
NIVEL SUPERIOR COMPLETO

CARGO 35: ASSISTENTE SOCIAL

ATENÇÃO
Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte “ frase mestra”  de Robert Collier:

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente”
Atranscrição da “ frase mestra”  é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o 
Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição ocasionará a eliminação do candidato no presente 
concurso público.

PREFEITURA MUNICIPA  
DEMOJU

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
Você está recebendo o seu Caderno de Questões, 
contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de 
múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem 
sequencial. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página.

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões 
e no rodapé das páginas internas, o cargo que o 
Caderno de Questões se refere. Caso você tenha 
recebido um Caderno de Questões que não corres
ponda ao mesmo cargo descrito no seu Cartão 
Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala e exija o Caderno de Questões correto.

As respostas das questões objetivas de múltipla 
escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em 
material transparente.

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha existirão 05 (cinco) alternativas de resposta 
(A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica
mente, a resposta da questão.

O tempo máximo disponível para realização da prova 
é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o 
tempo destinado à identificação e ao preenchimento 
do Cartão Resposta.

Somente depois de decorridos 60 minutos do início da 
prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de 
Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova.

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de prova juntos.

Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova.

PREFEITURA MUNICIPAL DE M OJU/PA
CONCURSO PÚBLICO N° 01 /2016
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda o que se pede nos comandos das 
questões.

O LOBO MORAVA EM CASA

Rosângela Sales Cohen, 56 anos, de Belém do Pará.
A história que tenho para contar é semelhante à de Chapeuzinho 
Vermelho. Só que o lobo morava em minha casa. Era o meu pai. 
Fui abusada por ele durante a infância e a adolescência.

Sou a 13a de uma família de catorze irmãos de Belém do 
Pará. Por alguma razão, meu pai me escolheu quando eu era tão 
novinha que nem lembro a idade que tinha. Na calada da noite, 
ele ia à minha cama, fazia o que queria comigo e depois ia 
embora. Eu era muito pequena, não tinha noção do que era certo 
ou errado. Tudo foi piorando à medida que não queria mais 
satisfazer seus desejos, ele começou a me ameaçar, dizendo 
que deixaria a família passar fome. Toda a minha pureza virou 
indiferença. Desenvolví um mecanismo de autodefesa que 
consistia em anular todos os meus sentimentos bons ou ruins. 
Tornei-me um ser não vivo. E tenho lembranças fragmentadas 
daquela época.

Por volta dos 5 anos, tive uma de minhas experiências 
mais traumáticas. Ouvi de um familiar que eu gostava daquilo. 
Era como se eu houvesse seduzido meu pai. Aquelas palavras 
foram como uma faca cortando minha alma. Passei a ser 
acometida por uma febre psicológica, que me fazia delirar a mais 
de 40 graus. Estavam me acusando de algo do qual era vítima, e 
o fato de todos saberem o que acontecia e ninguém fazer nada 
me revoltava ainda mais. Passei a me sentir, de fato, culpada. 
Tinha nojo de mim mesma, além de muita vergonha. Acima de 
tudo, havia o medo.

Então, um dia, quando eu já tinha 15 anos, meu pai 
acabou sendo expulso de casa pelos meus irmãos por causa das 
maldades que fazia comigo. Acreditei que meus problemas 
haviam acabado. Aos 16 anos, tive o meu primeiro namorado. 
Ficamos três anos juntos, e ele sempre foi muito respeitoso 
comigo. Quando tinha 20 anos, comecei a namorar um rapaz 
que conhecí na saída da faculdade. Na época, tinha planos de 
me casar, constituir uma família, ir para bem longe da minha 
casa. E, por isso, eu o via como uma espécie de "salvador” . Em 
uma ocasião, saímos para ir a uma festa. A noite estava ótima, 
até a hora de irembora... Na volta para casa, ele parou no motel. 
Em dado momento, começou a me olhar de maneira estranha, 
de uma forma que eu já conhecia. Fingi que estava passando 
mal e me tranquei no banheiro, chorando desesperadamente. 
Ele, então, começou a ficar agressivo e a dar murros na porta, 
dizendo que iria arrombá-la. Abri a porta e aconteceu o que eu 
previra.

A sensação de impotência era o que mais me afligia. No 
fim, a violência emocional é muito maior do que a física. Na 
manhã seguinte, ele me deixou em casa, como se nada tivesse 
acontecido, e ainda acenou para minha mãe com um sorriso. 
Disse a ele que, se voltasse a se aproximar de mim, iria 
denunciá-lo por estupro. Ele nunca mais apareceu.

Os abusos me fizeram desenvolver fobias e síndromes, 
doenças psicossomáticas que passei a estudar para procurar 
respostas quando ingressei no curso de psicologia. Eu havia me 
tornado uma pessoa amarga e egoísta, que magoava os outros. 
Asimples aproximação de alguém me causava pânico. Curei-me 
física, emocional e espiritualmente em um retiro religioso em 
Curitiba, onde fiquei por um mês. Deus me deu condições de 
lutar contra o ódio e o medo que me congelavam. Descobri que 
era capaz de amar e me deixar ser amada. O mais difícil foi 
perdoar, mas consegui.

Hoje sou mãe de três filhas e avó de duas netas, além de 
ser dona de uma corretora de imóveis. Faço esse relato com um

sorriso no rosto porque consegui criar três mulheres fortes e 
independentes. Pretendo publicar um livro com a história da 
minha vida para conscientizar as pessoas sobre a realidade do 
estupro. O nome do livro será Superação.
(Fonte: Depoimento colhido por Eduardo Gonçalves. Revista Veja, 
n° 2483)

[QuestãoH^fe---------------------------------------------------------------------

Do título do texto pode-se afirmar:
A) que se empregou uma ironia.
B) que destaca o lado lúdico do universo infantil.
C) que alude metaforicamente às fobias infantis.
D) que foi usado no sentido denotativo.
E) que Lobo está zoomorfizado na frase.

O emprego do acento grave em: "(...) à de Chapeuzinho 
Vermelho (...)" deu-se:
A) inadequadamente, pois não há acento grave diante de 
preposição.
B) pela fusão da preposição “a” com o artigo “a”.
C) pela fusão da preposição com o pronome demonstrativo.
D) opcionalmente, pela presença do substantivo próprio.
E) por estarsubtendida a palavra feminina “maneira”.

