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LÍNGUA PORTUGUESA                         10 (questões) 

 
(Texto) 

 
01. Assinale a alternativa em que foi utilizado o recurso 
da referência para a manutenção da coesão do Texto: 
 
a) ―Está em curso uma espécie de guerra fiscal 

global.‖ (linhas 1 e 2) 
b) ―... para atrair empresas dispostas a produzir em 

seus territórios.‖ (linhas 3 e 4) 
c) ―Em dezembro, os congressistas americanos 

aprovaram a redução da alíquota (...)‖ (linhas 10 e 
11) 

d) ―Na virada do ano, a Argentina seguiu Donald 
Trump (...)‖ (linhas 14 e 15) 

 
02. “O Brasil - que amarga uma crise fiscal e se esforça 
para não promover uma nova rodada de aumento de 
impostos - corre o risco de ficar para trás, o que 
significaria perda de investimentos e de empregos.” 
(linhas 4 a 8).  
 
No período acima, há um verbo conjugado no futuro do 
pretérito do indicativo, o qual é empregado para: 
 
a) Designar ações posteriores à época de que se fala. 
b) Indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação 

já passada. 
c) Exprimir uma ação repetida ou contínua. 
d) Exprimir a possibilidade de um fato passado. 
 
03. Acerca das partículas ―que‖ presentes nos trechos 
abaixo, representadas por (1) e (2), é correto afirmar 
que: 
 
“A lista de nações que (1) já anunciaram a intenção de 
reduzir os tributos corporativos (...)” (linhas 17 e 18) 
“A expectativa é que (2) o México, pressionado pelas 
mudanças americanas, entre na fila.” (linhas 20 a 22) 

 
a) A partícula (2) retoma uma conjunção e exerce a 

função de sujeito simples da oração a que 
pertence. 

b) O elemento (2) é um termo anafórico de coesão 
que estabelece um elo de ligação entre duas 
orações. 

c) A partícula (2) classifica-se morfologicamente como 
uma conjunção integrante. 

d) O termo (1) introduz uma oração subordinada 
adjetiva restritiva com predicado nominal. 

 
04. A forma verbal no trecho do Texto “... nos próximos 
dois anos é diversificada.‖ (linhas 18 e 19) encontra-se 
transformada para a voz passiva na seguinte 
alternativa: 
 
a) ―se diversificou‖  
b) ―diversifica-se‖ 
c) Não é possível a transformação para a voz 

passiva. 
d) A locução já se encontra na voz passiva. 
 
05. “Inclui Japão, Grécia, Bélgica e Reino Unido.” 
(linhas 19 e 20). Analisando sintaticamente o período 
acima, pode-se afirmar que o sujeito do verbo existente 
é: 
 
a) Elíptico. 
b) Composto. 
c) Oracional. 
d) Inexistente. 
 
06. “Um número cada vez maior de países corta 
tributos para atrair empresas dispostas a produzir em 
seus territórios.” (linhas 2 a 4).  
 
Analisando-se o trecho acima retirado do Texto, é 
correto afirmar que: 
 
a) Possui uma oração principal que se encontra na 

voz passiva e sua alteração para a voz ativa resulta 
em uma oração com sujeito indeterminado. 

b) O verbo da oração subordinada conclusiva 
concorda em número e pessoa com seu sujeito 
oculto. 

c) A preposição ―a‖ é exigida pela regência nominal 
de palavra anterior. 

d) A palavra ―para‖ classifica-se como uma conjunção 
integrante. 

 
07. Em "... e se esforça para não promover uma nova 
rodada de aumento de impostos (...)” (linhas 5 e 6), a 
partícula ―se‖ é utilizada com o fim de: 
 
a) Indeterminar o sujeito da oração em que se insere. 
b) Complementar o sentido do verbo. 
c) Ressaltar o sujeito da oração em que se insere. 
d) Integrar o verbo de forma pronominal. 
 
08. Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, é correto afirmar que o trecho abaixo 
retirado do Texto é considerado um (a): 
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“A expectativa é que o México, pressionado pelas 
mudanças americanas, entre na fila.” (linhas 20 a 22) 
 
a) Frase, uma vez que é composta por orações 

coordenadas e subordinadas. 
b) Período, composto por três orações. 
c) Oração, pois possui sentido completo. 
d) Período, pois é composto por frases e orações. 
 
09. Analise a frase a seguir: “Ansiado, agarrou-se à 
árvore.” (Manuel da Fonseca, FC, 126). Acerca do 
trecho sublinhado, é correto afirmar que: 
 
a) Caracteriza-se como uma oração reduzida de 

infinitivo que, ao ser desenvolvida, apresenta 
sujeito indeterminado. 

b) Representa o complemento de um verbo transitivo 
indireto por meio de uma oração substantiva 
objetiva indireta reduzida de infinitivo. 

c) É uma oração reduzida por particípio de valor 
adverbial que denota alguma circunstância do fato 
expresso pala oração principal, ou intensifica o 
sentido desta. 

d) A oração em destaque tem valor adjetivo; não a 
encabeça, porém, o pronome relativo ―que‖, nem 
seu verbo se apresenta numa forma finita, mas na 
do infinitivo pessoal. 

 
10. As vírgulas presentes na frase “Pois eu caçava, 
visgava, alçapava.” (Luandino Vieira, JV, 74.) são 
utilizadas pelo autor com o objetivo de: 
 
a) Indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
b) Isolar expressão de valor meramente explicativo. 
c) Representar na escrita hesitações comuns da 

língua falada.  
d) Separar orações coordenadas assindéticas. 
 
 
 
MATEMÁTICA                                         05 (questões) 

 
11. Felipe deseja comprar um carro no valor de R$ 
29.400,00, no entanto, ainda não possui o valor total 
para a compra. Para arrecadar o valor total, Felipe 
aplicará seu capital no valor de R$ 15.000,00 à taxa de 
juros simples mensal de 2%. Com base nisso, é correto 
afirmar que Felipe conseguirá comprar o carro após: 
 
a) 10 meses. 
b) 24 meses. 
c) 36 meses. 
d) 48 meses. 
 
12. A razão entre ―a‖ e ―b‖ é igual a 4. Portanto, é 
correto afirmar que a razão entre        e     , em 
termos percentuais, é igual a: 
 
a) 100% 
b) 125,50% 
c) 175% 
d) 187,50% 

13. Durante uma viagem de avião, o piloto anunciou 
que estavam viajando a 45.000 pés de altura. 
Considerando que um pé equivale, aproximadamente, 
0,30 metros, a que altura, em quilômetros, o avião 
viajava no instante do anúncio do piloto? 
 
a) 135 km 
b) 13,5 km 
c) 1,35 km 
d) 0,135 km 
 
14. Considere o triângulo retângulo abaixo. Com base 
nisso, assinale a alternativa correta para encontrar o 
valor de ―a‖: 

 
a)          

b)          

c)    
  

  
 

d)          
 

15. “Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é 
igual à soma dos quadrados dos outros dois lados 
menos o duplo produto destes lados pelo cosseno do 
ângulo entre eles.”. A regra que rege tal citação, bem 
como sua equação são, respectivamente: 

 
 

a) Lei dos cossenos;                    ̂ 

b) Lei dos senos;                    ̂ 

c) Lei dos cossenos;                   ̂ 

d) Lei dos senos;                    ̂ 

 
GERAIS E ATUALIDADES                      05 (questões) 

 
16. No ano de 2018 ocorrerão no Brasil eleições 
presidenciais e também para outros cargos políticos. 
Em nosso país o voto é obrigatório, contudo o eleitor 
pode votar em branco ou anular o seu voto, caso não 
queira optar por nenhum dos candidatos disponíveis. 
Analise sobre o voto nulo no Brasil: 
 
