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LÍNGUA PORTUGUESA                         10 (questões) 

 
As questões de 01 a 10 dizem respeito ao TEXTO. 
Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
 
TEXTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Sobre o Texto, é incorreto afirmar que: 
 
a) “O tempo é músculo” é a expressão que os 

médicos costumam dizer quando alguém sofre um 
ataque cardíaco. 

b) O coração depende de um fornecimento contínuo 
de oxigênio. 

c) Se as artérias coronárias entopem e o 
abastecimento para, as células musculares do 
coração começam a morrer em questão de 
minutos. 

d) Cerca de 50 mil brasileiros morrem anualmente em 
decorrência de insuficiência cardíaca. 

e) Curativos para o coração – preparados em 
laboratório – podem ser uma nova alternativa 
radical oferecida pela medicina regenerativa nos 
próximos cinco anos. 

 
02. Assinale a alternativa que apresenta uma 
substituição possível do termo do Texto, que mantém o 
sentido original, a correção gramatical ou que corrige 
erro existente: 
 

a) “músculo” (linha 2) por “minúsculo”. 
b) “para” (linha 5) por “pára”. 
c) “sobrevivem” (linha 12) por “sobrevívem”. 
d) “anualmente” (linha 16) por “por ano”. 
e) “regenerativa” (linha 20) por “degenerativa”. 
 
03. Acerca da partícula “que” presente no período 
abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 
“Os pacientes que sobrevivem costumam desenvolver 
um quadro de insuficiência cardíaca 
permanente.” (linhas 12 a 14). 
  
a) Exerce função morfológica de pronome 

relativo, além de exercer a função de sujeito 
simples da oração a que pertence. 

b) É um termo anafórico de coesão, no entanto, não 
estabelece um elo entre duas orações. 

c) Classifica-se como conjunção integrante, não 
possuindo, portanto, função sintática própria. 

d) Poderia ser corretamente substituída por 
“às quais”, sem quaisquer outras alterações no 
período. 

e) Classifica-se sintaticamente como pronome 
relativo, não possuindo, portanto, 
função morfológica própria. 

 
04. “Os médicos costumam dizer que quando alguém 
sofre um ataque cardíaco, „o tempo é músculo‟.” (linhas 
1 e 2). É correto afirmar que o termo destacado no 
trecho do Texto introduz uma: 
 
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
c) Oração subordinada substantiva predicativa. 
d) Oração subordinada substantiva completiva 

nominal. 
e) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
05. “Se elas entopem e o abastecimento para, as 
células musculares do órgão começam a morrer em 
questão de minutos.” (linhas 4 a 7). Assinale a 
alternativa que justifica corretamente o porquê de o 
termo destacado não ter sido craseado: 
 
a) O termo “a” não foi craseado, pois não há 

preposição exigida por regência nominal de 
“começam”. 

b) O termo “a” não foi craseado, pois não há 
preposição exigida por regência verbal de 
“começam”. 

c) O termo “a” não foi craseado, pois antecede o 
verbo “morrer” e, diante de verbos, não há crase. 

d) O termo “a” sem crase está incorreto, o correto é 
“à” (craseado), pois recebe o acento grave o “a” 
inicial das locuções adverbiais como em “à morrer”. 

e) O termo “a” sem crase está incorreto, o correto é 
“à” (craseado), pois recebe o acento grave o “a” 
inicial das locuções conjuntivas como em “à 
morrer”. 
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06. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 
preposição sublinhada, devido à sua regência: 
“O coração depende de um fornecimento contínuo de 
oxigênio proveniente das artérias coronárias.” (linhas 3 
e 4) 
 
a) “Depende”. 
b) “Fornecimento”. 
c) “Contínuo”. 
d) “Oxigênio”. 
e) “Artérias coronárias”. 
 
07. Sobre o Texto, analise as afirmativas abaixo: 
 

 I- A expressão “ataque cardíaco” (linha 2) pode 
ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 
por “ataque pulmonar”; 

 II- O termo “a” (linha 19) poderia ser 
corretamente substituída por “à”, mantendo a correção 
e o sentido original do texto; 

 III- O termo responsável pela regência da 
preposição “de” (linha 3) é “depende” (linha 3). 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
08. “No Brasil, cerca de 50 mil pacientes morrem 
anualmente em decorrência de insuficiência cardíaca, 
de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.” 

(linhas 15 a 18). Sobre concordância verbal, analise o 
trecho sublinhado e assinale a alternativa que 
representa a regra de concordância que rege tal trecho: 
 
a) Quando o sujeito é formado por expressões que 

indicam quantidade aproximada seguidas de um 
numeral, o verbo concordará com este numeral que 
acompanha as expressões. 

b) Quando o sujeito é formado por expressões que 
indicam quantidade aproximada seguidas de um 
numeral, o verbo permanecerá sempre no singular. 

c) Assim como a expressão “Mais de um”, as 
expressões que indicam quantidade aproximada 
seguidas de um numeral devem ficar no singular. 

d) Quando o sujeito é formado por numerais 
percentuais ou fracionários seguidos de uma 
especificação, o verbo poderá concordar tanto com 
o numeral quanto com a expressão especificativa. 

e) Quando o sujeito é formado por expressões 
partitivas o verbo poderá concordar, no singular, 
com o núcleo dessas expressões ou com o termo 
da expressão explicativa ou especificativa que as 
acompanha. 

