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NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL  (CAPS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

PORTUGUÊS

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 10.

SOCIEDADE CORDIAL

Quais países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) têm mais futuro? Nas vantagens do Brasil, menci-
onam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo, bem como a capacidade de lidar com a diversidade e evitar
confrontações brutais. Tal argumento traz a inevitável lembrança do “homem cordial” de Sérgio Buarque de
Hollanda — de que muitos falam, alguns discordam e poucos leram. Não me atrevo a passar a limpo tal
encrenca. Mas o homem cordial pode inspirar um passeio pela história. Comparativamente, tivemos poucos
eventos traumáticos, sangrentos e que tivessem requerido decisões dramáticas (exceto para os pobres, de
pouca ressonância na nossa cultura). Dos piores episódios, sobressaem a Guerra do Paraguai e a de Canu-
dos. Mas, em ambos os casos, o governo foi tragado passivamente, não tendo alternativa senão salvar seu
território.

Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra sangrenta para alcançar sua independência. A nossa foi
assunto de família, resolvido com elegância. A Revolução Francesa abalou os alicerces da nação, dizimou a
aristocracia e, por décadas, deu emprego aos operadores de guilhotinas. Nossa república é fruto de uma
quartelada. Nos EUA, a liberação dos escravos precipitou uma das guerras civis mais brutais da história. Nela
perderam a vida 620 000 soldados (três vezes o Exército brasileiro de hoje). No Brasil, a escravidão acabou,
com uma penada, quando já estava moribunda. Nunca tivemos um presidente assassinado. Que lição de
civismo para os Estados Unidos!

Homem cordial? Sociedade cordial? Alguma coisa diferencia a nossa história, poupada dos cataclis-
mos medonhos que causaram indizível sofrimento a outros países. Louvemos os deuses. Mas há o reverso da
medalha.

O Estado brasileiro não precisou tomar decisões cruéis, de vida ou de morte ou diante de invasores
mais fortes.

Quem sabe, por falta de hecatombes, a história deixou de nos ensinar a tomar decisões duras e
penosas, as que cortam na carne, as que pisam nos calos de muitos. Em situações em que não há consen-
so, ficamos paralisados. Toleramos o intolerável quando não encontramos um desenlace de conciliação.

Nossa sociedade, medrosa e indecisa, conviveu por meio século com a inflação. Deputados não ousam
punir colegas delinqüentes. Não fazemos as reformas econômicas profundas, como fizeram Argentina, Peru e
Chile. Assistimos impassíveis à nossa economia ser corroída pela China.

Será que é esse o preço de uma história mais plácida, que exigiu menos decisões dramáticas dos
grandes atores? Será que,  por não havermos passado por situações de vida e morte, não aprendemos a
tomar decisões penosas? Nosso homem cordial prefere conviver com os problemas a enfrentá-los, quando as
soluções são conflitantes?

(Cláudio de Moura Castro,  Veja – São Paulo, 11/10/2006, com adaptações)

01.  Segundo o autor, o que diferencia a nossa história da
de outros países pressupõe, no Brasil, respectivamente,
os seguintes aspectos positivo e negativo:

A) ausência de cataclismos  /  impotência diante dos
impasses

B) ausência de tolerância  /  medo de cataclismos

C) busca de conciliação  /  paralisação diante do consenso

D) enfrentamento de grandes problemas  /  negação das
desigualdades seculares

02. De acordo com o texto, o fato de o Brasil ter sido poupa-

do de “cataclismos medonhos” (L.17/18) deve ser visto como:

A) nada mais que uma benção dos deuses

B) uma recompensa por nossa cordialidade

C) castigo merecido infligido a outros países

D) uma “faca de dois gumes”
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03. Segundo o texto, o conceito de “homem cordial” (L.3),

de Sérgio Buarque de Hollanda, é:

A) aceito por unanimidade

B) objeto de polêmica

C) pouco comentado

D) muito avançado para o seu tempo

04. No segmento “Quem sabe, por falta de hecatombes

...”(L.22)  — a palavra em destaque significa:

A) transformações da crosta terrestre

B) decisões dramáticas

C) matanças desenfreadas

D) grandes inundações

05. Em “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca.”

(L.4/5) — a expressão em destaque significa:

A) corrigir

B) esclarecer

C) reconhecer

D) respaldar

06. “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca. Mas o ho-

mem cordial pode inspirar um passeio pela história.” (L.4/5) —

determina alteração semântica reescrever esses dois períodos

do seguinte modo:

A) Ainda que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

B) Mesmo que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

C) Embora não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

D) Porque não me atrevo a passar a limpo tal encrenca, o

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

07. “Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tole-

rância e o nosso pacifismo ...” (L.1/2) — esse trecho pode

ser reescrito, segundo a norma culta, do seguinte modo:

A) Dentre as vantagens do Brasil, citam-se a nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

B) Entre as vantagens do Brasil, falam-se da nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

C) Entre as vantagens do Brasil, acreditam-se na nossa

tolerância e o nosso pacifismo...

D) Dentre as vantagens do Brasil, aludem-se à nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

08.  “A nossa foi assunto de família, resolvido com elegân-

cia.” (L.10/11) — determina alteração semântica reescre-

ver esse segmento do seguinte modo:

A) A nossa foi assunto resolvido em família, com elegância.

B) A nossa foi assunto resolvido com elegância, em família.

C) A nossa foi assunto elegante, resolvido em família.

D) A nossa foi assunto elegantemente resolvido em família.

09.  “Assistimos impassíveis à nossa economia ser corro-

ída pela China.” (L.27) — dentre as frases abaixo, aquela

que contraria a norma culta, quanto à regência, é:

A) Os brasileiros assistiram ao desaquecimento de sua

economia.

B) A sociedade assiste passivamente a corrosão de sua

economia.

C) Não nos assiste o direito de julgar os fatos de nossa

história.

D) Os advogados assistem juridicamente seus clientes.

10.  O radical do vocábulo cordial está presente na expres-

são destacada em:

A) O Brasil colonial era submisso à Coroa Portuguesa.

B) O cortejo seguiu vagarosamente.

C) Sabemos de cor todos os impostos que pagamos.

D) É preciso ter coragem para mudar.
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CONHECIMENTOS GERAIS

CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E RES-
PONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 11 A 16.

11. De acordo com o artigo 249, compete ao Sistema Úni-
co de Saúde desenvolver ações visando à segurança e à
saúde do trabalhador. Tais ações serão desenvolvidas,
dentre outros meios, através de:

A) destinação de recursos a empresas privadas visando à
prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissi-
onais

B) incentivo ao uso de atestado de esterilização e de teste
de gravidez como condição para admissão ou permanên-
cia no trabalho

C) controle e fiscalização dos ambientes e processos de
trabalho nos órgãos ou empresas públicas e privadas, in-
cluindo os departamentos médicos

D) garantia do direito de recusa de trabalho em ambiente
sem controle adequado de riscos, cabendo à empresa a
decisão sobre a permanência no emprego

12. O artigo 63 enumera as infrações político-administrati-
vas pelas quais responderão os Vereadores. Constitui infra-
ção político-administrativa dos Vereadores, dentre outras:

A) fixar residência fora do Município

B) descumprir o orçamento aprovado para o exercício fi-
nanceiro

C) retardar a publicação de leis

D) deixar de atender às orientações do líder de seu partido

13. Segundo o artigo 262, o Poder Público Municipal as-
segurará, na promoção da educação pré-escolar e do en-
sino de 1º grau, a observância, dentre outros, do seguinte
princípio:

A) garantia de fiscalização e controle da pesquisa e da
veiculação do pensamento

B) estabelecimento de condições para o acesso à escola,
segundo a idade e o sexo

C) garantia de condições técnicas adequadas para o exer-
cício do magistério

D) estabelecimento de concepção pedagógica única, em
detrimento da regionalização