 I- O Tribunal Superior Eleitoral considera como 
o voto nulo, quando o eleitor digita um número de 
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candidato inexistente, como, por exemplo, “00”, e 
depois a tecla “confirma”; 
 II- Atualmente, vigora o princípio da maioria 
absoluta de votos válidos, conforme a Constituição 
Federal e a Lei das Eleições, ou seja, são considerados 
apenas os votos válidos, que são os votos nominais e 
os de legenda, para os cálculos eleitorais, 
desconsiderando os votos em branco e os nulos; 
 III- Se um terço dos eleitores anularem seus 
votos, deverá ocorrer novas eleições automaticamente. 
 
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) Todos os itens estão corretos. 
 
17. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), 
que mede a inflação oficial no país, fechou o primeiro 
mês do ano de 2018 em 0,29%, após ficar em 0,44% 
em dezembro de 2017. É a menor inflação para janeiro 
desde o início da série histórica do IBGE em 1994, com 
a criação do Plano Real.  

(Fonte adaptada: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/02/08/inflacao-

janeiro-ipca-ibge.htm?cmpid=copiaecola) 

 
Com base na notícia acima e utilizando os seus 
conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que: 
 
a) A inflação cresceu muito, frente aos anos 

anteriores. 
b) A inflação no Brasil diminuiu, com relação aos anos 

anteriores no mês de janeiro. 
c) A inflação no Brasil subiu em média 2% entre 

janeiro e fevereiro. 
d) A inflação no Brasil diminui em média 0,44% no 

mês de janeiro. 
 
18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) 
para as falsas, segundo os dados oficiais do IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o 
município de Leme-SP, e em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a ordem correta de cima para 
baixo: 
 
(__)- A população estimada para o município de Leme 
no ano de 2017, foi inferir a 102.000 (cento e dois mil) 
habitantes; 
(__)- Os biomas encontrados no município são: 
Cerrado e Mata Atlântica; 
(__)- O gentílico empregado quem nasce no município 
é Lemiense. 
 
a) F-V-V. 
b) V-F-V. 
c) F-F-V. 
d) V-V-F. 
 
19. Assinale a alternativa correta sobre a Revolução 
Constitucionalista de 1932, também denominada de 
Revolução de 1932: 

 
a) Estava diretamente ligada com a crise de 1929 no 

EUA, tinha como intensão instituir o parlamento no 
Brasil. 

b) Teve duração de três anos. 
c) Ocorreu no estado de São Paulo. 
d) Foi um movimento a favor do presidente de Getúlio 

Vargas. 
 
20. Assinale a alternativa incorreta sobre a geografia 
dos estados e regiões brasileiras: 
 
a) Todos os estados da região nordeste no Brasil 

possuem faixa litorânea. 
b) A região norte do Brasil é composta por sete 

estados dentre eles o Tocantins. 
c) Na região centro-oeste o maior estado em 

extensão é o Mato Grosso. 
d) Se somarmos os estados da região sul, com os 

estados da região sudeste do Brasil, no total 
teremos oito estados. 

 
ESPECÍFICAS                                          30 (questões) 

 
21. O Código de Ética constitui valioso instrumento de 
apoio e orientação para o/a assistente social, ele 
apresenta os direitos e deveres do profissional. 
Quantos códigos já foram publicados no âmbito do 
Serviço Social? 
 
a) 02. 
b) 03. 
c) 04. 
d) 05. 
 
22. Segundo o Código de Ética vigente do/a assistente 
social, assinale a alternativa incorreta:  
 
a) Estrutura-se a partir das bases ontológicas da 

Teoria Social de Marx.  
b) Nega a base filosófica tradicional. 
c) Determina a competência teórica, técnica e política 

dos profissionais, prezando pela quantidade de 
serviços dos serviços prestados à população. 

d) Evidencia o compromisso com os valores ético-
políticos emancipadores – redemocratização e os 
princípios fundamentais contidos na Constituição 
Federal de 1988. 