Em: "Desenvolví um mecanismo de autodefesa que consistia em 
anular todos os meus sentimentos bons ou ruins.", sobre a 
partícula "que", na estrutura, é adequado afirmar:
A) Introduz uma oração adjetiva restritiva.
B) É uma conjunção subordinativa integrante.
C) Tem função de complemento nominal.
D) Apresenta "de autodefesa” como antecedente.
E) Morfologicamente sobre variação de número.

[QuestãoH^^ ) ---------------------------------------------------------------------

O excerto: "Tornei-me um ser não vivo. E tenho lembranças 
fragmentadas daquela época." apresenta um deslize em relação 
à norma culta de:
A) Colocação pronominal.
B) Regência nominal.
C) Concordância verbal.
DJAmbiguidade.
E) Coesão.

[QuestãoH^^ ) ---------------------------------------------------------------------
"Pretendo publicar um livro com a história da minha vida para 
conscientizar as pessoas sobre a realidade do estupro.". A 
oração "para conscientizar as pessoas sobre a realidade do 
estupro." dá ideia de:
A) tempo.
B) finalidade.
C) condição.
D) causa.
E) explicação.

[QuestãoH^^ ) ---------------------------------------------------------------------

Rosangela Cohen, em sua infância, adolescência e juventude foi 
vítima:
A) da avareza e negligência da família.
B) da beleza de seu corpo.
C) de não saber selecionar os lugares por onde andava.
D) da luxúria de dois homens.
E) de todos os homens com quem se relacionou.
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IQuestâoHÍffi)---------------------------------------------------------------------

"Disse a ele que, se voltasse a se aproximar de mim, iria 
denunciá-lo por estupro.". Assinale a alternativa em que a 
redação não provocou mudança de sentido ou prejuízo à norma 
padrão:
A) Disse-o que, se voltasse a se aproximar, iria denunciá-lo por 
estupro.
B) Disse a ele que iria denunciá-lo por estupro, se voltasse a se 
aproximar por mim.
C) Disse a ele que lhe iria denunciar por estupro se voltasse a se 
aproximar.
D) Disse a ele que, se voltasse a aproximar-se de mim, iria 
denunciar ele porestupro.
E) Disse à ele: que se voltasse a se aproximar de mim, iria 
denunciá-lo porestupro.

[QuestãoH^I ---------------------------------------------------------------------

Assinale a alternativa em que a colocação pronominal segue o 
nível coloquial.
A) "Por alguma razão, meu pai me escolheu."
B) "Quando lhe disse que não queria."
C) "Tornei-me um ser não vivo."
D) "Tinha nojo de mim mesma."
E ) "(...) e me deixar ser amada."

CETAP

[QuestãoH^^)---------------------------------------------------------------------

Da estrutura: "Fui abusada por ele durante a infância e a 
adolescência.", não é correto afirmar:
A) O sujeito é desinencial.
B) "por ele" é objeto indireto.
C) Avoz verbal é passiva.
D) Há adjunto adverbial temporal na oração.
E) Na voz ativa, "ele" seria o sujeito da oração.

[QuestãoH^^ ) ------------------------------------------------------------
Recebe acento pela mesma regra de “egoísta” o vocábulo:
A) história.
B) vítima.
C) saída.
D) ninguém.
E) ódio.

INFORMÁTICA

Modo de Inicialização do Sistema Operacional Windows 7, que 
ajuda a diagnosticar problemas no sistema operacional e utiliza 
somente os arquivos e drivers básicos para a inicialização, 
nenhuma conexão de rede e sem interface gráfica com o 
usuário. Assinale a alternativa correta, correspondente ao modo 
de inicialização descrito:
A) Modo de Segurança.
B) Modo de Segurança sem Rede.
C) Modo de Segurança com Prompt de Comando.
D) Última configuração válida.
E) Modo de Restauração Padrão.

No Microsoft Office Word 2003, é possível dividir a janela em 
duas partes para visualizar, comparar e editar diferentes seções 
de um documento ao mesmo tempo. Assinale a alternativa 
correta correspondente a opção de menu utilizada para acionar 
este recurso do Microsoft Word:

A) Formatar/Dividir.
B) Janela/Dividir.
C) Janela/Nova Janela.
D) Layout/Nova Página.
E) Inserir/Quebra/Quebra de Página.

[QuestãoH^^ ) ---------------------------------------------------------------------

A função SE do Microsoft Office Excel 2003, permite que sejam 
feitas comparações lógicas entre um valor e aquilo que se 
espera, podendo apresentar dois valores. Dadas as células 
A1=6, B1=100 e C1 =SE(A1 <=5;B1 *50%; B1*75%) de uma 
planilha Excel, assinale a alternativa correta correspondente ao 
resultado da expressão apresentada em C1:
A) 6
B) 30
C) 100
D) 50
E) 75

[Questãoj-^ ^ ) ---------------------------------------------------------------------

No Microsoft Office Power Point 2007, as transições de slides 
são os e fe itos  de anim ação que ocorrem  no modo 
"Apresentação de Slides" quando se dá a mudança de um slide 
para outro durante uma apresentação na tela. Sobre este 
recurso, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I- É possível controlar a velocidade de cada efeito de transição de 
slide.
II- É permitida a definição somente do mesmo tipo de transição 
de slides para todos os slides de uma apresentação.
III- É possível adicionar som a transições de slides.
IV- Na transição de slides, é possível avançar para o próximo 
slide somente ao clique do mouse.

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

Conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em 
rede, utilizado em Intranets. Assinale a alternativa correta, 
correspondente ao suíte de protocolos descrito:
A) TCP/IP
B ) HTML
C ) IP
D) FTP
E ) HTTP

"Norte tem maior n° de tentativas de fraude em e-commerce. 
Mapa da Fraude mostra que a cada R$ 100 em compras na 
região, R$ 7,70 é de tentativa de fraude. Ataques mobile crescem 
no país."(Fonte: ORM News. Data: 10.07.2016). Sobre a 
reportagem, apenas não se pode afirmar:
A) os números constam no Mapa da Fraude 2016, divulgado pela 
ClearSale, uma empresa especializada em soluções antifraude 
para transações comerciais.
B) o mapa traz informações sobre as tentativas de fraudes 
eletrônicas em todo o país, abrangendo as compras em e- 
commerce via desktop e mobile em todas as regiões brasileiras 
no ano de 2015.
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C) a região Sudeste vem em seguida com 7,2% das tentativas de 
fraude. O estudo considera as regiões nordeste (3,9%) e sul 
(2,5%) as mais seguras para compras pela internet.
D) os segmentos mais procurados pelos fraudadores na região 
Norte são telefonia celular (14,4%), games (12,9%), automotivo 
(10,1 %), eletrônicos (9,7%) e esportes (9,0%).
E) entre as modalidades mais comuns de fraude estão o uso 
indevido do cartão de crédito, o phishing, tipo de ataque hacker 
no qual os criminosos conseguem obter senhas e dados 
bancários por meio de e-mails falsos, e sites falsos de lojas ou 
bancos.

