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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 30) 

Leia o texto 1 para responder às questões 01 e 02. 

Texto 1 

Quadro 1 Quadro 2 

 
Fonte: google Imagens (2017) 

Questão 01 (Peso 3) 

Sobre o vocábulo “pneus”, no texto 1, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O uso do vocábulo pneus no texto 1 é um exemplo de polissemia. 
(   ) O vocábulo pneus, nos dois quadros, pertence a mesma classe gramatical. 
(   ) No quadro 1, a palavra “pneus” apresenta sentido denotativo e no quadro 2 conotativo. 
(   ) No quadro 1, a palavra “pneus” apresenta sentido conotativo e no quadro 2 denotativo. 

A alternativa que contém a sequênca correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F V 
D) F F F V 
E) F V V F 

Questão 02 (Peso 3) 

Sobre os vocábulos estes e esses utilizados no texto 1, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) São pronomes relativos. 
(   ) No quadro 1, o vocábulo “estes”, é um pronome demonstrativo adjetivo. 
(   ) No quadro 1, o pronome “estes” é possessivo e, no quadro 2, “esses” é um pronome 

demonstrativo.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F 
B) F F V 
C) V F F 
D) V F V 
E) V V F 

Questão 03 (Peso 2) 

Considerando a norma culta, a alternativa que contém a concordância verbal correta é 

A) Férias fazem bem. 
B) Haviam dois alunos interessados no projeto. 
C) Faz dois anos que o Hospital foi inaugurado. 
D) Mais de um aluno pediram adiamento da prova. 
E) Teresa ou Cristina assumirão a direção do Hospital. 
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Questão 04 (Peso 2) 

 
 

Vi na primeira _____________ do relatório, que, durante a _____________ solene, o artista declarou 
a __________ dos direitos autorais. 

Considerando a semântica correta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as 
lacunas do trecho acima é 

A) cessão / sesão / sessão 
B) sessão / sesão / cessão 
C) seção / cessão / sessão 
D) seção / sessão / cessão 
E) cessão / sessão / sesão 
 
Leia o texto 2 para responder à questao 05. 

Texto 2 

 
Disponível em: Google Imagens (2017) 

Questão 05 (Peso 3) 

Sobre a justificativa para o uso das virgulas, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas.  

(   ) No trecho  “Hamlet, [...]” , a vírgula é utilizada para isolar o vocativo. 
(   ) No trecho “Quem são essas pessoas, papai?”, a vírgula é utilizada para isolar o aposto. 
(   ) O trecho “[...] quando você se casar e tiver sua própria casa [...]” é apresentado entre vírgulas 

para isolar a oração subordinada adverbial. 

A alternativa que contém a sequênca correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V F V 
C) V V F 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 06 (Peso 2) 

Considerando a norma culta, a alternativa que contém a concordância nominal correta é 

A) Os arquivos estão anexo. 
B) Maria está meio cansada. 
C) João tirou o ocúlos antes do jogo. 
D) Elas mesmo contarão a história a você. 
E) Vamos almoçar? Já são meio-dia e meio. 
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Questão 07 (Peso 2) 

 
Fonte: Google imagens (2017). 

Considerando o emprego semanticamente correto das expressoões apresentadas na figura 2, 
preencha as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ de cinco anos, ________ de 10 pessoas procuraram o Sr. Joaquim 
____________ da ilegalidade do muro da sua propriedade, que está ________________ de um 
metro do rio. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é 

A) Cerca / cerca / acerca / há cerca 
B) A cerca / cerca / acerca / há cerca 
C) A cerca / acerca / há cerca / cerca 
D) Acerca / a cerca / há cerca / cerca 
E) Há cerca / cerca / acerca / a cerca 

Questão 08 (Peso 1) 

Considerando a circunstância expressa pelos termos em detaque, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

(1) fim (   ) Sempre sorria. 
(2) modo (   ) Ela se expressa bem. 
(3) tempo (   ) Realmente, ela chorou. 
(4) afirmação (   ) A noite esta muito fria. 
(5) intensidade (   ) Estudou para o concurso. 
  (   ) Ela caminhou depressa pela rua escura. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 2 3 4 1 
B) 2 5 1 3 4 5 
C) 2 1 2 5 4 3 
D) 3 2 4 5 1 2 
E) 4 4 5 2 1 3 

Questão 09 (Peso 2) 
Figura 1 

 
Fonte: Google Imagens (2017) 