 
23. Julgue as afirmativas abaixo sobre o Projeto Ético-
Político profissional do Serviço Social em (V) 
verdadeiro e (F) falso. Em seguida, escolha a opção 
correta: 
 
(__)- Não está vinculado a um projeto de transformação 
da sociedade; 
(__)- A prática profissional imprimi uma determinada 
direção social, por meio das diversas ações 
profissionais, balizadas pelo projeto profissional que a 
norteia; 
(__)- O projeto contempla a imagem ideal da profissão 
com os princípios e valores que a legitimam; 
(__)- O projeto ético-político do serviço social brasileiro 



     LEMEPREV - SP 

CONCURSO PÚBLICO / EDITAL Nº 001/2017 
                                       CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

- 4 - 
 

é bem claro e explicito quanto aos seus compromissos: 
tem em seu núcleo o reconhecimento da justiça social 
como valor ético central. 
 
a) F-V-V-F. 
b) F-V-F-V. 
c) V-F-V-F. 
d) F-V-F-V. 
 
24. Acerca da atuação de Assistentes Sociais na 
Política de Saúde, julgue os itens abaixo e marque a 
opção correta: 
 
 I- Para a análise do Serviço Social e Saúde na 
atualidade é necessário recuperar os avanços e 
lacunas ocorridos na profissão a partir dos anos de 
1980. Essa década marca o início da maturidade da 
tendência hegemônica na academia e nas entidades 
representativas da categoria e, com isso, a interlocução 
real com a tradição marxista; 
 II- Na saúde, os avanços conquistados pela 
profissão no exercício profissional são considerados 
insuficientes, pois o Serviço Social chega à década de 
1990 ainda com uma incipiente alteração do trabalho 
institucional; 
 III- Considerando que os anos de 1990 foram o 
período de implantação e êxito ideológico do projeto 
neoliberal no país, identifica-se que, nesse contexto, o 
projeto da reforma sanitária vem apresentando como 
demandas que o assistente social trabalhe as 
seguintes questões: a seleção socioeconômica dos 
usuários, atuação psicossocial por meio de 
aconselhamento, dentre outras ações. 
  
a) Os itens I, II e III estão corretos. 
b) Os itens I e II estão corretos. 
c) Os itens I e III estão corretos. 
d) Os itens II e III estão corretos. 
 
25. Conforme estabelece os Parâmetros para atuação 
de Assistentes Sociais nas Políticas de Saúde, qual o 
ponto em comum entre o projeto ético-político 
profissional e o projeto de reforma sanitária?  
 
a) Os dois projetos são construídos no processo de 

redemocratização da sociedade brasileira e se 
consolidam na década de 1990.    

b) A devida segmentação entre as diretrizes de 
formação profissional. 

c) Princípios defendidos por esses projetos. 
d) Projeto de democracia restrita. 
 
26. O Serviço Social em seus primórdios não possuía 
uma crítica acerca da questão social e explicava a 
realidade social a partir da seguinte tríade: 
 
a) Tomismo, dialética, funcionalismo.   
b) Neotomismo, pensamento conservador e 

positivismo.  
c) Modernização conservadora, reatualização do 

conservadorismo e ruptura. 
d) Tomismo, neotomismo e marxismo.   
 

27.  Debater sobre o exercício Profissional do/a 
Assistente Social, no contexto de acirramento das 
posições e das forças políticas no cenário nacional 
exige: 
 
a) Atenção com os acontecimentos e reflexão com 

potencial fenomenológico. 
b) Capacidade de compreender o aparente das 

relações sociais no modo de produção capitalista.  
c) Entendimento reproduzido pelos meios de 

comunicação dominados pela burguesia. 
d) Orientação para uma direção política 

fundamentada nos princípios éticos fundamentais 
da profissão.  