"Importação de lâmpada fluorescente terá autorização prévia. 
Medida foi concretizada por conta da proibição da venda deste 
produto no país.". (Fonte: ORM News. Data: 10.07.2016). Em 
atenção à notícia apresentada, analise as afirmações seguintes 
e marque a alternativa correta:
I- Com a proibição da venda de lâmpadas incandescentes no 
país, uma das alternativas são as lâmpadas fluorescentes. Mas 
nem todos sabem que o descarte delas precisa ser feito com 
cuidado, pois essas lâmpadas contêm vapor de mercúrio e 
podem ser prejudiciais ao ambiente e à saúde.
II- Esta semana, resolução do Ministério da Importação, 
Exportação e Relações Internacionais determinou que as 
empresas que vendem lâmpadas fluorescentes só poderão 
importá-las mediante autorização prévia.
III- A legislação instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
prevendo que empresas, governo e consumidores se unam para 
a destinação certa das lâmpadas fluorescentes.
IV- Como a maior parte das lâmpadas vendidas no Brasil vem de 
fora, a resolução condicionando a importação à autorização 
prévia reforça a fiscalização do governo em relação ao descarte 
adequado. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a anuência 
para obter a licença de importação deverá vir do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama).
A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
D) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
E) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.

A) O ramo têxtil lidera os setores em que há escassez de mão de 
obra nos últimos 12 meses.
B) O desemprego é uma das faces mais visíveis e um dos 
reflexos mais danosos da atual recessão econômica brasileira, a 
mais severa desde, pelo menos, o início da década de 1930.
C) A falta de trabalho não impede que alguns setores ainda 
penem com um mal que parecia um fenômeno restrito aos dias 
em que o Brasil viveu um cenário de pleno emprego, com taxa de 
desocupação inferior a 5%: a escassez de profissionais.
D) Em um levantamento exclusivo, a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que em 
setores importantes, a falta de qualificação ainda impede o 
preenchimento de vagas.
E) Mesmo depois de ver sua economia encolher 3,8% em 2015 e 
ter retração superior a 3,5% projetada para este ano, o Brasil é 
um dos cinco países que mais têm dificuldade para contratar, 
segundo pesquisa da consultoria americana ManpowerGroup.

[Questãoj-^ ^ )---------------------------------------------------------------------

Um grupo de mulheres na Síria resolveu se unir para lutar contra 
o Estado Islâmico. Sobre o assunto, analise as afirmações 
seguintes e marque a alternativa correta.
I- Casadas, solteiras, com ou sem filhos, e inclusive com netos, 
as integrantes das FPMB querem demonstrar que as mulheres 
também podem lutar.
II- Cansadas de ver como o grupo terrorista Estado Islâmico (El) 
ameaça seus povos no nordeste da Síria, as cristãs decidiram 
pegarem armas para lutar contra os radicais em uma milícia que 
combate ombro a ombro com os homens.
III- Este grupo lembra o contingente feminino mais famoso da 
Síria, as Unidades de Proteção da Mulher, ramo feminino das 
milícias curdo-sírias, nas quais elas sempre tiveram um papel 
preponderante, e inclusive comandaram batalhas épicas contra 
os jihadistas como a de Kobani.
IV- Lá, a maioria dos fiéis cristãos são assírios, um grupo étnico 
que segue várias igrejas como a caldeia, a siríaca ortodoxa e a 
igreja do leste.
A) Apenas a afirmação I está correta.
B) Apenas a afirmação II está correta.
C) Apenas a afirmação III está correta.
D) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
E) Todas as afirmações estão corretas.

[QuestãoH^I ---------------------------------------------------------------------
Sobre a nova medida de segurança nas estradas do Brasil que 
passou a ser obrigatória a partir do dia 08.07.2016, apenas não 
se pode afirmar:
A) A partir desta sexta-feira (8), o farol baixo aceso durante o dia 
em rodovias é obrigatório.
B) Quem for flagrado com as luzes apagadas será multado em 
R$85,13.
C) Quem for flagrado com as luzes apagadas será multado por 
infração grave e terá quatro pontos na carteira de habilitação.
D) O objetivo da medida é aumentar a segurança nas estradas, 
reduzindo o número de acidentes frontais.
E) Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 
estudos mostram que a presença de luzes acesas reduz entre 
5% e 10% o número de colisões entre veículos durante o dia.

[Questãoj-^ p --------------------------------------------------------------------------

"Desemprego está alto, mas há setores em que falta mão-de- 
obra. Em estudo elaborado para o site de VEJA com 
exclusividade, Confederação Nacional do Comércio identifica 
escassez de profissionais em áreas como TI e agronegócio.". 
(Fonte: Revista VEJA. Data: 10.07.2016). Sobre o assunto 
noticiado, não se pode afirmar:

LEGISLAÇÃO

* ' 
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Município de Moju, responda as questões de 21 
até 25 a seguir:

Sobre a posse, nos termos dos artigos 19, 20, 21 e 22, apenas 
não se pode afirmar:
A) é competente para dar posse o Secretário Municipal.
B) do termo de posse, assinado pela autoridade competente e 
pelo funcionário, constará o compromisso do fiel cumprimento 
dos deveres e atribuições.
C) o funcionário declarará para que figurem obrigatoriamente no 
termo de posse, os bens e valores que constituem seu 
patrimônio.
D) a autoridade que der posse verificará sob pena de 
responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais para 
investidura.
E) a posse terá lugar no prazo de trinta dias da publicação do ato 
de provimento mediante sua afixação no prédio da Prefeitura 
Municipal.
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IQuesaoM^^l---------------------------------------------------------------

Em atenção às regras previstas nos artigos de 24 até 27 sobre o 
exercício, analise as afirmações seguintes e marque a 
alternativa correta.
I- O inicio, a interrupção e o reinicio de exercício serão 
registrados no termo de posse do funcionário.
II- Ao chefe do órgão para onde for designado o funcionário, 
compete dar-lhe exercício.
III- Ao entrar em exercício o funcionário apresentará ao órgão de 
pessoal os elementos necessários ao assentamento individual.
IV- O afastamento do funcionário de seu órgão para ter exercício 
em outro, por qualquer motivo só se verificará nos casos 
previstos neste Estatuto, ou mediante prévia autorização do 
Prefeito Municipal, para fim determinado e a prazo certo.

A) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
B) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
C) Apenas as afirmações III e IVestão corretas.
D) Apenas as afirmações I, III e IVestão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

CETAP

A respeito da matéria relacionada à licença para tratamento de 
saúde, apenas não se pode afirmar:
A) o atestado médico e o laudo da junta nenhuma referência 
farão ao nome ou à natureza da doença de que sofra o 
funcionário, salvo se se tratar de lesões produzidas por acidente, 
de doença profissional ou quaisquer das moléstias referidas no 
art.76.
B) no curso da licença, o funcionário abster-se-á de atividade 
remunerada, sob pena de interrupção imediata da mesma 
licença, com perda total do vencimento ou remuneração até que 
reassuma o cargo.
C) será punido disciplinarmente o funcionário que se recusar a 
inspeção médica, cessando os efeitos da pena, logo que se 
verifique a inspeção.
D) considerado apto em inspeção médica, o funcionário 
reassumirá o exercício sob pena de se apurarem como faltas os 
dias de ausência.
E) será parcial o vencimento ou remuneração do funcionário 
licenciado, para tratamento de saúde, acidentado em serviço, 
atacado de doença profissional ou das moléstias indicadas no 
artigo 76.

[QuestãoH^^ )---------------------------------------------------------------------

Conforme preceitua o art. 199, aos funcionários cabem os 
seguintes direitos:
I- proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos nos termos da lei.
II- redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança.
III- adicional de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas na forma da lei.
IV- décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou 
no valor da aposentadoria.
Após a leitura destes itens, marque a alternativa correta.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenasos itens III e IVestão corretos.
D) Os itens I e III estão corretos.
E) Os itens II e IV estão errados.

Em relação à aplicação das penas disciplinares, não é correto 
afirmar:
A) na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a 
natureza e a gravidade da infração e os danos que dela 
provierem para o serviço público.
B) será punido o funcionário que sem justa causa deixar de 
submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade 
competente.
C) a pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de 
desobediência ou falta de cumprimento dos deveres.
D) a pena de suspensão, que não excederá de noventa dias, 
será aplicada em caso de desobediência ou falta.
E) a destituição de função terá por fundamento a falta de exação 
no cumprimento do dever.

* > 
Sobre a Gratificação de Desempenho Administrativo 
(GDA) e a Gratificação de Desempenho Operacional 
(GDO) previstas no art. 48 da Lei n. ° 714/2001, responda 
as questões 26 e 27 a seguir:

>■

[Questãof

Quem é o responsável pela concessão destas gratificações?
A) O Chefe do Poder Executivo.
B) O Secretário Municipal.
C) O Diretor do Órgão.
D) O Supervisor da Secretaria.
E) O Funcionário Municipal.

Qual o limite do valor destas gratificações?
A) O percentual de 50% do vencimento básico do respectivo 
cargo ou função.
B) O percentual de 75% do vencimento básico do respectivo 
cargo ou função.
C) O percentual de 80% do vencimento básico do respectivo 
cargo ou função.
D) O percentual de 90% do vencimento básico do respectivo 
cargo ou função.
E) O percentual de 100% do vencimento básico do respectivo 
cargo ou função.

[QuestãoH f̂l-------------------------------------------------------------

Sobre a Gratificação por Desempenho e Jornada Complementar 
prevista no art. 49 da Lei n.° 714/2001, não se pode afirmar:
A) é concedida facultativamente.
B) possui caráter permanente.
C) pode ser cancelada a qualquer tempo, de acordo com o 
superior interesse da administração pública do município na 
execução de suas ações administrativas.
D) pode ser reduzida de modo especial, por insuficiência de 
recursos orçamentários e financeiros.
E) pode ser cancelada de modo especial, por insuficiência de 
recursos orçamentários e financeiros.

[Questãô

Considerando os artigos 51, 52 e 53 da Lei n.° 714/2001 que 
tratam do Adicional por tempo de serviço, analise as afirmações 
seguintes e marque a alternativa correta:
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I- Os Funcionários Efetivos e Estáveis nos termos da 
Constituição Federal, farão jus ao Adicional por tempo de 
Serviço, devido por quinquênio de efetivo exercício funcional, até 
o máximo de 07 (sete) quinquênios.
II- O Adicional por tempo de Serviço - Quinquênio - será no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento básico do 
cargo efetivo ou no qual se tornou estável.
III- O Servidor Efetivo ou Estável, mediante requerimento e após 
comprovado o seu tempo de serviço, passará a receber o 
quinquênio a partir do mês em que completar cada período de 05 
(cinco) anos de exercício funcional.
A) Apenas a afirmação I está correta.
B) Apenas a afirmação II está correta.
C) Apenas a afirmação III está correta.
D) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
E) Todas as afirmações estão corretas.

[QuestãoH^^ ) ---------------------------------------------------------------------

O Servidor que em missão oficial ou a serviço da administração 
municipal, se afastar temporariamente de sua sede para outro 
ponto do Estado e fora da circunscrição territorial do município, 
fará jus a percepção de diárias para cobrir as despesas com 
transporte, pousada e alimentação. Sobre estas diárias, analise 
os itens seguintes e marque a alternativa correta de acordo com 
os artigos 56 e 57 da Lei n,° 714/2001.
I- Quando o deslocamento for para outro Estado da Federação 
ou para o Exterior o servidor independente do valor das diárias, 
receberá as passagens.
II- O valor da diária será estabelecido pelo Poder Executivo 
Estadual.
III- O valor da diária será estabelecido considerando o local de 
destino, o meio de transporte e situação hierárquica do cargo 
exercido pelo servidor.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e 111 estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
E) Apenas o item III está errado.

Sobre a inserção do usuário no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no âmbito do Sistema Único 
da Assistência Social (SUAS), é correto afirmar que:
A) a inserção deverá ser no serviço de proteção social básica 
realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo 
a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo 
com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social 
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidade e risco social.
B) a inserção deverá ser no serviço de proteção social básica ou 
especial realizad o em grupos, organizado a partir de percursos, 
de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, 
de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o 
trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações 
de vulnerabilidade e risco social.
C) a inserção deverá ser no serviço de proteção social especial 
realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo 
a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo 
com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social 
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidade e risco social.

D) a inserção deverá ser no serviço de proteção social básica 
realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo 
a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo 
com seu ciclo de vida e orientação sexual, a fim de complementar 
o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de 
situações de vulnerabilidade e risco social.
E) a inserção deverá ser no serviço de proteção social básica 
realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo 
a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo 
com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social 
com famílias em que os vínculos familiares foram rompidos.

