 
Inicialmente a aproximação da pesquisa com 
serviço social, ocorreu sob uma perspectiva 
tradicionalista e superficial, onde os indivíduos 
eram estudados para fornecer dados ao 
profissional. Sob este ponto de vista, a 
principal contribuição da pesquisa para o 
serviço social seria: 
a) Propiciar a produção coletiva a partir da 
criação de núcleos e grupos, possibilitando o 
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incremento e a organização da pesquisa 
apenas no âmbito acadêmico. 
b) Propiciar a construção de tipologias de 
diagnósticos, mediante a conversão do 
conhecimento das ciências sociais em 
princípios para o exercício da prática 
profissional, que venha a atender as novas 
exigências da demanda profissional, 
institucional e societária. 
c) Compreensão da realidade social e das 
demandas postas, onde o Serviço Social 
buscou envolver-se com a elaboração teórica, 
na qual a pesquisa passou a integrar a 
dimensão prática da profissão, configurando-
se como elemento complementar na 
formação (teórico-metodológico) profissional. 
d) A pesquisa que gera produção de 
conhecimento tornou-se um meio de 
investigação científica para o Assistente Social, 
o qual sistematiza uma determinada realidade 
social, apreendendo as intrincadas conexões 
do real, o qual o leva a uma construção de um 
caminho pouco seguro na aproximação de 
respostas almejadas para suas intervenções. 

 
30.  A organização da Assistência Social tem 
como base as seguintes diretrizes: 
I. Supremacia do atendimento às 
necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica. 
II. Descentralização político-administrativa 
para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em 
cada esfera do governo. 
III. Participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos 
os níveis. 
IV. Universalização dos direitos sociais, a fim 
de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

 
Assinale a opção CORRETA: 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item IV. 
d) Todas as opções estão corretas. 
 
 
 

31.  Da Organização e Gestão da Assistência 
Social em conformidade com a Lei nº 8.742 de 
07.12.93, podemos afirmar apenas: 
a) Afiançam a vigilância socioassistencial e a 
garantia de direitos conforme a diversidade 
regional e municipal. 
b) As ações ofertadas no SUAS tem por 
objetivo a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice e, como 
base de organização a vigilância 
socioassistencial. 
c) Os recursos do cofinanciamento do SUAS, 
destinados à execução das ações continuadas 
de assistência social, poderão ser aplicados no 
pagamento dos profissionais que integrarem 
as equipes de referência, responsáveis pela 
organização e oferta daquelas ações, 
conforme percentual apresentado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. 
d) As proteções sociais: básica e especial 
serão ofertadas precipuamente apenas no 
Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS e Centro de Referência Especializada da 
Assistência Social – CREAS. 
 
32.  Tem como objetivo prevenir situações de 
risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de 
renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, dentre outros) e/ou fragilização de 
vínculos afetivos – relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 
outras). 
a) Proteção Social Básica. 
b) Proteção Social Especial de Média 
Complexidade. 
c) Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade. 
d) Vigilância Social. 
 
33. Define e organiza os elementos essenciais 
e imprescindíveis à execução da política de 
assistência social possibilitando a 
normatização dos padrões nos serviços, 
qualidade no atendimento, indicadores de 
avaliação e resultado, nomenclatura dos 
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serviços e da rede sócio-assistencial e, ainda, 
os eixos estruturantes e de subsistemas 
conforme descritos. 
a) Política Nacional de Assistência Social.  
b) Norma Operacional Básica NOB/SUAS. 
c) Sistema Único da Assistência Social. 
d) Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. 

 
34.  Dentre as opções, assinale a que não se 
constitui atribuição privativa do Assistente 
Social: 
a) Planejar, organizar e administrar benefícios 
em Serviços Sociais. 
b) Coordenar, elaborar, executar, 
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área de 
Serviço Social. 
c) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social. 
d) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social 
em entidades públicas ou privadas. 

 
35.  Constituem-se como direitos do Assistente 
Social, conforme o Código de Ética 
Profissional, EXCETO: 
a) Inviolabilidade do local de trabalho e 
respectivos arquivos e documentação, 
garantindo o sigilo profissional. 
b) Desagravo público por ofensa que atinja 
sua honra profissional. 
c) Participação em programas de socorro à 
população em situação de calamidade pública, 
no atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades. 
d) Pronunciamento em matéria de sua 
especialidade, sobretudo quando se tratar de 
assuntos de interesse da população. 

 
36.  Não é considerado dever do Assistente 
Social na sua relação com as instituições 
empregadoras: 
a) Integrar comissões interdisciplinares de 
ética nos locais de trabalho do profissional, 
tanto no que se refere à avaliação da conduta 
profissional, como em relação às decisões 
quanto às políticas institucionais. 
b) Programar, administrar, executar e 
repassar os serviços sociais assegurados 
institucionalmente. 

c) Denunciar falhas nos regulamentos, 
normas e programas da instituição em que 
trabalha, quando os mesmos estiverem 
ferindo os princípios e diretrizes do Código de 
Ética Profissional, mobilizando inclusive, o 
Conselho Regional, caso se faça necessário. 
d) Empregar com transparência as verbas sob 
a sua responsabilidade, de acordo com os 
interesses e necessidades coletivas dos 
usuários. 

 
37.  De acordo com a Lei nº. 8.069 de 13.07.90, 
para candidatura a membro do Conselho 
Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos, 
EXCETO:  
a) Reconhecida Idoneidade moral. 
b) Reconhecida prestação de serviços em prol 
da comunidade. 
c) Idade superior a vinte e um anos. 
d) Residir no município. 

 
38.  A Internação é uma Medida Socio-
Educativa privativa de liberdade, no que se 
refere a prática do ato infracional, conforme o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre 
ela é CORRETO afirmar: 
a) Não serão permitidas a realização de 
atividades externas, a critério da equipe 
técnica da entidade, salvo expressa 
determinação judicial em contrário. 
b) A medida não comporta prazo 
determinado, devendo sua manutenção ser 
reavaliada, mediante decisão fundamenta, no 
máximo a cada quatro meses. 
c) Em nenhuma hipótese o período máximo 
de internação excederá a quatro anos. 
d) A liberação será compulsória aos vinte e 
um anos de idade. 

 
39.  São objetivos da Política Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, EXCETO: 
a) Desenvolvimento de programas setoriais 
destinados ao atendimento das necessidades 
especiais da pessoa portadora de deficiência. 
b) Formação de recursos humanos para 
atendimento da pessoa portadora de 
deficiência. 
c) Garantia da efetividade dos programas de 
prevenção, de atendimento especializado e de 
inclusão social. 
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d) Ampliação de alternativas de inserção 
econômica da pessoa portadora de 
deficiência, proporcionando a ela qualificação 
profissional e incorporação ao mercado de 
trabalho. 

 
40.  Conforme a Lei nº. 10.741 de 01.12.03, a 
Política de Atendimento ao Idoso far-se-á por 
meio do conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. São linhas de ação da política de 
atendimento, EXCETO: 
a)  Políticas e programas de assistência social, 
em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem. 
b) Proteção Jurídico-social por entidades de 
defesa dos direitos dos idosos. 
c) Serviços especiais de prevenção e 
atendimento às vítimas de negligência, maus 
tratos, exploração, abuso, crueldade e 
opressão. 
d) Requisição para tratamento de sua saúde, 
em regime ambulatorial, hospitalar ou 
domiciliar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