 
28. Constituem bandeiras de luta dos/as Assistentes 
Sociais, discutidas e aprovadas democrática e 
coletivamente, que expressam a posição política com 
autonomia dos referidos profissionais, exceto: 
 
a) Defesa da descriminalização e legalização do 

aborto, compreendendo-o como um direito 
reprodutivo, constitutivo dos direitos humanos. 

b) Defesa intransigente do orçamento da seguridade 
social e do fim da Desvinculação de Receitas da 
União (DRU). 

c) Financiamento misto das políticas de seguridade 
social, baseado na desoneração do trabalho, 
tributação das grandes fortunas e na gestão 
submetida ao controle da sociedade.  

d) Posição contrária à manutenção e regulamentação 
pública das comunidades terapêuticas. 

 
29. Acerca da atuação profissional do/a Assistente 
Social no contexto atual da sociedade brasileira é 
incorreto afirmar: 
 
a) Os assistentes sociais brasileiros vêm 

contradizendo a naturalização da ordem do 
trabalho nesses tempos de aridez de projetos de 
futuro, afirmando a radicalidade da aposta humana 
na construção da história.  

b) Há mais de três décadas, nos moldes da ―grande 
política‖, o assistente social vem recusando a 
aprisionar-se nas teias dos fetiches do capital 
nesses tempos de hegemonia das finanças.  

c) Com base na economia política do trabalho e da 
aliança com as forças progressistas, o assistente 
social acena para a bandeira da luta política, que 
dá alento e esperança à construção histórica de 
outra forma de organização da vida social que 
possa a vir contemplar o desenvolvimento de cada 
um e de todos os indivíduos sociais.  

d) Desde a década de 1980, vem-se afirmando ser o 
Serviço Social uma especialização do trabalho na 
sociedade, inscrita na divisão social e técnica do 
trabalho social, o que supõe afirmar o primado do 
trabalho na constituição dos indivíduos sociais.   

 
30. Sobre o exercício profissional pelo Serviço Social, 
assinale a opção correta:  
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a) O Estado hoje não constitui mais o maior 
empregador dos assistentes sociais, ainda que a 
atuação na órbita das políticas públicas seja um 
espaço profissional privilegiado desse profissional. 

b) Os assistentes sociais têm nas expressões da nova 
questão social, tais como vividas pelos indivíduos 
sociais, a matéria  sobre a qual incide o trabalho 
profissional. 

c) A profissão de Serviço Social, pela relação 
orgânica que possui desde o seu nascimento, se 
confunde com assistência social, já que esta é uma 
das mediações histórica da existência da profissão. 

d) Os assistentes sociais não são meros 
operacionalizadores de políticas emanadas do 
Estado — um braço operacional do moderno 
príncipe —, ainda que a política pública — e 
particularmente a seguridade social — seja uma 
mediação determinante no exercício da profissão 
no mercado de trabalho como uma das respostas 
institucionalizadas à questão social. 

 
31. Pensando a prática profissional do/a Assistente 
Social e a Questão Social, analise as afirmativas 
abaixo e assinale aquela que não condiz com os 
princípios éticos e políticos profissionais: 
 
a) O significado sócio-histórico e ideopolítico do 

Serviço Social inscreve-se no conjunto das práticas 
sociais acionado pelas classes e mediadas pelo 
Estado em face das sequelas da questão social.   

b) A particularidade do Serviço Social na divisão 
social e técnica do trabalho coletivo encontra-se 
organicamente vinculada às configurações 
estruturais e conjunturais da questão social e às 
formas históricas de sua manutenção, que são 
permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital 
e do Estado.  

c) Foram as lutas sociais que romperam o domínio 
privado nas relações entre capital e trabalho, 
extrapolando a ―questão social‖ para a esfera 
pública, exigindo a interferência do Estado no 
reconhecimento e a legalização de direitos e 
deveres dos sujeitos sociais envolvidos, 
consubstanciados nas políticas e serviços sociais, 
mediações fundamentais para o trabalho do 
assistente social.  

d) É na tensão entre produção da desigualdade, da 
rebeldia e do conformismo que trabalham os 
assistentes sociais, situados nesse terreno movido 
por interesses sociais distintos, aos quais não é 
possível abstrair - ou deles fugir - porque tecem a 
trama da vida em sociedade.   