 
09. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no 
Texto, é correto afirmar que: 
 

a) É uma partícula de realce, não possuindo 
importância semântica ou morfossintática.  

b) É um termo anafórico de coesão que estabelece um 
elo entre duas orações. 

c) Classifica-se morfologicamente como um pronome 
relativo. 

d) Classifica-se morfologicamente como uma 
conjunção integrante. 

e) Possui função sintática de sujeito composto da 
oração a que pertence. 

 
10. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) O verbo “costumam” (linha 1) está corretamente 

empregado, pois faz referência à palavra “médicos” 
(linha 1), no plural. 

b) As aspas utilizadas na linha 2, estão corretamente 
empregadas, pois utiliza-se aspas, neste caso, 
para enfatizar um termo, uma palavra ou uma 
expressão dentro da estrutura oracional. 

c) Os dois pontos utilizados na linha 21 estão 
corretamente empregados, pois utiliza-se dois 
pontos, neste caso, para separar expressões que 
explicam ou completam o que foi dito 
anteriormente.  

d) A vírgula imediatamente após a palavra “cardíaca” 
(linha 17) está corretamente empregada, pois 
utiliza-se vírgula, neste caso, para isolar o aposto 
ou qualquer elemento de valor meramente 
explicativo. 

e) As vírgulas utilizadas para isolar o termo “no 
entanto” (linha 19), estão corretamente 
empregadas, pois isolam o vocativo. 

 
MATEMÁTICA                                         05 (questões) 

 
11. Uma pessoa irá dividir R$ 22.500,00 entre outras 
três pessoas de forma diretamente proporcional à idade 
de cada uma. A primeira pessoa possui 10 anos, a 
segunda pessoa possui 15 anos e a terceira pessoa 
possui 20 anos. Com base nisso, é correto afirmar que 
a terceira pessoa recebeu um valor de: 
 
a) R$ 4.625,00 
b) R$ 6.687,50 
c) R$ 6.781,25 
d) R$ 7.500,00 
e) R$ 10.000,00 
 
12. Uma pessoa possui uma reserva de R$ 6.500,00 e 
economiza, por mês, a quantia de R$ 1.500,00 para 
conseguir adquirir seu carro próprio. Considerando que 
o carro que a pessoa deseja comprar custa R$ 
45.500,00, é correto afirmar que o tempo total 
necessário para reunir o valor faltante será de: 
 
a) 30 meses. 
b) 26 meses. 
c) 36 meses. 
d) 40 meses. 
e) 45 meses. 
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13. As provas e trabalhos realizados por um aluno ao 
longo de um semestre, bem como seus respectivos 
pesos seguem mostrados na tabela abaixo.  
 
Dado: para aprovação na disciplina, o aluno precisa 
possuir média maior ou igual a 6. 
 

Avaliação Nota Peso 

Prova 1 6 1 

Prova 2 8 2 

Prova 3 5,4 3 

Trabalho 1 8,8 2 

Trabalho 2 5,7 2 

Média aritmética ponderada >= 6 para aprovação 

 
Analisando as notas do aluno e calculando a média 
aritmética ponderada, é correto afirmar que: 
 
a) O aluno não foi aprovado na disciplina, pois sua 

média final foi de 5,45. 
b) O aluno não foi aprovado na disciplina, pois sua 

média final foi de 5,95. 
c) O aluno foi aprovado na disciplina, pois sua média 

final foi de 6,72. 
d) O aluno foi aprovado na disciplina, pois sua média 

final foi de 7,16. 
e) O aluno foi aprovado na disciplina, pois sua média 

final foi de 7,29. 
 
14. Analise o triângulo abaixo. Em seguida, assinale a 
alternativa que representa corretamente a área do 
triângulo retângulo ACD: 

 

a)   
       

 
 

b)   
      

 
 

c)            

d)          

e)   
      

 
 

 
15. Analise o triângulo retângulo abaixo. Em seguida, 
assinale a alternativa contendo o valor correto de x: 

 
a)      

b)      

c)     

d)     

e)     
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA                  05 (questões) 

 
16. No Microsoft Excel 2010 o usuário deve utilizar as 
seguintes teclas de atalho para realizar a função de 
“DESFAZER”: 
 
a) CTRL+Z 
b) CTRL+A 
c) CTRL+X 
d) CTRL+P 
e) CTRL+B 

 
17. Assinale a alternativa correta sobre o uso da uso da 
Mala Direta digital: 
 
a) É uma ferramenta de segurança para e-mails. 
b) Pode ser utilizada para divulgar produtos e 

serviços, através do envio de e-mails. 
c) Trata-se de um software básico para edição e 

formatação de cartas. 
d) É uma ferramenta digital para elaboração de 

imagem para redes sociais. 
e) Trata-se de malware desenvolvido para criação e 

edição de e-mails. 
 