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no 
que dispõe à convivência da criança e do adolescente com a mãe 
ou o pai privado de liberdade é correto afirmar que:
A) a convivência não é permitida, porque o espaço em que se 
encontram os pais, não promove o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, da criança, segundo o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA).
B) a convivência não é permitida, pois segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) o direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança 
e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia e dos valores.
C) será garantida a convivência da criança e do adolescente com 
a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de 
acolhim ento instituc iona l, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial.
D) será garantida a convivência da criança e do adolescente com 
a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de 
acolhim ento instituc iona l, pela entidade responsável, 
dependente de autorização judicial.
E) será garantida a convivência da criança e do adolescente com 
a mãe ou o pai privado de liberdade, somente com autorização 
judicial do espaço onde o pai ou mãe se encontra e autorização 
do responsável legal da criança ou adolescente nas hipóteses de 
acolhimento institucional, pela entidade responsável.

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária 
(PNCFC) foi aprovado em 2006 por resolução conjunta do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) e do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS). Este plano trouxe como inovação a implementação do 
Programa de Famílias Acolhedoras. Sobre esse programa 
analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta:
I- É um serviço que organiza o acolhimento, na residência de 
famílias acolhedoras, de crianças e adolescentes afastados da 
família de origem mediante medida protetiva.
II- Representa uma modalidade de atendimento que visa 
oferecer proteção integral às crianças e aos adolescentes até 
que seja possível a reintegração familiar, tendo prazo máximo de 
três meses da criança ou adolescente nessa situação.
III- Ressalta-se que este Programa não deve ser confundido com 
a adoção. Trata-se de um serviço de acolhimento provisório, até 
que seja viabilizada uma solução de caráter permanente para a 
c riança  ou ado lescen te  -  re in teg ração  fa m ilia r ou, 
excepcionalmente, adoção.
IV- É uma modalidade de acolhimento diferenciada, que não se 
enquadra no conceito de abrigo em entidade, entendendo-se 
como colocação em família substituta, no sentido estrito.
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A) Somente a afirmação I está correta.
B) Somente a afirmação 111 está correta.
C) Somente as afirmações I e II estão corretas.
D) Somente as afirmações I e III estão corretas.
E) Somente as afirmações I, III e IV estão corretas.

[Q uestãoH ^)---------------------------------------------------------------------

O SUAS 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 serviços e da rede socio-assistencial e, ainda, 
os eixos estruturantes e de subsistemas conforme aqui 
descritos:

A) a Matricialidade Sociofamiliar, o financiamento, controle 
social, a Política de Recursos Humanos, a centralização político- 
administrativa e Territorialização.
B) a matricialidade Sociofamiliar, o financiamento, controle 
social, a Política de Recursos Humanos, a centralização político- 
administrativa e desterritorialização.
C) a matricialidade Sociofamiliar, o financiamento, controle 
social, a Política de Recursos Humanos, a descentralização 
político-administrativa e Territorialização.
D) a matricialidade Sociofamiliar, o financiamento, controle 
social, a descentralização político-administrativa e Territo
rialização. Já a Política de Recursos Humanos não pode 
compreender um dos eixos estruturante do SUAS, pois é tratada 
em resolução especifica.
E) a matricialidade Sociofamiliar, o financiamento, controle 
social, a descentralização político-administrativa e Territo
rialização. Já a Política de Recursos Humanos não pode 
compreender um dos eixos estruturante do SUAS, pois é tratada 
pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS).

Pode-se dizer que a Política Social ganhou densidade 
institucional e dimensão cívica com o chamado Welfare State ou 
Estado de Bem Estar Social que começou a ser formado na 
Europa, no último terço do Século XX. Essa é a concepção de 
muitos estudiosos da Política Social, entre eles Potyara Pereira, 
da área do Serviço Social. Sobre a Política Social e o Welfare 
State é correto afirmar que:
A) a Política Social e o Welfare State são correlacionados 
historicamente, sendo sinônimos.
B) o Welfare State ou Estado de Bem Estar Social é uma 
instituição encarregada de promover o bem estar, enquanto o 
Social Welfare é o resultado de uma ação política que busca 
efetivar bem estar a indivíduos e grupos, portanto, é necessária a 
distinção entre Política Social e Welfare State ou Estado de Bem 
Estar Social.
C) a Política Social é um conceito mais amplo, comparado ao 
Welfare State ou Estado de Bem Estar Social, pois este tem uma 
conotação histórica (Primeira guerra) e Institucional (O Estado 
capitalista regulador e provedor de benefícios e serviços sociais, 
de inspiração fordista) que não pode ser ignorada.
D) o Welfare State ou Estado de Bem Estar Social é um sistema 
de proteção social contraditório, tal como a Política Social, 
atendendo ao mesmo tempo interesses contraditórios, portanto 
não podemos distingui-los teoricamente.
E) a Política Social é um conceito mais amplo, comparado ao 
Welfare State ou Estado de Bem Estar Social, pois este tem uma 
conotação histórica (o segundo pós-guerra) e Institucional (O 
Estado capitalista regulador e provedor de benefícios e serviços 
sociais, de inspiração toyotista) que não pode ser ignorada.

Desde a crise econômica dos fins dos anos 1970, a família vem 
sendo redescoberta como um importante agente privado de 
proteção social. Em vista disso, quase todas as agendas 
governamentais preveem medidas de apoio familiar. Numa 
perspectiva dialética crítica marque a alternativa correta sobre 
este assunto.
A) Uma sociedade saudável deve encorajar as famílias a 
assumirem a responsabilidade com o bem estar de seus 
membros, a intervenção pública só deve acontecer caso a 
família falhe com sua principal instância de proteção social.
B) A parceria entre Estado e família constitui-se um dos grandes 
pilares do Estado de Bem Estar. Esse modelo de solidariedade 
familiar é hoje importante para a valorização não apenas da 
família, mas da mulher que tem um papel central de cuidado e 
dedicação com os filhos. Isso contribui para sua emancipação 
em uma sociedade capitalista.
C) A família nas agendas governamentais é fundamental para 
resgatar a necessidade de olhar as relações sociais em sua 
totalidade, isso implica também em não deixar essa totalidade se 
esgotar na família, porque ela está em um contexto social e 
expressa os conflitos da sociedade em que está inserida.
D) A proteção à família se tornou uma estratégia a ser 
considerada pela política de assistência social que tem como 
foco as famílias desestruturadas e portanto incapaz de gerir e 
otimizar recursos. Nessa perspectiva, a assistência social atua 
em despertar a autonomia familiar através de transferência de 
renda.
E) A família como toda e qualquer instituição é permeada de 
contradições, o indivíduo pode encontrar nela lócus privilegiado 
de solidariedade, mas também de violências, portanto, a 
redescoberta da família como um importante agente privado de 
proteção social, é duramente criticada pela perspectiva crítico 
dialética que defende a intervenção pública em casos de falha da 
família e do mercado.