 
32.  Durante o processo de reconceituação do Serviço 
Social, foram realizados alguns seminários de 
teorização, para a reflexão e discussão sobre os rumos 
da profissão. Qual evento ocorreu em 1984 e contou 
com a participação de 24 pessoas (sendo 03 
profissionais e 01 estudante)? 
 
a) Alto da Boa Vista.  
b) Araxá. 
c) Sumaré. 

d) Teresópolis.  
 
33. No que pertine a atuação do Serviço Social na 
administração de políticas sociais, analise as assertivas 
abaixo e sinalize a incorreta:  
 
a) O assistente social atua nas mais diversas políticas 

públicas sociais, contratado pelo Estado para 
planejar, executar, monitorar e avaliar as ações.  

b) O Serviço Social é uma profissão requisitada pelo 
Estado e suas instâncias para atender as 
necessidades sociais -via políticas sociais - 
decorrentes das expressões da questão social.  

c) O assistente social no Brasil atua em políticas 
sociais universalistas e integrais, sob a perspectiva 
do direito social. 

d) Em sua intervenção realizada no campo das 
políticas sociais, o profissional deve fazer a análise 
da realidade social, identificar demandas de 
atendimento e fincar sua atuação calcada na 
perspectiva dos direitos.  

 
34.  Julgue as afirmativas abaixo sobre o Serviço Social 
e as políticas sociais e assinale a opção correta: 
 
 I- A partir dos anos 70 (século XX), a profissão 
passou a ter uma consistente produção sobre o tema; 
 II- As políticas sociais são vistas como 
mecanismos de manutenção da força de trabalho, em 
alguns momentos, em outros como conquistas dos 
trabalhadores, ou como doação das elites dominantes, 
e ainda como instrumento de garantia do aumento da 
riqueza ou dos direitos do cidadão; 
 III- O estudo das políticas sociais, na área de 
Serviço Social, vem ampliando sua relevância na 
medida em que estas têm-se constituído como 
estratégias fundamentais de enfrentamento das 
manifestações da questão social na sociedade 
capitalista atual. 
 
a) As afirmativas I e II estão corretas.  
b) As afirmativas I e III estão corretas.   
c) As afirmativas II e III estão corretas.   
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.   
 
35. Leia as assertivas a seguir e assinale aquela que 
demarca características do planejamento estratégico: 
 
a) O poder é exercido de forma coletiva. 
b) Determinação do propósito organizacional em 

termos de valores, missão, objetivos, estratégias, 
metas e ações, com foco em priorizar a alocação 
de recursos.  

c) Distanciam-se daqueles modelos de organização 
do trabalho que separa, no tempo e no espaço, 
quem toma as decisões de quem as executa.  

d) Constituem-se num avanço, na perspectiva da 
superação da organização burocrática do trabalho.  

 
36.  Sobre a questão da interdisciplinaridade e o 
Serviço Social, assinale a opção incorreta:  
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a) Todo trabalho social realizado em equipe é 
intersetorial interdisciplinar.   

b) A interdisciplinaridade constitui uma relação de 
mutualidade.   

c) Na interdisciplinaridade as relações profissionais 
tendem à horizontalidade.  

d) O trabalho em equipe se coloca para o assistente 
social como uma estratégia de atuação que 
aumenta suas possibilidades.    

 
37.  Em sua trajetória de profissionalização, o Serviço 
Social utilizou os métodos de caso, grupo e 
comunidade em sua intervenção. Não é uma 
característica do Serviço Social de caso: 
 
a) Linha psicanalista do Serviço Social. 
b) Ação reformadora do caráter. 
c) Recebeu influência da tese de Mary Richmond. 
d) Influência dos estudos sociológicos. 
 