18. Sobre a impressão em rede, analise: 
 
 I – A impressão em rede pode facilitar e 
otimizar as impressões no ambiente de trabalho; 
 II – Para impressão em rede é necessário que 
o modelo da impressão seja a laser; 
 III – A impressão em rede gera custos 
adicionais com Wi-fi e com provedores externos. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas o item I está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
19. Assinale a alternativa incorreta sobre o Sistema 
Operacional Linux: 
 
a) O Linux foi desenvolvido para realizar a função de 

Spyware. 
b) O Linux é um sistema operacional complexo e 

possui muitas falhas, por este motivo é inseguro 
para utilização. 

c) O Linux é um software livre e gratuito. 
d) O pacote Office é compatível com o Linux. 
e) O Linux é essencialmente um software bancário. 
 
20. No Microsoft Word 2010, o hiperlink tem como 
função: 
 
a) Criar um link de controle padrão para realização de 

backup. 
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b) Criar um link de acesso para planilhas do Excel. 
c) Criar um link para acesso remoto para a página do 

documento Word. 
d) Criar um link de acesso para as pastas de arquivos 

do computador. 
e) Criar um link de acesso direto para uma página 

web. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                   10 (questões) 

 
21. Complete a lacuna corretamente. 
 
O presidente Michel Temer editou no dia 20 de junho 
de 2018, o decreto que transferiu a Secretaria Nacional 
de Políticas para Mulheres e o Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher para o _________________. A 
secretaria, que já foi um ministério durante o governo 
Dilma Rousseff, estava vinculada à Secretaria de 
Governo, cujo titular é Carlos Marun, desde agosto de 
2017. Ainda no governo Temer, a secretaria das 
mulheres foi vinculada ao Ministério da Justiça. 

(Fonte adaptada: https://istoe.com.br >acesso em  21 de junho de 
2018) 

 
a) Ministério da Cultura. 
b) Ministério do Direito Nacional. 
c) Ministério da Integração Social. 
d) Ministério dos Direitos Humanos. 
e) Ministério da Casa Civil. 
 
22. O Período Regencial ocorreu na História do Brasil 
entre os anos de 1831 e 1840. O fato gerador do 
Período Regencial foi a abdicação ao trono por parte 
do imperador D. Pedro I no ano de 1831, seu filho e 
herdeiro do trono D. Pedro de II tinha apenas 5 anos de 
idade, não podendo assumir o trono do país em 
substituição ao pai. Segundo determinava a 
Constituição Brasileira do período, neste caso, o país 
deveria ser governado por regentes, até o herdeiro 
atingir a maioridade. O período regencial do Brasil pode 
ser dividido em: 
 
(__)- Regência Trina Provisória; 
(__)- Regência Trina Permanente; 
(__)- Regência Una do Padre Feijó; 
(__)- Regência Una de Barão de Mauá. 
 
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida marque a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
 
a) V-F-F-V. 
b) F-V-V-V. 
c) F-F-V-V. 
d) V-V-V-F. 
e) V-V-F-F. 
 
23. Um caso da Febre do Nilo Ocidental confirmado em 
um cavalo, no município de São Mateus, no norte do 
Espírito Santo, está colocando em alerta as 
autoridades sanitárias do País. O primeiro caso em 
humano foi registrado em 2014, em um vaqueiro de 

Aroeiras do Itaim, no interior do Piauí. Ele se curou, 
mas ficou com sequelas. 

(Fonte adaptada: https://saude.estadao.com.br >acesso em 21 de 
junho de 2018) 

 
Sobre a Febre do Nilo Ocidental é correto afirmar que: 
 
a) A doença é transmitida por mosquitos infectados, 

principalmente do gênero Culex. 
b) Trata-se de uma doença bacteriana altamente 

contagiosa. 
c) Uma das maneiras de contrair a doença é através 

do consumo da carne bovina infectada. 
d) A doença provocou a morte de milhares de 

pessoas na Europa Ocidental no ano de 2017. 
e) O homem e os equídeos são considerados 

hospedeiros primários durante o ciclo de 
transmissão, podendo transmitir a doença 
diretamente de pessoa para pessoa. 

 
24. Geograficamente o Brasil faz fronteira com outros 
dez países da América do Sul. Com base nesta 
informação, analise: 
 
  I– Na região norte do Brasil o país é fronteiriço 
com o Suriname, a Guiana, a Venezuela e um território 
pertencente à França, a Guiana Francesa; 
 II– O estado do Rio Grande do Sul faz fronteira 
com Bolívia e Uruguai; 
 III– O Peru faz fronteira com o Brasil no estado 
do Mato Grosso do Sul; 
 IV– O Chile faz fronteira com o Brasil no estado 
de Santa Catarina. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
e) Apenas o item I está correto. 
 