“O trabalho de redes surgiu como uma proposta de intervenção 
capaz de forjar uma nova abordagem no enfrentamento das 
demandas da população, baseada na troca de saberes e de 
práticas entre os atores públicos ou entes governamentais 
envolvidos, visando à superação das formas cristalizadas de 
atendimento cujo enfoque não garante solução para as 
demandas sociais a cada dia mais complexas” (Fonte: 
TEIXEIRA, Solange Maria; PEREIRA, Karine Yanne de Lima. 
Texto e Contexto, v. 12. n. 1. jan./jun: 2013, p.121.). Marque a 
alternativa com a categoria que expressa corretamente a ideia 
do texto citado no comando da questão:

A) Intersetorialidade.
B) Interdisciplinaridade.
C) Multidisciplinaridade.
D) Centralidade.
E) Disciplinaridade.

Com base no Estatuto do Idoso, marque a alternativa que 
preencha as lacunas dos artigos 1 °, 34 e 41 corretamente:
"É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 
____anos. (...)
Aos idosos, a partir de____anos, que não possuam meios para
prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica da Assistência Social -  Loas. (...)
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É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local,
de____das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as
quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor 
comodidade ao idoso."
A) 65; 60 e 5%
B) 65;65e5%
C) 60,60 e 5%
D) 60; 65 e 5%
E) 60;65e6%

CEMP

As transformações ocorridas no sistema econômico mundial 
provocaram mudanças nas relações sociais de produção, nas 
relações do mundo do trabalho e consequentemente na questão 
social. Estas transformações afetaram o trabalho do assistente 
social. Sobre essas transformações marque a resposta 
incorreta.
A) A perspectiva neoliberal de redução das ações estatais funda- 
se na concepção de que o Estado não deve ser agente de 
proteção social, cabendo à sociedade (familiares, comunidades, 
associações voluntaristas e a iniciativa privada) significativa 
parcela de participação no processo de provisão social. Nesse 
contexto, a atuação profissional do assistente social assume 
uma nova configuração em face das tendências das alterações 
do perfil do mercado de trabalho.
B) O novo perfil do mercado de trabalho profissional teve uma 
redução das demandas colocadas para a profissão, no âmbito 
do setor público, em virtude das reformas do Estado 
paramentadas pela política de desregulamentação do mercado 
e de corte dos gastos públicos destinados à reprodução da força 
de trabalho.
C) O projeto neoliberal que se expande pelo mundo e, por 
conseguinte, no Brasil, amplia e aprofunda a pobreza, e as 
desigualdades. Nesse cenário, o mercado de trabalho 
profissional contraditoriamente é ampliado. Na contramão da 
reforma do Estado que caminha para a destruição dos serviços 
públicos, o assistente social continua sendo requisitado em 
virtude da exacerbação das expressões da questão social.
D) As mudanças qualitativas no campo profissional do assistente 
social, determinadas no quadro da crise do capital, refletem 
também as novas requisições que são postas pelo movimento 
de reconstituição das classes subalternas, na perspectiva de um 
novo projeto societário.
E) Nas instâncias de organização das classes subalternas, o 
trabalho dos assistentes sociais tende a assumir grandes 
perspectivas teórico-políticas que perpassam pelo projeto 
profissional e societário em disputa na sociedade brasileira na 
atualidade.

[Questão]-^ ^ )---------------------------------------------------------------------

Todo projeto e toda prática numa sociedade classista tem uma 
dimensão política, desenvolvendo-se em meio às contradições 
econômicas e políticas engendradas na dinâmica das classes 
sociais antagônicas. Sobre o Projeto Ético-Político (PEP) do 
serviço social brasileiro, analise as alternativas e marque a 
resposta correta.
A) O projeto ético-político do serviço social emergiu de forma 
organizada na década de 1970, no contexto da redemocra- 
tização da sociedade brasileira, e a sistematização teórica de 
uma ética profissional fundada na teoria social de Marx 
influenciou fortemente o PEP em sua origem.
B) O projeto ético-político do serviço social ainda está em 
construção exclusiva pelo Conselho Regional do Serviço Social 
(CRESS), fortemente tensionado pelos rumos neoliberais da 
sociedade e por uma reação conservadora no seio da profissão 
na década que transcorre.

C) O avanço do PEP nos anos 1980 deveu-se à construção do 
Código de Ética de 1993. Nele, tivemos o coroamento da virada 
histórica promovida pelas vanguardas profissionais. Tratou-se 
da primeira tentativa de tradução, não só legítima como legal da 
inversão ético-política do serviço social brasileiro, amarrando 
seus compromissos aos da classe trabalhadora.
D) O PEP exigiu uma nova postura ética, novos valores e 
referencias teóricas e a reformulação das principais referências 
para a formação profissionaj e para a fiscalização do exercício 
profissional: a disciplina de Ética e de Fundamentos Filosóficos 
dos currículos do Serviço Social, o Código de Ética e a Lei de 
Regulamentação da profissão.
E) O projeto ético-político do serviço social emergiu de forma 
organizada na década de 1960, no contexto da redemocrati- 
zação da sociedade brasileira, e a sistematização teórica de uma 
ética profissional fundada na teoria social de Gramsci influenciou 
fortemente o PEP em sua origem.

[Q uestãoH ^)---------------------------------------------------------------------
A categoria gênero foi uma contribuição teórica do movimento 
feminista, sobre seus conhecimentos de gênero em uma 
perspectiva materialista histórica e dialética. Analise a charge a 
seguir e marque a resposta correta:

Fonte: Blog Raiz da questão, 2016.