38. A profissão do Serviço Social, ao longo de sua 
trajetória, foi se moldando delineadamente, e em cada 
momento histórico, buscou e criou bases necessárias 
para sua razão de ser na sociedade. Dentre os 
desafios da profissão na contemporaneidade, destaca-
se: 
 
a) Compreender o significado social da profissão no 

modo de produção capitalista, traçando objetivos 
construtivos e executando as políticas sociais. 

b) Desenvolver sua capacidade de decifrar a 
realidade e construir propostas de trabalho criativas 
e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir 
das demandas emergentes no cotidiano. 

c) Traçar horizontes para formulação de propostas 
que façam frente a questão social e que sejam 
solidárias tanto com a classe trabalhadora, como 
com a classe detentora dos meios de produção. 

d) Olhar para dentro do Serviço Social, para 
conseguir romper com a visão rotineira, reiterativa 
e burocrática da profissão, que impede de 
vislumbrar possibilidades inovadoras para a ação 
transformadora da sociedade. 

 
 
39.  O processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil 
emerge no período de 1978 a 1980, com a organização 
do Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental. 
Entre as principais reivindicações dos trabalhadores de 
saúde mental constam, exceto: 
 
a) O fim da indústria da loucura.  
b) Melhores condições de trabalho.  
c) Melhorias no tratamento dispensado aos 

internados especificamente dos hospitais públicos. 
d) Expansão dos serviços em saúde mental, mesmo 

que num primeiro momento não estivesse claro 
como tais serviços deveriam estar organizados.  

 
40.  Acerca do Serviço Social e a Política de Saúde 
Mental não é correto afirmar: 
 
a) Após a formação profissional dos primeiros 

assistentes sociais, que ocorreu após da década 
de 1950, um dos campos de trabalhos foram os 
hospitais psiquiátricos.  

b) No início de sua atuação na Saúde Mental, o 
assistente social não questionava o seu exercício 
profissional na instituição, nem o hospital em sua 
totalidade, apenas desenvolvia seu trabalho na 
pontualidade de cada usuário.  

c) As primeiras experiências dos (as) assistentes 
sociais na área da saúde mental aconteceram no 
Centro de Orientação Infantil (COI) e Centro de 
Orientação Juvenil (COJ), as quais auxiliaram na 
estruturação do modelo do Serviço Social clínico, 
baseado no modelo norte-americano.  

d) Historicamente, o Serviço Social se insere na 
saúde mental através de equipes multidisciplinares.  

   
41. De acordo com a Lei nº 10.216/ 2001, a internação 
psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 
médico circunstanciado que caracterize os seus 
motivos. Sobre a internação compulsória marque a 
opção correta:  
 
a) Determinada pela família.   
b) Ocorre a partir de pedido de terceiro.  
c) Aquela que se dá sem o consentimento do usuário.  
d) Determinada pela justiça.    
 
42. Constitui-se diretriz para o funcionamento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 
 
a) Promoção do acesso das pessoas com transtornos 

mentais e com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas e suas famílias 
aos pontos de atenção. 

b) Desenvolvimento de estratégias de Redução de 
Danos. 

c) Articulação e integração dos pontos de atenção 
das redes de saúde no território, qualificando o 
cuidado por meio do acolhimento, do 
acompanhamento contínuo e da atenção às 
urgências. 

d) Ampliação do acesso à atenção psicossocial da 
população em geral.  

 
43. Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, 
na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes 
da Política Nacional de Atenção Básica, é competência:  
 
a) Das Secretarias Estaduais de Saúde. 
b) Do Conselho Nacional de Saúde. 
c) Do Ministério da Saúde. 
d) Das Secretarias Municipais de Saúde. 
 