14. Como estabelece o artigo 19, a concessão de licença
ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores constitui
competência exclusiva:

A) do Superior Tribunal de Justiça
B) da Câmara Municipal
C) da Administração Municipal
D) da Secretaria Municipal de Fazenda

15. Os servidores públicos constituem os recursos huma-
nos dos Poderes Municipais, assim entendidos os que ocu-
pam ou desempenham cargo, função ou emprego de natu-
reza pública, com ou sem remuneração. Segundo o artigo
86, considera-se servidor público civil aquele que:

A) assume, por designação do Prefeito, função político-
administrativa não remunerada em empresas públicas, bem
como na Câmara Municipal

B) mantém vínculo empregatício com empresas públicas,
ou sociedades de economia mista, que sejam prestadoras
de serviços públicos

C) exerce temporariamente cargo ou função em confiança
na Administração direta ou nas autarquias e fundações de
direito público

D)  ocupa cargo de provimento efetivo, na Administração
direta ou nas autarquias e fundações de direito público,
bem como na Câmara Municipal

16. Cabe ao Município prestar assistência social a quem
dela necessitar. Com a finalidade de suprir as deficiências
sociais da comunidade, o Município criará, na Sede e nos
Distritos, e em local de fácil acesso:

A) Centros Comunitários
B) Associações de Moradores
C) Instituições Religiosas
D)  Delegacias Regionais

17. A partir de 1820, atraídos pelo clima, imigrantes euro-
peus deixam Nova Friburgo e instalam-se na Cantagalo do
século XIX, desempenhando um importante papel na eco-
nomia da região. O trabalho imigrante foi responsável:

A) pelo desenvolvimento da atividade pecuária
B) pelo incremento da implantação de novas lavouras de café
C) pelo progresso decorrente da exploração do ouro
D) pela fundação das primeiras instituições de ensino e
pesquisa

18. Atualmente, a principal riqueza mineral do Município
de Cantagalo são:

A) os calcários cristalinos
B) os veios auríferos
C) as areias monasíticas
D) as jazidas de petróleo

19. O Rio Paraíba do Sul separa Cantagalo do Município
de Pirapetinga, este último localizado no Estado de:

A) São Paulo
B) Rio de Janeiro
C) Minas Gerais
D) Espírito Santo

20. O Brasão de Cantagalo é um dos símbolos do Municí-
pio. Representados no segundo quartel do brasão, o livro e
a pena lembram:

A) o importante escritor cantagalense João Guimarães
Rosa, autor de “Grande Sertão Veredas”

B) o educador Arthur Nunes, responsável pela fundação da
primeira Escola do Município

C) o trabalho dos jesuítas, responsáveis por significativo
avanço cultural da região

D) a obra “Os Sertões”, do grande escritor cantagalense
Euclides da Cunha
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A ideologia dominante se apóia no senso comum atra-
vés de discursos que podem incentivar a violação de direi-
tos humanos, gerando sofrimento e humilhação aos indiví-
duos. Diante deste quadro, o Assistente Social deve:

A) apoiar-se em uma cultura humanística e essencialmen-
te democrática

B) prever políticas de saúde capazes de compensar esses
danos

C) apostar em uma cultura libertária através do embate
social

D) reconhecer os limites da atuação, gerenciando os con-
flitos com ética

22. O desenvolvimento capitalista produz a questão soci-
al, que é a matéria-prima do Serviço Social. Com as trans-
formações capitalistas recentes, a questão social é:

A) extinta, e surge uma nova questão social, ligada à nova
realidade social

B) modificada através do surgimento de novas expressões

C) consolidada, a partir da naturalização da pobreza

D) convertida em objeto de ação do Estado

23. Segundo Iamamoto (2004), a linguagem se configura,
para o Assistente Social, como:

A) capacidade humana de se comunicar

B) elemento constitutivo do Processo de Trabalho

C) instrumento básico de trabalho

D) expressão de idéias, sentimentos e necessidades do
usuário

24. De acordo com Iamamoto, a primeira grande institui-
ção nacional de assistência social foi:

A) a LBA
B) o SENAI
C) o SESI
D) o SESC

25. Um aspecto comentado pelos profissionais de Serviço So-
cial refere-se ao possível distanciamento entre o trabalho inte-
lectual e o exercício da prática. De acordo com Iamamoto (2004),
investir exclusivamente na eficiência técnica:

A) aproxima a base metodológica da ética profissional
B) responde a uma necessidade teórica
C) denota conservadorismo
D) pode resultar em mero tecnicismo

26. No intuito de promover o debate sobre a sistematiza-
ção da prática, Neto (1995) sugere uma pauta de discus-
sões. Um ponto indicado pelo autor refere-se ao:

A) levantamento de recursos culturais

B) engajamento nos Conselhos Municipais de Defesa dos
Direitos

C) questionamento da base técnico-operativa

D) investimento teórico nos fundamentos ético-políticos

27. De acordo com Behring (2003), no decorrer da década
de 90, a proteção social no país assumiu, dentre outras,
uma característica:

A) constitucional
B) democrática
C) pública
D) focalista

28. Para Werneck Viana (2001), a Seguridade Social
indicada na Constituição Federal de 1988 não foi efetivada.
Para a integração concreta das políticas de saúde, previ-
dência e assistência social haveria a necessidade de:

A) reduzir o déficit público

B) reverter os desequilíbrios estruturais

C) criar um Ministério da Seguridade

D) instituir Secretarias de Seguridade nos Estados e Mu-
nicípios

29. Segundo Minayo (2003), o trabalho de campo, na pes-
quisa qualitativa, aproxima o pesquisador daquilo que ele
deseja estudar e conhecer e permite ainda:

A) criar conhecimento
B) modificar os objetivos da pesquisa
C) definir precisamente a amostragem
D) estabelecer o tempo necessário para finalizar a pesquisa

30. Uma prática comum a Assistentes Sociais de diversas
áreas é a realização de Estudo Social. De acordo com
Fávero (2005), de maneira geral é possível dizer que o Es-
tudo Social:

A) é um produto do trabalho do assistente social, impres-
cindível ao acesso aos direitos sociais

B) tem por finalidade conhecer com profundidade uma de-
terminada situação ou expressão da questão social

C) tem como principal característica ser descritivo, trazen-
do dados genéricos de uma situação social específica

D) por ser um instrumento de trabalho inicial do Assistente
Social, não é capaz de garantir ou ampliar direitos dos
usuários
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31. A ausência e a ineficácia de políticas públicas capa-
zes de assegurar a reprodução social trouxeram para a
família uma função de anteparo social. Para exercer esta
função, na atualidade, a partir das mudanças sociais das
últimas décadas, cabe ao Assistente Social:

A) mudar de paradigma através da incorporação do con-
ceito de família ampliada

B) construir estratégias de enfrentamento à desigualdade
social, tendo como base a inserção da mulher no mercado
de trabalho

C) garantir à família o acesso a políticas sociais públicas,
através da inserção nos programas assistenciais ofereci-
dos pelo Estado

D) considerar as conseqüências da crise econômica do
país e as mudanças na organização e dinâmica familiar

32. De acordo com Freire (1997), nos grupos ”encontra-
mos um lugar, um papel, uma forma de estar, que por sua
vez, constitui nossa maneira de ser.” A estrutura do grupo
é formada através:

A) do movimento de horizontalidade
B) da heterogeneidade
C) da dinâmica 3D
D) da mobilidade transferencial

33. Em determinada manhã, o Assistente Social se dirige
à Comunidade para realizar uma visita domiciliar a fim de
avaliar a inclusão da Sra. X no Programa Assistencial. Pede
orientações sobre como chegar ao local da moradia a que
pretende ir. Um comerciante informa o solicitado e acres-
centa que naquele horário encontrará em casa somente
as crianças (5 e 7 anos), pois a mãe sai para trabalhar e
não tem com quem deixar os filhos. Nesta situação, o
Assistente Social deve:

A) solicitar ao comerciante que informe a usuária da ne-
cessidade de ela ser entrevistada, para não perder a opor-
tunidade de ser incluída no Programa

B) oferecer a chance de inclusão no Programa a outra fa-
mília com condições econômicas mais precárias, já que a
usuária em questão está trabalhando

C) ir até o local e se informar com as crianças sobre a hora
em que poderá retornar, a fim de que a família em tese não
seja prejudicada

D) dirigir-se à moradia e verificar se as crianças estão
mesmo sozinhas, para, se for o caso, comunicar a situa-
ção ao Conselho Tutelar da área

34. Em atendimento, o Assistente Social orienta o usuário
sobre o direito à participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde. Para fazê-lo adequadamente, o
profissional deve basear-se na Lei:

A) 8.142/90
B) 7.853/91
C) 8.080/90
D) 8.069/90

35. Na área da saúde, existem dois projetos em disputa: o
de Reforma Sanitária e o Privatista. De acordo com Bravo e
Matos (2001), o projeto hegemônico tem como estratégia :

A) o aprofundamento do controle social
B) a ênfase nas parcerias com a sociedade
C) o desenvolvimento de análises teóricas sobre a temática
D) a realização de assessoria aos conselheiros de saúde

36. De acordo com Vasconcelos (2006), quando o Assis-
tente Social lida com as questões trazidas pelo usuário,
através de uma perspectiva individualizada, tem uma visão
parcial da demanda. No caso da saúde, no que se refere
ao acesso à saúde como direito social, isto pode ser ob-
servado através do descaso a demandas por:

A) participação e controle social
B) conhecimento da rotina institucional
C) cadastramento em projetos
D) orientação sobre prevenção de doenças

37. Na discussão de Educação e Saúde, Stotz (1997) tra-
balha com quatro abordagens filosóficas, que têm como
principal característica comum a:

A) apologia à teoria sistêmica
B) crítica ao “modelo médico” vigente
C) censura ao método dialético
D) defesa da prática corretiva

38. O Programa de Saúde da Família foi criado com a
intenção de investir na atenção primária, na prevenção e
promoção da saúde, articuladas com a assistência curati-
va e de alta complexidade. Um dos dilemas apontados por
Teixeira (2001) nessa direção refere-se:

A) ao aumento de encaminhamentos à rede hospitalar sem
uma contrapartida

B) à ausência de planejamento das ações de saúde a par-
tir dos dados colhidos pelos institutos de pesquisa

C) ao privilegiamento da atenção ao nível primário de as-
sistência sem a redução do fluxo ambulatorial

D)  à falta de mecanismos de referência e contra-referên-
cia funcionando devidamente

39. Partindo de Teixeira (2001), é possível dizer que um
dos argumentos para defender a inserção do Assistente
Social na equipe básica do Programa de Saúde da Família
é a necessidade de:

A) montar uma equipe multiprofissional completa a fim de
aproximar-se do conceito de saúde outorgado na Consti-
tuição Federal

B) promover modificações na política de saúde e assistên-
cia através de um investimento concomitante para efetivar
a focalização

C) descortinar as políticas privadas e filantrópicas ofereci-
das à população para  fortalecer o acesso ao direito de
saúde

D) prestar assistência exclusiva aos usuários que vivem
em pobreza absoluta para reforçar que o PSF é paralelo à
rede de serviços de saúde
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40. De acordo com Alves (2005), uma inovação verificada
no Programa de Saúde da Família é a:

A) assistência continuada a famílias de uma área adscrita
B) ênfase na atenção curativa e reabilitadora
C) definição apriorística dos problemas de saúde
D) erradicação do auto-cuidado dos indivíduos

41. O Pacto pela Saúde correspondente à Portaria MS
399/06 apresenta três dimensões. São elas:

A) pela lei, pelas peculiaridades locais e pela adequação
ao ambiente

B) pela saúde do trabalhador, pela reabilitação e pela
readaptação profissional

C) pela vida, pela gestão e em defesa do SUS

D) pela participação popular, em defesa das Conferências
e pelos Conselhos de Saúde