25. Estudiosos italianos anunciaram no mês de junho 
de 2018 a descoberta da primeira pintura de Leonardo 
da Vinci, segundo as informações ele teria pintado a 
obra quando tinha dezenove anos de idade. Datada de 
1471, trata-se de uma obra feita em um ladrilho 
quadrado de terracota que retrataria o Arcanjo Gabriel, 
mas também seria um autorretrato de Da Vinci.   
 
O pintor Leonardo Da Vinci é considerado uma das 
figuras mais importantes do: 
 
a) Cubismo. 
b) Surrealismo. 
c) Renascimento. 
d) Expressionismo. 
e) Realismo. 
 
26. Complete a lacuna corretamente: 
 
Recep Tayyip Erdogan, que está há 15 anos no poder, 
foi reeleito em primeiro turno o presidente da 
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____________ na eleição presidencial no domingo 24 
de junho de 2018. Ele ficará mais cinco anos no poder.  

(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 25 de junho de 2018)  

 
a) Turquia. 
b) Tunísia. 
c) Arábia Saudita. 
d) Jordânia. 
e) Síria. 
 
27. A permissão para que as mulheres possam dirigir 
foi anunciada na Arábia Saudita em setembro de 2017, 
mas apenas a partir do dia 24 de junho de 2018, as 
mulheres ganharam o direito a dirigir, esta decisão 
promovida pelo príncipe herdeiro Mohammad bin 
Salman faz parte de um amplo plano de modernização 
do país, e põe fim a uma proibição que se tornou 
símbolo do status de inferioridade que é dado às 
mulheres.  

(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 25 de junho de 2018)  

 
Com base no trecho acima e utilizando seus 
conhecimentos, analise: 
 
(__) A Arábia Saudita era o último a ter uma restrição 
do tipo; 
(__) Durante décadas, os conservadores se apoiaram 
em interpretações rigoristas do islã para justificar a 
proibição de dirigir para as mulheres; 
(__) Somente as mulheres da elite do país (mulheres 
ricas) que poderão tirar a habilitação; 
(__) A permissão para dirigir será somente para as 
mulheres solteiras. 
 
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida marque a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
 
a) V-F-F-V. 
b) F-V-V-V. 
c) F-F-V-V. 
d) V-V-V-F. 
e) V-V-F-F. 
 
28. As fontes energéticas renováveis se regeneram na 
natureza e, por isso, não causam ou diminuem em 
níveis bastante baixos os problemas ambientais, essas 
fontes de energia são mais aconselhadas uma vez que 
não geram poluentes para o meio ambiente. São fontes 
energéticas renováveis, exceto: 
 
a) Energia Geotérmica: obtida pelo calor do interior da 

terra. 
b) Energia Solar: obtida pela energia do sol. 
c) Energia Nuclear: obtida a partir da fissão do átomo 

do urânio e tório. 
d) Energia Maremotriz: obtida a partir do potencial 

energético contido no fluxo das marés. 
e) Energia Eólica: obtida pela força dos ventos. 
 
29. A escola literária do Naturalismo é uma ramificação 
do Realismo e uma das suas principais características 
é a retratação da sociedade (da realidade social) de 

uma forma bem objetiva. Uma das principais obras 
literárias do Naturalismo brasileiro foi o livro “O Mulato 
(1881)” escrito por: 
 
a) Lima Barreto. 
b) Mario de Andrade. 
c) Guimarães Rosa. 
d) Jorge Amado. 
e) Aluísio de Azevedo. 
 
30. São informações verídicas referentes à geografia 
do estado da São Paulo, exceto: 
 
a) O estado de São Paulo faz divisa com quatro 

estados brasileiros. 
b) O Rio Tietê é um dos principais rios do estado de 

São Paulo.  
c) A cidade mais populosa do estado de São Paulo é 

a sua capital. 
d) Um dos relevos do estado de São Paulo são os 

planaltos. 
e) O estado de São Paulo, não possui em sua 

vegetação Mata Atlântica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS        30 (questões) 

 
31. A Política de Saúde Mental constitui uma das áreas 
de atuação do Assistente Social. Com relação à origem 
e a relação do Serviço Social e a Saúde Mental, 
analise: 
 
 I- De acordo com Vasconcelos (2002), a 
relação entre Serviço Social e Saúde Mental pode ser 
analisada a partir da presença de disciplinas já nas 
primeiras escolas de Serviço Social com temáticas 
higienistas, como o chamado Serviço Social de casos, 
que estava ligado a um viés psicologizante; 
 II- As disciplinas relacionadas com a temática 
de higiene mental nos primórdios dos cursos de 
Serviço Social não se diferenciaram muito dos estudos 
atuais da saúde mental pelos assistentes sociais; 
 III- Inicialmente, as ações profissionais dos 
assistentes sociais nas instituições de saúde mental, 
ocorridas nos anos de 1960, eram realizadas sob 
prisma de análise crítica, exercidas sob a lógica do 
direito e da cidadania. A visão assistencialista era 
combatida; 
 IV- Nos anos de 1970, a inserção do assistente 
social nas instituições psiquiátricas apresentava um 
objetivo, que não estava centrado na problemática da 
saúde mental, mas na atuação frente aos problemas 
relacionados à pobreza. Tinha como finalidade a 
intervenção nas mazelas constitutivas da sociedade 
capitalista. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e III estão corretos. 
b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
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32. Leia as assertivas a seguir e, tendo como base a 
Política Nacional de Saúde Mental - Lei Paulo Delgado 
– Lei nº 10.216/01, assinale a opção correta: 
 