Sobre a colocação pronominal, é correto afirmar que em _____________, a _______________ é a 
forma correta de colocação pronominal, _________________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) “Beije-me” / próclise / por ser uma frase imperativa 
B) “Abrace-me” / próclise / porque o verbo inicia a frase 
C) “Abrace-me” / mesóclise / porque é uma frase exclamativa 
D) “Nunca deixe-me” / ênclise / porque, antes do verbo, há uma palavra negativa 
E) “Nunca deixe-me” / próclise / porque o adverbio não está separado por vírgula 
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Questão 10 (Peso 1) 

A alternativa que contempla o uso obrigatório do acento grave indicativo de crase é 

A) Vamos até à sala? 
B) Entregue à suas colegas. 
C) Ele entregou os livros à Maria. 
D) As páginas foram corrigidas uma à uma. 
E) Entregue à uma aluna do turno vespertino. 
 
Para responder às questões de 11 a 16, analise a Figura 2, que apresenta uma planilha que é parte 
de um relatório criado no MS Office 2010 – Excel, na versão em Português, contendo dados fictícios 
de uma Empresa Pública. 

                                                    Figura 2_Planilha 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

Questão 11 (Peso 1) 
Considerando que a célula E10 contém a fórmula =B10-(C10+D10), o valor apresentado em E10 é: 

A) 200.000,00 
B) 260.000,00 
C) 320.000,00 
D) 340.000,00 
E) 480.000,00 

Questão 12 (Peso 2) 

Considerando que a célula E4 contém a fórmula =B4-(C4*2+D4), o valor apresentado em D4 é: 

A) 245.000,00 
B) 250.000,00 
C) 297.500,00 
D) 344.750,00 
E) 402.500,00 

Questão 13 (Peso 2) 

Considerando os alinhamentos dos textos contidos na Linha 1, os textos contidos nas Células 
(A2:A13) e os textos contidos nas Células (E2:E13), pode-se afirmar que foram decorrentes de 
ações associadas, respectivamente, aos ícones/comandos: 

A) 
       

B) 
       

C) 
       

D) 
       

E) 
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Para responder às questões de 14 a 17, leia, também, o texto 3. 

Texto 3 

A planilha apresentada na figura 2 foi reproduzida no MS Office 2010 – Word, na versão Português, 
mantendo todas as características no que diz respeito ao conteúdo e à forma. 

Questão 14 (Peso 2) 

Considerando os destaques existentes nas células B3 e E13, sabendo-se que em uma das células 
existem dois comandos, pode-se afirmar que foram decorrentes de ações associadas, 
respectivamente, aos ícones/comandos apresentados na alternativa: 

A)   
 

 

 

B) 

 

 
   

C) 
 

   
 

D) 
 

  
 

 

E)    
 

 

Questão 15 (Peso 2) 

Considerando os alinhamentos dos textos nas células A1, B1 e D1, sabendo-se que existiram apenas 
um comando em cada célula, pode-se afirmar que foram decorrentes de ações associadas, 
respectivamente, aos ícones/comandos: 

A) 
      

B) 
   

   

C) 
      

D) 
      

E) 
   

   

Questão 16 (Peso 2) 

Para reproduzir, fielmente, a figura 2 no MS Office 2010 – Word, pode-se afirmar que a Tabela a ser 
inserida deverá ter: 

A) 15 linhas e 5 colunas 
B) 14 linhas e 6 colunas 
C) 14 linhas e 5 colunas 
D) 13 linhas e 6 colunas 
E) 13 linhas e 5 colunas 

Questão 17 (Peso 2) 

Joaquina da Silva, após digitar o Texto 3 no MS Office 2010 – Word, na versão em Português, 
salvou o arquivo original exclusivamente em uma pasta não compartilhada em seu computador e 
resolveu enviá-lo eletronicamente para seu chefe utilizando os recursos disponíveis no próprio Word. 
Pode-se afirmar que os comandos usados por Joaquina para enviar o arquivo foram, 
sucessivamente, 

A) Arquivo / Salvar e Enviar / Salvar para SharePoint 
B) Arquivo / Salvar e Enviar / E-mail / Enviar como Link 
C) Arquivo / Salvar e Enviar / E-mail / Enviar como Anexo 
D) Arquivo / Salvar e Enviar / Publicar como postagem de Blog 
E) Arquivo / Salvar e Enviar / Compartilhar com Pessoas / Salvar na Nuvem 
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Questão 18 (Peso 2) 