42. A Portaria GM/MS nº 648/06 aprova a Política Nacional
de Atenção Básica. Para esta, o Programa de Saúde da
Família se caracteriza como:

A) produto
B) controle
C) contrapartida
D) estratégia

43. Conforme a Lei 10.216/01, é direito da pessoa portado-
ra de transtorno mental:

A) ter o primeiro atendimento nos hospitais psiquiátricos

B) receber apenas informações básicas sobre seu diag-
nóstico e tratamento

C) ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios me-
nos invasivos possíveis

D) ter acesso a meios de comunicação limitados,visando
evitar agravos à doença

44. Um dos requisitos para obtenção do auxílio-reabilita-
ção psicossocial para pacientes acometidos de transtor-
nos mentais egressos de internações é que:

A) o paciente seja egresso de internação psiquiátrica cuja
duração tenha sido superior a três anos

B) haja expresso consentimento do paciente, ou de seu
representante legal, em se submeter às regras do progra-
ma

C) seja aceita pelo beneficiado a atenção em saúde men-
tal de forma esporádica

D) a situação clínica e social do paciente justifique a per-
manência em ambiente hospitalar

45. Segundo a Portaria GM/MS nº 336/03, o Serviço de
Atenção Psicossocial para municípios com população entre
20.000 e 70.000 habitantes é o CAPS I. A assistência pres-
tada ao paciente que reside em município deste porte tem
a seguinte característica:

A) será realizada através de atendimentos em grupos, con-
trapondo-se ao atendimento individual

B) exclui visitas domiciliares e atendimento familiar

C) exige atendimento em oficinas terapêuticas executa-
das por profissional de nível superior

D) prevê atividades comunitárias e a inserção familiar e
social do usuário

46. De acordo com a Portaria nº 2.077/03, para incluir
beneficiários no Programa “De Volta para Casa”, a Secre-
taria Municipal deverá iniciar a avaliação da solicitação do
paciente ou de seu representante legal, através:

A) da equipe de saúde designada pelo gestor municipal

B) do gestor municipal de saúde, definido previamente pelo
Prefeito

C) da equipe básica, conforme Instrução Normativa

D) da parceria com a Secretaria Estadual

47. Segundo a Portaria nº 2.197/GM, a atenção integral
aos usuários de álcool e outras drogas em unidades de
atenção básica, ambulatórios não-especializados, Progra-
ma Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitári-
os de Saúde tem como característica:

A) atuação desarticulada da rede de atenção integral  à
saúde

B) vínculo com a rede terciária para encaminhar os casos
de DST/AIDS assim que descobertos

C) adoção da lógica de redução de danos

D) aconselhamento profundo e sistemático para viabilizar
a desintoxicação dos usuários

48. A Portaria nº 1.169/GM de 7 de julho de 2005 destina
incentivo financeiro para os municípios que desenvolvam
projetos de Inclusão Social pelo Trabalho, que é direcionado
a pessoas:

A) que estejam abaixo da linha de pobreza

B) portadoras de transtornos mentais e/ou decorrentes do
uso de álcool e outras drogas

C) portadoras de deficiência

D) que não tiveram acesso ao mercado de trabalho formal

49. No artigo 10, alínea f do Código de Ética Profissional,
tem-se que “Ao realizar crítica pública a colega e outros
profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, constru-
tiva e comprovável, assumindo sua inteira responsabilida-
de” (Código de Ética Profissional,1993). Para o Assistente
Social, tal alínea constitui:

A) um direito
B) um princípio
C) um dever
D) uma atribuição

50. Para fins de fixação de pena, “exercer sua autoridade
de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de par-
ticipar e decidir livremente sobre seus interesses” (Código
de Ética Profissional /1993) é considerado uma violação:

A) leve
B) pesada
C) média
D) grave