a) Dispõe sobre os direitos e deveres das famílias 

com pessoas com deficiência.  
b) É responsabilidade da sociedade civil o 

desenvolvimento da política de saúde mental.  
c) A internação, em qualquer de suas modalidades, 

só será indicada quando os recursos extra-
hospitalares se mostrarem insuficientes.  

d) No atendimento da pessoa com deficiência mental, 
o sigilo sobre as informações prestadas não é 
importante.   

e) É direito da pessoa portadora de transtorno mental 
ter a presença da família, em qualquer tempo, para 
esclarecer a necessidade ou não de sua 
hospitalização involuntária.  

 
33. A internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize 
os seus motivos. São considerados os seguintes tipos 
de internação psiquiátrica: 
 
a) Internação programada: aquela de acordo com o 

planejamento e autorização da família. 
b) Internação voluntária: aquela que se dá sem o 

consentimento do usuário. 
c) Internação involuntária: aquela que se dá sem o 

consentimento do usuário e contra pedido de 
terceiro. 

d) Internação pública: aquela que é acompanhada 
publicamente. 

e) Internação compulsória: aquela determinada pela 
Justiça. 

 
34. Analise as alternativas a seguir sobre o que 
determina a Lei Paulo Delgado e assinale a opção 
incorreta:  
 
a) A internação voluntária ou involuntária somente 

será autorizada por médico devidamente registrado 
no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 
Estado onde o indivíduo tenha nascido. 

b) Os direitos e a proteção das pessoas acometidas 
de transtorno mental, de que trata essa Lei, são 
assegurados sem qualquer forma de discriminação 
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, 
religião, opção política, nacionalidade, idade, 
família, recursos econômicos e ao grau de 
gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, 
ou qualquer outra.  

c) A pessoa que solicita voluntariamente sua 
internação, ou que a consente, deve assinar, no 
momento da admissão, uma declaração de que 
optou por esse regime de tratamento.  

d) Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou 
terapêuticos não poderão ser realizadas sem o 
consentimento expresso do paciente, ou de seu 
representante legal, e sem a devida comunicação 

aos conselhos profissionais competentes e ao 
Conselho Nacional de Saúde.  

e) O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua 
atuação, criará comissão nacional para 
acompanhar a implementação desta Lei.  

 
35. A Portaria Nº 3.088/11 instituiu a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre as diretrizes 
que compõem essa rede, está correta: 
 
a) Atenção centrada na gestão técnica dos processos 

e na necessidade dos gestores. 
b) Respeito direitos humanos. 
c) Centralização na União e nos Estados. 
d) Oferta dos serviços com base na matricialidade 

sociofamiliar. 
e) Organização dos serviços com base na geografia 

estadual e não comunitária. 
 
36. Dentre os objetivos que a Rede de Atenção 
Psicossocial possui, analise as afirmativas abaixo, e 
marque a incorreta: 
 
a) Implantar Unidade Básica de Saúde. 
b) Prevenir o consumo de álcool e outras drogas. 
c) Articular e integrar a rede de atenção à saúde nos 

territórios. 
d) Promover capacitação dos profissionais da área de 

saúde. 
e) Promover cuidados em saúde. 
 
37. No âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, qual o 
equipamento, como ponto de atenção da Rede de 
Atenção Psicossocial, tem a responsabilidade de 
desenvolver ações de promoção de saúde mental, 
prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações 
de redução de danos e cuidado para pessoas com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, 
com os demais pontos da rede: 
 
a) Centro de Referência Especializado. 
b) Centro de Atenção Psicossocial. 
c) SAMU. 
d) Unidade Básica de Saúde. 
e) UPA. 
 
38. Assinale a opção que apresenta um dos 
componentes da Atenção Básica em Saúde conforme 
determina a Rede de Atenção Psicossocial: 
 
a) Leitos. 
b) Enfermaria Especializada. 
c) Comunidade Terapêutica. 
d) CAPS AD. 
e) Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 
 
39. A Política Nacional de Humanização também é 
conhecida como: 



         INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA 
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL 001/2018 

  CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

- 7 - 
 

 
a) Pacto pela Vida. 
b) Vida humanizada. 
c) HumanizaSUS. 
d) Mais humanização. 
e) SUS para todos. 
 
40. Em relação à Política de Humanização, é correto 
afirmar: 
 
a) É fruto de um movimento dos gestores municipais 

de saúde. 
b) Aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e 

gestores na produção e gestão do cuidado e dos 
processos de trabalho. 

c) Objetiva o aumento da quantidade de consultas e 
exames prestados à população. 

d) É fruto de maior atenção e cuidado do Estado para 
com a população, sem a participação dos usuários 
nesse processo. 

e) Privilegia o planejamento estratégico em 
detrimento do planejamento participativo. 