A) Adiscussão de gênero é duramente criticada pela perspectiva 
materialista histórica e dialética, justamente pelo que mostra a 
charge, pois essa discussão não chega à classe trabalhadora, 
não possibilitando um projeto emancipatório de sociedade, uma 
vez que somente as mulheres da burguesia seriam beneficiadas.
B) A charge mostra uma problemática relevante que merece 
atenção na discussão de gênero, categoria que não deve ser 
tomado como totalidade autônoma, portanto, irrelevante na 
concepção materialista histórica e dialética que tem como 
projeto de sociedade o fim das classes sociais.
C) É possível utilizar a categoria gênero em sintonia com uma 
perspectiva materialista histórica e dialética, mas é necessário 
integrar a discussão de movimentos sociais, uma vez que é a 
discussão mais importante dentro dessa perspectiva, caso 
contrário, ocorrerá à fragmentação das lutas.
D) Gênero não deve ser tomado de forma autônoma ou 
absolutizada (como a charge mostra). Essa categoria só é 
fecunda na concepção materialista histórica e dialética, quando 
as relações sociais são percebidas em conexão com outras 
categorias como raça/etnia e classe.
E) Gênero é compreendido pela concepção materialista histórica 
e dialética como a mais importante para superar uma estrutura 
capitalista, considerando que o fim das classes não implicaria o 
fim às desigualdades entre homens e mulheres.

Sobre os Instrumentais e técnicas do trabalho do Assistente 
Social, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa 
correta:
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I- A entrevista se expressa por um momento de exercício da 
escuta - que está completamente desvinculado de uma “escuta 
terapêutica” - se concretizando como um dos primeiros 
momentos em que se possibilita o conhecimento das demandas 
trazidas pelos usuários que nem sempre aparecem no nível do 
imediato. Cabe ao profissional utilizar esse instrumento para que 
norteie suas ações no sentido de pensar estratégias de 
atendimento.
II- O processo de Visita Domiciliar não deve ocorrer de forma 
aleatório e sem sistematização, é necessário que seja 
estabelecida sua sistematização e seu agendamento. Requer 
um planejamento, uma execução com desdobramento no 
registro das informações e dos dados coletados. Esse material 
deve estar articulado à avaliação desse processo para que o 
atendimento tenha uma continuidade, e essa perspectiva indica 
que tal instrumento de trabalho não pode ser utilizado a partir de 
uma perspectiva pontual e fiscalizatória.
III- Quando da necessidade do Assistente Social utilizar o 
instrumento Visita Domiciliar, o melhor a fazer é não comunicar o 
usuário da visita, pois somente desta forma é possível que as 
informações obtidas sejam verdadeiras e que o mesmo não está 
ocultando informações relevantes, assim maiores serão as 
poss ib ilidades de a judá-lo  a reso lver as dem andas 
apresentadas.
IV- O encaminhamento enquanto instrumento de intervenção do 
Assistente Social deve se configurar como estratégia de 
atendimento profissional, que exige um conhecimento da 
realidade local pautado num trabalho de pesquisa e 
mapeamento dos recursos aos sociais da região, para elaborar 
um catálogo de recursos relacionados à esfera do direito, da 
informação e da socialização de como a rede das políticas 
públicas funcionam.

A) Somente as afirmações I e III estão corretas.
B) Somente as afirmações II e III estão corretas.
C) Somente as afirmações I e II estão corretas.
D) Somente as afirmações 1, 11 e IV estão corretas.
E) Somente as afirmações I, III e IV estão corretas.

CEMP

[Questãol-^ ^ ) ---------------------------------------------------------------------
Sobre o uso de abordagens qualitativas na pesquisa em Serviço 
Social é correto afirmarque:
A) no que se refere às pesquisas qualitativas, é indispensável ter 
presente que o mais importante é descrever um objeto. O que 
exige uma grande disponibilidade do pesquisador e um real 
interesse em conhecer o objeto.
B) a pesquisa qualitativa pressupõe desconsiderar a pesquisa 
quantitativa. O fato de ser qualitativa implica a descaracterização 
ou exclusão da outra modalidade.
C) na pesquisa qualitativa é necessário manter distância de uma 
opção política. Pois ela é plena de intencionalidades e busca 
objetivos explicitamente definido e certamente apoiado em um 
projeto político singular, que se articula a projetos mais amplos e 
que, em última análise, relaciona-se até mesmo com o projeto de 
sociedade pelo qual lutamos.
D) é preciso enfatizar que há alguns pressupostos muito 
importantes que fundamentam o uso de metodologias 
qualitativas de pesquisa, são eles: o reconhecimento da 
singularidade do sujeito, o reconhecimento da importância de se 
conhecer a experiência social do sujeito e o reconhecimento de 
que conhecer o modo de vida do sujeito pressupõe o 
conhecimento de sua experiência social.
E) o importante na pesquisa qualitativa é o número de pessoas 
que vai prestar a informação, pois é a quantidade dos sujeitos 
que dará veracidade aos dados coletados.

Considerando a importância do Movimento de Reconceituação 
do Serviço Social nas sociedades latino-americanas, analise as 
afirmativas a seguir e marque a alternativa correta:
I- O Movimento de Reconceituação do Serviço Social é tratado 
por Netto, no livro Ditadura do Serviço Social, como um processo 
de construção de propostas de ação profissional, configurando 
três dimensões assumidas nesse processo: perspectiva 
modemizadora (marxista); atualização do conservadorismo 
(perspectiva conservadora) e intenção de ruptura (perspectiva 
fenomenológica).
II- O Movimento de Reconceituação do Serviço Social a partir da 
perspectiva hegemônica, no contexto da América Latina, impõe 
aos assistentes sociais a necessidade de ruptura com o caráter 
conservador que deu origem à profissão, calcado no atrelamento 
às demandas e interesses institucionais, e coloca como 
exigência a necessidade de construção de uma nova proposta 
de ação profissional, tendo em vista as demandas e os 
interesses dos setores populares que constituem, majoritaria- 
mente, a clientela do Serviço Social.
III- O Movimento de Reconceituação do Serviço Social, para 
Faleiros, apresenta apena uma tendência, a da transformação 
da ordem vigente no bojo do processo revolucionário, o que 
denomina de ruptura com o conservadorismo (perspectiva 
marxista).
IV- O Movimento de Reconceituação do Serviço Social constitui- 
se, no interior da profissão, num esforço para o desenvolvimento 
de propostas de ação profissional condizentes com as 
especificidades do contexto latino-americano, ao mesmo tempo 
em que se con figu ra  como um p rocesso  am plo de 
questionamento e reflexão crítica da profissão.