44. Não é um princípio da Política Nacional de 
Humanização: 
 
a) Universalidade. 
b) Transversalidade.  
c) Indissociabilidade entre atenção e gestão. 
d) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia 

dos sujeitos e coletivos. 
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45. Constitui doença ou agravo de notificação 
compulsória imediata até 24 horas: 
 
a) Botulismo.   
b) Coqueluche. 
c) Doença Meningocócica e outras meningites. 
d) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante. 
 
46. Sobre o que determina a Lei Maria da Penha no 
âmbito da assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar é correto afirmar: 
 
a) O juiz determinará, por prazo incerto, a inclusão da 

mulher em situação de violência doméstica e 
familiar no cadastro de programas assistenciais do 
governo federal, estadual e municipal.   

b) O juiz assegurará à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, para preservar sua 
integridade física e psicológica: manutenção do 
vínculo trabalhista, quando necessário o 
afastamento do local de trabalho, por até oito 
meses. 

c) O juiz assegurará à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, para preservar sua 
integridade física e psicológica: acesso imediato à 
remoção quando servidora pública, integrante da 
administração direta ou indireta. 

d) A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar compreenderá o acesso aos 
benefícios decorrentes do desenvolvimento 
científico e tecnológico, incluindo os serviços de 
contracepção de emergência, a profilaxia das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e 
outros procedimentos médicos necessários e 
cabíveis nos casos de violência sexual.   

 
47.  Segundo a Política Nacional do Idoso, compete à 
União, por intermédio do ministério responsável pela 
assistência e promoção social: 
 
a) Participar na formulação, acompanhamento e 

avaliação da política nacional do idoso.  
b) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para 

o atendimento das necessidades básicas do idoso, 
mediante a participação das famílias, da sociedade 
e de entidades governamentais e não-
governamentais.  

c) Estimular a criação de incentivos e de alternativas 
de atendimento ao idoso, como centros de 
convivência, centros de cuidados diurnos, casas-
lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos 
domiciliares e outros. 

d) Promover simpósios, seminários e encontros 
específicos. 

 
48. Conforme texto do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), a criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
 
 

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria.  

b) Progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio. 

c) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola.  

d) Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

 
49.  Acerca do financiamento da Assistência Social, 
com base na Lei Orgânica da Assistência Social, é 
incorreto afirmar:  
 
a) O financiamento dos benefícios, serviços, 

programas e projetos estabelecidos nesta lei far-
se-á com os recursos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, das demais 
contribuições sociais previstas no art. 195 da 
Constituição Federal, além daqueles que 
compõem o Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS). 

b) O Poder Executivo disporá, no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de publicação 
desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).  

c) Cabe ao órgão da Administração Pública 
responsável pela coordenação da Política de 
Assistência Social nas 3 (três) esferas de governo 
gerir o Fundo de Assistência Social, sob 
orientação e controle dos respectivos Conselhos 
de Assistência Social. 

d) Constitui receita do Fundo Nacional de Assistência 
Social, o produto da alienação dos bens imóveis 
da extinta Fundação Legião Brasileira de 
Assistência. 

 
50. Leia as afirmativas abaixo sobre o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) e marque a opção falsa: 
 
a) O Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social se caracteriza como a principal 
porta de entrada do SUAS.  

b) A ação do Estado junto aos municípios é 
imprescindível enquanto estratégia de 
fortalecimento da descentralização da Política de 
Assistência Social e da efetivação das ações do 
SUAS, através da assessoria e do apoio técnico às 
gestões locais. 

c) A prática e a institucionalização do monitoramento 
e da avaliação podem contribuir para o acesso aos 
direitos, uma vez que geram informações úteis 
para a Política de Assistência, como também para 
o cidadão e usuários das políticas setoriais. 

d) Nos termos da Norma Operacional Básica do 
SUAS (NOB/SUAS), aprovada pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) através da 
Resolução nº 130/2005, o SUAS opera 
considerando modelo descentralizado e 
participativo, por meio de gestão compartilhada, 
cofinanciamento e participação e mobilização da 
sociedade civil. 