 
41. Julgue as assertivas abaixo sobre Vigilância em 
Saúde: 
 
 I- A Vigilância em Saúde é responsável por 
todas as ações de vigilância, prevenção e controle de 
agravos, prioritariamente com ações de promoção à 
saúde, com o monitoramento epidemiológico das 
doenças transmissíveis e não transmissíveis, de 
atividades sanitárias programáticas, de vigilância em 
saúde ambiental e saúde do trabalhador, elaboração e 
análise de perfis demográficos epidemiológicos, 
proposição de medidas de controle; 
 II- A Vigilância em Saúde tem um fluxograma 
de informações e apresenta várias interfaces entre 
diferentes sistemas: Vigilância; Atendimento (Primário, 
Secundário e Terciário); laboratórios; centros de 
pesquisa; centros universitários; outras secretarias; 
 III- A Vigilância em Saúde está incluída no 
campo de ação do SUS e desenvolve programas 
relevantes de prevenção e controle, devendo ser 
utilizada para o estabelecimento de prioridades, 
alocação de recursos e orientação programática, em 
várias áreas: epidemiológica, ambiental, saúde do 
trabalhador, sanitária e socioassistencial.  
 
a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) As assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está correta. 
d) As assertivas I e II estão corretas. 
e) Apenas a assertiva III está correta. 
 
42. Leia as assertivas abaixo sobre o tema processo 
saúde-doença e classifique-as em (V) verdadeiro ou (F) 
falso. Em seguida, assinale a opção correta: 
 
(__)- A dimensão do bem-estar não deve ser incluída 
na compreensão do processo saúde-doença; 
(__)- Uma nova maneira de pensar a saúde e a doença 
deve incluir explicações para os achados universais de 

que a mortalidade e a morbidade obedecem a um 
gradiente, que atravessa as classes socioeconômicas, 
de modo que menores rendas ou status social estão 
associados a uma pior condição em termos de saúde; 
(__)- É contemporânea a crença de que a saúde é 
dádiva e a doença castigo dos deuses; 
(__)- A Organização das Nações Unidas (ONU) criou a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), composta por 
técnicos de vários países, com o objetivo de estudar e 
sugerir alternativas para melhorar a saúde mundial. 
 
a) F-V-F-V. 
b) V-V-F-V. 
c) F-F-V-F. 
d) V-F-V-F. 
e) F-V-F-F. 
 
43. Em relação às doenças de notificação compulsória, 
assinale a opção correta: 
 
a) As Secretarias Estaduais de Saúde estabelecem a 

Lista Nacional de Notificação Compulsória de 
doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o 
território nacional.  

b) A ocorrência de suspeita ou confirmação de 
eventos de saúde pública, doenças e agravos 
listados na Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 
2016, são de comunicação opcional à autoridade 
de saúde. 

c) O botulismo é uma doença de notificação 
compulsória. 

d) A notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou 
responsável pelo serviço assistencial que prestar o 
primeiro atendimento ao paciente, em até 72 
(setenta e duas) horas desse atendimento, pelo 
meio mais rápido disponível. 

e) Não é facultado a estados e municípios incluir 
outros problemas de saúde importantes em sua 
região.  

 
44. Conforme consta nos parâmetros para atuação do 
assistente social na política de saúde é incorreto 
afirmar: 
 
a) No âmbito da defesa do SUS, cabe ao Serviço 

Social formular estratégias que busquem reforçar 
ou criar experiências nos serviços de saúde que 
efetivem o direito social à saúde. 

b) Nas equipes de saúde mental, o assistente social 
deve enfatizar as determinações subjetivas e 
individuais. 

c) Dentre as dimensões de atuação do assistente 
social na saúde tem-se: prestação de serviços 
diretos à população, planejamento, assessoria, 
gestão e mobilização e participação social. 

d) O assistente social atua no atendimento aos 
trabalhadores, seja individual ou em grupo, na 
pesquisa, no assessoramento e na mobilização dos 
trabalhadores, compondo muitas vezes, equipe 
multiprofissional. 
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e) A inserção dos assistentes sociais nos serviços de 
saúde é mediada pelo reconhecimento social da 
profissão e por um conjunto de necessidades que 
se definem e redefinem a partir das condições 
históricas sob as quais a saúde pública se 
desenvolveu no Brasil. 

 
45. No âmbito das ações socioassistenciais do 
assistente social na política de saúde, as principais 
ações a serem desenvolvidas são, exceto: 
 
a) Democratizar as informações por meio de 

orientações (individuais e coletivas) e /ou 
encaminhamentos quanto aos direitos sociais da 
população usuária. 

b) Conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por 
objetivo viabilizar os direitos sociais por meio de 
visitas institucionais, quando avaliada a 
necessidade pelo Serviço Social. 

c) Enfatizar os determinantes sociais da saúde dos 
usuários, familiares e acompanhantes por meio das 
abordagens individual e/ou grupal. 

d) Além da realização dos devidos encaminhamentos, 
mediar os serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos junto aos usuários e suas famílias. 

e) Emitir manifestação técnica em matéria de serviço 
social, em pareceres individuais ou conjuntos, 
observando o disposto na Resolução CFESS nº 
557/2009. 