Logo após enviar o arquivo para seu chefe, Joaquina da Silva resolveu Salvar, Imprimir e Fechar o 
arquivo, utilizando, exclusivamente, as teclas de atalho nativas disponíveis no MS Office 2010 –
 Word, na versão em Português. Nesse contexto, pode-se afirmar que ela utilizou, respectivamente, 
as seguintes teclas/comandos: 

A) Ctrl+F / Ctrl+I / Ctrl+C 
B) Ctrl+S / Ctrl+I / Ctrl+F 
C) Ctrl+O / Ctrl+P / Ctrl+F 
D) Alt, A, L / Ctrl+P / Ctrl+W 
E) Ctrl+S / Ctrl+P / Ctrl+W 
Questão 19 (Peso 2) 

Não satisfeita, ainda na página inicial do Word, Joaquina da Silva resolveu Abrir novamente o 
arquivo, Selecionar todo o Texto, colocá-lo em Negrito, Imprimi-lo e Fechar o arquivo, porém sem 
salvá-lo. Da mesma forma como procedeu anteriormente, utilizou, exclusivamente, as teclas de atalho 
nativas disponíveis no MS Office 2010 – Word, na versão em Português. Nesse contexto, pode-se 
afirmar que ela utilizou os seguintes comandos, sucessivamente, para realizar as operações 
destacadas em negrito 

A) Ctrl+O / Ctrl+T / Ctrl+P / Ctrl+I / Ctrl+F 
B) Ctrl+O / Ctrl+T / Ctrl+N / Ctrl+I / Ctrl+W 
C) Ctrl+A / Ctrl+S / Ctrl+B / Ctrl+P / Ctrl+F 
D) Ctrl+A / Ctrl+S / Ctrl+B / Ctrl+P / Ctrl+W 
E) Ctrl+A / Ctrl+T / Ctrl+N / Ctrl+P / Ctrl+W 

Questão 20 (Peso 2) 

O chefe de Joaquina, logo após receber, abrir e ler o texto contido no arquivo enviado 
eletronicamente por ela, solicitou que ela contasse as palavras, os caracteres sem espaços além da 
quantidade de parágrafos daquele texto e o informasse em 5(cinco) minutos. Aflita, Joaquina entrou 
em desespero, temendo não conseguir cumprir aquela missão em tão pouco tempo.  

Conhecendo os poderosos recursos do MS Office 2010 – Word, na versão em Português, a 
alternativa que contém os comandos que Joaquina deve fazer para obter, instantaneamente, a 
informação solicitada é: 

A) Revisão / Mostrar Comentários 
B) Exibir / Layout de Impressão 
C) Exibir / Contar Palavras 
D) Layout / Contar Palavras 
E) Revisão / Contar Palavras 

Questão 21 (Peso 1)  

De acordo com a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, __________________ é um conjunto de 
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) biossegurança 
B) vigilância sanitária 
C) vigilância ambiental 
D) vigilância epidemiológica 
E) vigilância à saúde do trabalhador 

Questão 22 (Peso 1)  

“[...] _____________________ é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que é 
entendido como um 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.” 
(BRASIL, 1990, p.3). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Universalidade de acesso 
B) Participação da comunidade 
C) Integralidade de assistência 
D) Humanização da assistência 
E) Descentralização político-administrativa 
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Questão 23 (Peso 3)  

A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Sobre as 
atribuições que são da competência da direção municipal do SUS, analise as opções e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
(   ) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(   ) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 
(   ) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

Questão 24 (Peso 2)  

De acordo com a lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em duas instâncias colegiadas: 
Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde. “______________________ reunir-se-á a cada 
quatro anos com representação dos vários segmentos para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes [...].” (BRASIL, 1990, p. 
1). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) O Conselho de Saúde 
B) A Conferência de Saúde 
C) O Conselho Nacional de Saúde 
D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 
E) O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) 

Questão 25 (Peso 2)  

Sobre a Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, é 
correto afirmar que é 

A) a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS. 

B) o acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar 
as ações e serviços de saúde. 

C) o conjunto de serviços específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de 
situação laboral, necessita de atendimento especial. 

D) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

E) o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

Questão 26 (Peso 3)  

Considerando as Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde na Rede de Atenção à Saúde 
para atendimento ao usuário do SUS, de acordo com o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
análise as opções e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Atenção primária. 
(   ) Atenção psicossocial. 
(   ) Vigilância em Saúde. 
(   ) Serviços especiais de acesso aberto. 
(   ) Atenção de urgência e emergência. 
(   ) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V V F 
B) V F V F V V 
C) V F F F V V 
D) F F V V V V 
E) F V V F V F 
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Questão 27 (Peso 2)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), redefinida pela portaria nº 2.446, de 11 de 
novembro de 2014, “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial teórico da 
promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito 
individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela 
formação ___________________, buscando articular suas ações com as demais redes de proteção 
social, com ampla participação e controle social.” (BRASIL, 2014, p. 1). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) do Mapa de Saúde 
B) das Portas de Entrada 
C) da Região de Saúde 
D) dos Consórcios Interfederativos 
E) da Rede de Atenção à Saúde  

 

Questão 28 (Peso 2) 

A resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012, aprovou as diretrizes para instituição, reformulação, 
reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Sobre os Conselhos de Saúde, de acordo 
com a referida resolução, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A cada eleição, é recomendado que os segmentos de representações de usuários, 
trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no 
mínimo, 50% de suas entidades representativas. 

(   ) Os Conselhos de Saúde, em decorrência da efetiva participação da sociedade civil 
organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas 
esferas da ação do Estado. 

(   ) O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e 
movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da 
área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de 
saúde, porém seu presidente será indicado pelo governo, para assegurar o controle social. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F V 
C) V F F  
D) F F V  
E) F V F 

Questão 29 (Peso 2)  

A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, 
estabelece as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

Sobre os itens necessários à estratégia de Saúde da Família (ESF), analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo 
a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição. 

(   ) Os profissionais de saúde bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da 
família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal e os profissionais da área de psicologia podem 
ser acrescentados à equipe multiprofissional da ESF. 

(   ) Existência de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, médico generalista ou 
especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F F  
C) V F V 
D) F F V  
E) F V F 
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Questão 30 (Peso 2)  

Um dos valores fundamentais no processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), de acordo com a Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, é a _________________, 
enquanto elemento para a evolução do homem por meio da interação com o outro e seu meio, com a 
valorização e aperfeiçoamento de aptidões que promovam condições melhores e mais humanas, 
construindo práticas pautadas na integralidade do cuidado e da saúde. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) justiça social 
B) humanização 
C) inclusão social 
D) corresponsabilidade 
E) respeito às diversidades 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL (QUESTÕES DE 31 A 40) 

 

Questão 31 (Peso 3)  

A execução das políticas públicas e programas sociais tem a avaliação como uma de suas etapas. 
Assim sendo, o ato de avaliar pode ser considerado como:  

A) estratégia de identificação do mau uso de recursos públicos por gestores sem habilidade 
administrativa.  

B) função com finalidade investigativa quanto ao gasto dos recursos financeiros destinados às 
políticas e programas sociais.   

C) possibilidade de gerar emprego ao contratar avaliadores externos, já formados há muito tempo, 
sem oportunidade de trabalho.  

D) verificação do uso adequado de recursos públicos, independente do alcance do objetivo 
estabelecido pelo programa social ou política pública.  

E) meio de análise sobre a coerência entre os resultados obtidos e qualidade das ações para 
implementação da política e de um programa social e os processos utilizados para alcançá-la. 

 

Questão 32 (Peso 3)  

Monitorar e avaliar políticas e programas sociais requer:  

A) responsabilidade e transparência dos políticos, gerentes e gestores.   
B) priorização dos dados de natureza quantitativa e planos de trabalho com cronograma e prazos 

devidamente estabelecidos.  
C) levantamento de informações sobre as políticas e programas sociais, quando solicitado por algum 

órgão ou empresa avaliadora.  
D) participação de avaliadores externos não influenciados pelo processo de implantação e 

implementação das políticas e programas sociais.  
E) participação de poucos sujeitos para maior efetividade do processo e otimização do tempo 

determinado ao monitoramento e avaliação das políticas e programas sociais.  

 

Questão 33 (Peso 3)  

A Política Nacional de Assistência Social (2004) e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Assistência Social (NOB/SUAS, 2005) contribuem para ____________________________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) a implantação paulatina de um sistema de monitoramento e avaliação 
B) o atendimento ao modelo federativo, no qual estados e municípios são entes com autonomia 

política e administrativa 
C) não evidenciar preocupação em monitorar e avaliar, exclusivamente, as políticas e os programas 

sociais da saúde e da educação 
D) estabelecer autonomia dos sistemas municipais de assistência social visando monitorar seus 

programas e políticas sem intervenção do Estado 
E) a produção de informações e conhecimentos para os gestores, conselheiros, usuários, 

trabalhadores e entidades, resultando em realização do controle social 
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Questão 34 (Peso 3) 

A atuação do Assistente Social na implementação de políticas sociais voltadas para a família exige 
que esse profissional compreenda que 

A) as famílias se constituem em sistemas fechados, por isso cada membro precisará ser atendido 
isoladamente.  