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

[Questãol-^ ^ ) ---------------------------------------------------------------------
Considerando a Lei n.° 10.216 de 06 de abril de 2001, que trata 
dos direitos e proteção das pessoas acometidas de transtorno 
mental, é correto afirmarque:
A) 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.
B) a internação, em qualquer de suas modalidades, será 
garantida sempre que a fam ília do paciente requerer, 
considerando os riscos que a pessoa com transtorno mental 
pode ocasionaraos familiares.
C) a internação voluntária ou involuntária somente será 
autorizada por profissional de nível superior da área da saúde do 
Estado onde se localize o estabelecimento.
D) o paciente que caracterize situação de grave dependência 
institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de 
suporte social, terá internação compulsória, aquela determinada 
pela Justiça.
E) A internação compulsória não será mais permitida, cabendo 
às unidades de saúde e equipe multidisciplinar, elaborar projetos 
terapêuticos singulares com o objetivo de manter o paciente no 
seio da família, levando em consideração as condições de 
segurança, tratamento clínico adequado a doença mental do 
paciente e atividades terapêuticas que ajudem em sua 
recuperação.
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IQ uesaoM ^)---------------------------------------------------------------------
Considerando o Código de Ética do Assistente Social, no que 
refere ao art. 2° do Titulo II, constituem direitos do assistente 
social:
A) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas 
estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos 
princípios afirmados neste Código; inviolabilidade do local de 
trabalho e respectivos arquivos e documentação garantindo o 
sigilo profissional e desagravo público por ofensa que atinja a 
sua honra profissional.
B) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e 
responsabilidade, observando a legislação em vigor; participar 
de programas de socorro à população em situação de 
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses 
e necessidades e utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da Profissão.
C) Programar, administrar, executar e repassar os serviços 
sociais assegurados institucionalmente.
D) Ser solidário com outros profissionais, sem, todavia, eximir-se 
de denunciar atos que contrariem os postulados éticos contidos 
neste Código e repassar ao seu substituto as informações 
necessárias à continuidade do trabalho.
E) Contribuir para a viabilidade da participação efetiva da 
população usuária nas decisões institucionais e democratizaras 
informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 
institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à 
participação dos usuários.

CETAP

“A reflexão crítica e contínua sobre o processo de trabalho e sua 
transformação é uma característica marcante da humanidade e 
constitui uma parte central do processo de desenvolvimento 
humano. O grau de dificuldade dessa reflexão aumenta com a 
complexidade e com a indeterminação dos processos de 
trabalho. Quanto mais complexo o processo de trabalho e 
quanto menos sistematizado ele for, mais difícil será pensar 
sobre ele”. (Fonte: DUARTE, Marco José de Oliveira. Processo 
de Trabalho em Saúde e Serviço Social: Notas sobre o Trabalho 
Profissional no Campo da Saúde. In: Política de Saúde Hoje: 
Interfaces & Desafios no Trabalho de Assistentes Sociais. 1. ed. 
Ed. Campinas: SP: Papel Social, 2014.p.). Sobre o processo de 
trabalho do Assistente Social na Saúde, analise as afirmativas a 
seguir e marque a alternativa correta.
I- Cabe registrar que muitas das vezes, mesmo compartilhando a 
concepção ampliada de saúde e as diretrizes do SUS, o trabalho 
de assistentes sociais tende a restringir seus enfoques e 
abordagens no modelo patológico-biomédico, por um lado, e 
mesmo hospitalocêntrico, por outro, quando lida com o corpo 
doente do sujeito em sofrimento. Daí, decorre uma incompatibi
lidade entre o que se tem como estratégia política e discursiva do 
campo da saúde coletiva - reforma sanitária e no Serviço Social -, 
projeto ético-político profissional e o modus operandi com 
relação aos usuários e seus modos e processos de saúde- 
doença/sofrimento-cuidado.
II- Os assistentes sociais, em seus processos de trabalho e, no 
caso, na saúde, vão, mediante seu trabalho e pela ação 
intencional dos processos no trabalho coletivo - sabendo que o 
todo é feito de partes e, nesse caso, de singularidades - usando 
ferramentas, meios de trabalho e organizando os seus modos de 
uso de tecnologias, imprimindo sua marca pessoal nesse 
processo, afinal, ao abordarmos a produção do cuidado 
enquanto trabalho coletivo, a temática da subjetividade 
(Campos), 1997) é intrínseca na objetivação desse mesmo 
trabalho.
III- Enquanto trabalhadores da saúde, somos coletivo, no 
processo de trabalho do setor, ou pelo campo de saber ou pelo 
núcleo de saber, mas ao mesmo tempo somos singulares na

forma de operacionalizar os modos de trabalho em saúde, no 
lidar com outro que nos demanda respostas e ações e que nos 
questiona e nos avalia quanto ao grau de desempenho de nosso 
trabalho profissional.
IV- Construímos, no cotidiano da produção do cuidado, redes 
vivas que instituem processos pulsantes de trabalho vivo em ato 
na saúde, como nos aponta Merhy (1997), não sem 
ambiguidades e contradições, não sem disputas, cooptações e 
embates de forças. A grande possibilidade de quebra da lógica 
predominante na saúde é sua desconstrução no espaço da 
micropolítica (Feuerweker, 2014), no espaço da organização do 
trabalho e das práticas. (Merhy, 2002)

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

(QuestãoH^)---------------------------------------------------------------------
Sobre a educação especial prevista na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) é correto afirmar que:
A) é um serviço de apoio especializado, na escola regular, para 
atender as peculiaridades da clientela de educação especial, 
sendo necessário laudo médico e teste de conhecimento para a 
inclusão do aluno na turma regular.
B) o atendimento educacional será feito na residência do aluno 
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.
C) a oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a quatro anos, durante a 
educação infantil.
D) a educação especial é a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede especializada de ensino, 
para educandos com necessidades especiais.
E) entende-se por educação especial, a modalidade de 
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

[QuestãoH^)---------------------------------------------------------------------

A Lei Orgânica da Saúde, aprovada em 19 de setembro de 1990, 
regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente 
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público 
ou privado. Sobre esta lei, analise as afirmações a seguir e 
marque a alternativa correta.
I- O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.
II - Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais.
III- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições federais públicos e privados, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema de Saúde 
Privado Brasileiro.
IV- A iniciativa privada deverá participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), sempre que necessário, desde que seja solicitado 
pelas esferas de governo-federal, estadual e municipal.
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A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
B) Somente a afirmativa III está correta.
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
D) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas

[Q uestãoH ^)---------------------------------------------------------------------

São considerados princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)
A) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; assistência 
integral; regionalização, organização dos serviços públicos de 
modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
B) Universalização, integralidade, regionalização e controle 
social.
C) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; integralidade de assistência, entendida 
como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie.
D) Assistência integral, capacidade de resolução dos serviços 
em todos os níveis de assistência e descentralização político- 
administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
E) Assistência integral; universalidade de acesso; regionali
zação; hierarquização da rede de serviços de saúde e integração 
em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico.
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