 
46. A defesa intransigente dos direitos humanos e 
recusa do arbítrio e do autoritarismo, no Código de 
Ética profissional do/a Assistente Social, constitui: 
 
a) Uma competência. 
b) Um dever. 
c) Um direito. 
d) Uma atribuição privativa. 
e) Um princípio fundamental. 
 
47. Uma assistente social que trabalha em um CRAS 
faz o atendimento de um usuário, durante essa ação, o 
usuário lhe confidenciou muitas informações de sua 
vida privada. Posteriormente, em uma reunião com 
equipe interdisciplinar da rede socioassistencial e 
intersetorial do território de referência daquele CRAS, a 
referida profissional expôs o caso, 
desnecessariamente, para todos os presentes, 
revelando dados confidenciados a ela, colocando o 
usuário atendido em uma situação vexatória. A referida 
profissional transgrediu qual artigo do Código de Ética? 
 
a) A profissional não cometeu erro, haja vista que os 

casos devem ser discutidos em equipe. 
b) Art. 16º, parágrafo único, segundo o qual em 

trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas 
informações dentro dos limites do estritamente 
necessário. 

c) Art. 15º, que trata do direito do/a profissional 
acerca do sigilo profissional. 

d) Art. 17°, que proíbe ao assistente social revelar 
sigilo profissional. 

e) Art. 24º, que aborda as penalidades aplicáveis ao 
assistente social em razão do descumprimento do 
Código. 

 
48. O Código de Ética vigente do Assistente Social foi 
estabelecido em: 
 
a) 1968. 
b) 1987. 
c) 1988. 
d) 1990. 
e) 1993. 
 
49. Julgue as afirmativas abaixo, com base no que 
dispõe o Código de Ética do/a Assistente Social, e em 
seguida assinale a opção correta: 
 
 I- O reconhecimento da liberdade como valor 
ético central é um direito do/a assistente social; 
 II- Já foram publicados 05 (cinco) Códigos de 
Ética do Assistente Social; 
 III- A opção por um projeto profissional neutro, 
sem vinculação a projeto classistas é um princípio 
fundamental do Código de Ética profissional. 
 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) As afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa II está correta. 
d) As afirmativas II e III estão corretas. 
e) Apenas a afirmativa III está correta. 
 
50. Sobre o tema da análise de conjuntura e a 
profissão de Serviço Social assinale a opção correta: 
 
a) Os efeitos da conjuntura econômica e política e os 

seus impactos nas políticas sociais e dos direitos 
são observados através do atendimento cotidiano 
aos usuários pelo assistente social, mas não em 
suas condições e relações enquanto trabalhador. 

b) Debater sobre o nosso exercício profissional, no 
contexto de acirramento das posições e das forças 
políticas no cenário nacional, não exige 
necessariamente atenção com os acontecimentos 
e reflexão com potencial crítico. 

c) O assistente social deve orientar-se pelos 
parâmetros e princípios fundamentais e éticos das 
demais profissões.  

d) É exigida a capacidade do profissional de ir além 
do aparente, reproduzido pelos meios de 
comunicação dominados pela burguesia, e do 
simplismo de suas polarizações, para desvendar os 
interesses envolvidos e as disputas em curso no 
processo de construção das políticas sociais. 

e) As análises nunca tomam como referência o 
patamar da luta de classes na realidade brasileira, 
questionando os elementos que impactam nos 
interesses da classe trabalhadora. 

 
51. Sobre o Projeto Ético Político analise as afirmações 
a seguir e assinale a opção incorreta: 
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a) O projeto ético e político do Serviço Social, que 
orienta o exercício e a formação profissional, 
resultou de um processo histórico de construção 
coletiva, sob a direção das entidades nacionais da 
categoria (CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO). 

b) Este projeto de profissão e sociedade é explicitado 
no Código de Ética Profissional, na Lei de 
Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e nas 
Diretrizes Curriculares aprovadas pela ABEPSS em 
1996. 

c) No cotidiano, os profissionais devem promover 
estratégias técnico-políticas nos diversos espaços 
sócio-institucionais que concretizem princípios 
como a ampliação da liberdade, concebida como 
autonomia, emancipação e pleno desenvolvimento 
dos indivíduos. 

d) A atuação profissional exige um perfil crítico com 
competência técnica e ético-política para as 
respostas qualificadas que preservem e ampliem 
direitos. 

e) Em resposta à histórica requisição social, bem 
como às finalidades, objetivos, valores e princípios 
com direção ética e política da profissão, os 
Assistentes Sociais brasileiros possuem o 
compromisso com a classe que contrata os 
trabalhadores e os processos emancipatórios na 
perspectiva de uma sociedade igualitária. 