B) as famílias em situação de extrema pobreza precisam ter sua atuação substituída pelo estado 
para que sobrevivam.  

C) a família é um grupo de pessoas que compartilha o mesmo domicílio e que tem os mesmos laços 
sanguíneos ou parentesco.  

D) a família em condição de vulnerabilidade não dispõe de condições para potencializar as ações 
promovidas pelas políticas a ela destinadas.   

E) cabe ao assistente social efetuar, pela sua ação, a inclusão das famílias nas organizações do 
poder público e sociedade civil com o objetivo de assegurar condições protetivas às famílias, 
efetivando direitos e promovendo justiça social.  

Questão 35 (Peso 3) 

Pode-se reconhecer a família como objeto de políticas públicas quando:  

A) para ela é estabelecido um padrão ou modelo de família a ser seguido e contemplado pelas 
políticas sociais.  

B) o objetivo da política é o desenvolvimento humano, por meio da minimização da pobreza, acesso 
à educação, saúde, alimentação, moradia e proteção integral às suas crianças, adolescentes e 
idosos.  

C) o Estado a reconhece como instância autônoma, capaz de resolver seus problemas independente 
de medidas socioeducativas e repasse financeiro.  

D) o assistente social é livre para determinar a melhor intervenção junto à família que atende já que a 
vulnerabilidade é um impeditivo de identificação, para a família, de suas necessidades.  

E) há apoio pelo profissional para resolução individual, por cada membro da família, de problemas 
que surgem na família ou que, vindo de fora, a afeta, gerando conflitos.  

 

Questão 36 (Peso 3)  

“A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de 
forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social” (BRASIL, 2015, 
p.13).  

Figura 3 

 
Fonte: Google Imagens (2017) 

De acordo com o estatuto da pessoa com deficiência, a figura 3 representa uma barreira 

A) atitudinal 
B) urbanística 
C) tecnológica 
D) arquitetônica 
E) de transporte 



Prefeitura Municipal de Irecê 
Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos  

Edital nº 001/2017 – Códigos 101 e 102 

Realização: Prefeitura Municipal de Irecê e Fundação CEFETBAHIA.  11

 

Questão 37 (Peso 3)  

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
alterações posteriores, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso 
de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Sobre o tratamento cruel de degradante, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Envolve condutas que humilhe ou ameace gravemente; ou ridicularize a criança ou o 
adolescente. 

(   ) Consiste em qualquer ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força 
física sobre a criança ou o adolescente que resulte em sofrimento físico. 

(   ) É responsabilidade privativa do Estado, velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V V F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 
 
Questão 38 (Peso 3)  

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 1990, p.1).  

Sobre a garantia de prioridade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas 
alterações posteriores, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
(   ) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
(   ) O irmão maior de 18 anos, independente de estado civil, tem prioridade na adoção do(s) irmão(s) 

menor(es). 
(   ) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e 

à juventude. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F V 
D) F V V F 
E) F F V V 

 

Questão 39 (Peso 3)  

O Estatuto da pessoa com deficiência, lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, tem como objetivo 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

De acordo com o Estatuto da pessoa com deficiência, considera-se pessoa com mobilidade reduzida 
aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, ___________________, 
gerando redução ___________________ da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou 
da percepção, incluindo _____________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é  

A) permanente / efetiva / idosos e obesos 
B) temporária / parcial / gestantes e pessoas com criança de colo 
C) permanente ou temporária /  efetiva / idosos, gestantes e obesos 
D) permanente /  efetiva / idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos 
E) permanente ou temporária /  efetiva / idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e 

obesos 
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Questão 40 (Peso 3)  

A lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, aprovou o Estatuto do Idoso e estabelece que é obrigação 
da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 

De acordo com o Estatuto do Idoso e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O atendimento asilar é assegurado aos idosos maiores de 80 anos independente da situação 
econômico financeira da sua família. 

(   ) Os idosos maiores de oitenta anos têm prioridade especial no atendimento as suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. 

(   ) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação 
ao estatuto do idoso que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) F V F 
D) F V V 
E) F F V 

 