 
52. Considerando que o profissional assistente social 
vem trabalhando em equipe multiprofissional, leia 
atentamente as afirmativas a seguir e marque a opção 
correta: 
 
a) Desenvolve sua atuação, conjuntamente com 

outros profissionais, buscando compreender o 
indivíduo na sua dimensão de particularidade e, 
assim, contribuindo para o enfrentamento das 
diferentes expressões da questão subjetiva, 
abrangendo os direitos humanos em sua 
parcialidade, não só a partir da ótica meramente 
orgânica, mas a partir de todas as necessidades 
que estão relacionadas à sua qualidade de vida.  

b) A decrescente inserção do assistente social em 
espaços sócio-ocupacionais exige maior estudo do 
assistente social para a atuação com profissionais 
de outras áreas, requerendo uma intervenção 
multidisciplinar com competência técnica, teórico-
metodológica e ético-política. 

c) É admissível, juridicamente, em uma mesma 
manifestação técnica, o entendimento conjunto de 
duas áreas profissionais regulamentadas.  

d) É função privativa do assistente social a realização 
de vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações, pareceres, ou seja, qualquer 
manifestação técnica, sobre matéria de Serviço 
Social. 

e) O assistente social não deve, sempre que possível, 
integrar equipes multiprofissionais, bem como 
incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. 

 
53. O movimento de reconceituação do serviço social 
foi um movimento plural que não dotou uma base 

teórica única, tendo diferentes propostas teórico-
metodológicas do Serviço Social. Quais foram as 
perspectivas do movimento de reconceituação? 
 
a) Dialética marxista, positivismo e fenomenologia. 
b) Modernização conservadora, reatualização do 

conservadorismo e intenção de ruptura. 
c) Conservadorismo, fenomenologia e marxismo. 
d) Dialética, conservadorismo e intenção de ruptura. 
e) Modernização, reatualização do conservadorismo e 

dialética marxista. 
 
54. O Serviço Social é uma profissão de caráter 
sociopolítico, crítico e interventivo, que se utiliza de 
instrumental científico multidisciplinar das Ciências 
Humanas e Sociais para análise e intervenção nas 
diversas refrações da “questão social”. 

(Fonte: http://www.cressrj.org.br >acesso em 28 de maio de 2018) 

 
O Serviço Social surgiu no Brasil: 
 
a) Na década de 1900. 
b) Na década de 1910. 
c) Na década de 1920. 
d) Na década de 1930. 
e) Na década de 1940. 
 
55. Como foram denominados os primeiros seminários 
de teorização do Serviço Social no Brasil: 
 
a) Sumaré, Nilópolis, Araxá e Roraima. 
b) Araxá, Teresópolis, Santos e Sumaré. 
c) Santos, Nilópolis, Roraima e Alto da Boa Vista. 
d) Araxá, Sumaré, Alto da Boa Vista e Teresópolis. 
e) Nilópolis, Boa Vista e Sumaré. 
 
56. A política nacional do idoso tem por objetivo 
assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade. Considera-se idoso, 
para os efeitos desta lei, a pessoa: 
 
a) Maior de 60 anos.  
b) Maior de 62 anos.  
c) Maior de 63 anos.  
d) Maior de 65 anos. 
e) Maior de 70 anos. 
 
57. A LOAS propõe como modo de gestão da política 
de assistência social: 
 
a) Centralização e parceria.  
b) Hierarquização e controle. 
c) Democratização e descentralização. 
d) Controle e democratização. 
e) Centralização e controle. 
 
58. Qual o principal serviço ofertado no CRAS? 
 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família. 
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b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos.  

c) Serviço de Proteção e Atendimento em Domicílio a 
Idosos e Pessoas com Deficiência. 

d) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 
a Famílias e Indivíduos. 

e) Abordagem social. 
 
59. Qual o benefício concedido a pessoas idosas com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais ou com deficiência 
que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
 
a) Bolsa Família. 
b) Benefício Eventual. 
c) Benefício de Prestação Continuada. 
d) Aposentadoria. 
e) Benefício da previdência social. 
 
60. De acordo com a LOAS, relacione a tabela A com a 
tabela B, em seguida, marque a opção que apresenta a 
ordem correta de preenchimento da tabela B: 
 

TABELA  A 

I. Diretriz da assistência social. 

II. Objetivo da assistência social. 

III. Princípio da assistência social. 

IV. Proteção Social Básica. 

 

TABELA  B 

(__)- Supremacia do atendimento às 
necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade 
econômica. 

(__)- Primazia da responsabilidade 
do Estado na condução da política 
de assistência social em cada 
esfera de governo. 

(__)- Conjunto de serviços, 
programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa a 
prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por 
meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do 
fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários. 

(__)- Vigilância socioassistencial. 

 
a) III, I, IV, II.  
b) II, I, IV, III.  
c) I, III, II, IV. 
d) III, II, I, IV. 
e) II, IV, I, III. 
 
 
 
 
 
 

 




