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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 
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B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Referente ao Decreto Nº 5.839/2006 que Dispõe sobre a 

organização, as atribuições e o processo eleitoral do Conselho 

Nacional de Saúde - CNS e dá outras providências; Art. 2o - Ao 

CNS compete, EXCETO: 

 

A. Atuar na formulação de estratégias e no controle da 

execução da Política Nacional de Saúde, na esfera do 

Governo Federal, excluindo-se os aspectos 

econômicos e financeiros, que cabem ao Ministério da 

Economia, sendo, porém, co-participante. 

B. Estabelecer diretrizes a serem observadas na 

elaboração dos planos de saúde, em função das 

características epidemiológicas e da organização dos 

serviços. 

C. Elaborar cronograma de transferência de recursos 

financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

D. Aprovar os critérios e os valores para remuneração de 

serviços e os parâmetros de cobertura de assistência; 

E. Propor critérios para a definição de padrões e 

parâmetros assistenciais. 

 

17 – O decreto anterior ainda afirma em seu Art. 12, § 1o; que o 

CNS poderá constituir comissões com a finalidade de promover 

estudos com vistas à compatibilização de políticas e programas 

de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não 

compreendidas no âmbito do SUS, especialmente nas áreas de, 

EXCETO: 

 

A. Alimentação e nutrição. 

B. Lazer e desportividade. 

C. Recursos humanos. 

D. Ciência e tecnologia.  

E. Saúde do trabalhador. 

 

18 – A garantia de prioridade afirmada no Estatuto do Idoso 

compreende, EXCETO: 

    

A. Atendimento preferencial imediato e individualizado 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços à população. 

B. Viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 

C. Priorização do atendimento do idoso por sua própria 

família, em detrimento do atendimento asilar, 

incluindo-se os que não a possuam ou careçam de 

condições de manutenção da própria sobrevivência, 

mas que tenham tal desejo. 

D. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre 

os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 

E. Prioridade no recebimento da restituição do Imposto 

de Renda.   

 

 

 

 

 

19 – O público alvo da LEI Nº 12.852/2013 que Institui o 

Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os 

princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o 

Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE, são jovens de: 

 

A. 12 a 18 anos de idade. 

B. 15 a 18 anos de idade. 

C. 10 a 15 anos de idade. 

D. 14 a 25 anos de idade. 

E. 15 a 29 anos de idade. 

 

20 – Quanto à saúde no regime militar de 1964 é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. 1966 – criação do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS) – subordinado ao Ministério do 

Trabalho: unificou todos os órgãos previdenciários 

que funcionavam desde 1930. 

B. Sistema Dual de Saúde na esfera pública: INPS 

deveria tratar dos doentes individualmente; MS 

deveria elaborar e executar programas sanitários e 

assistir a população durante as epidemias.  

C. Cresce de 20% para 50% consultas e hospitalizações 

pelo INPS. 

D. Relação INPS com o setor privado – garantida na CF 

de 67. 

E. Fragilidade do Sistema – mecanismo de fraude: 

Empresas se desligando do INPS – inicia-se a prática 

dos convênios empresarias. 

 

21 – Sobre Política de Assistência Social é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Seu objeto é definido na perspectiva histórica, nas 

relações de forças entre os interesses sociais, 

econômicos  e políticos. 

B. Seu conceito é auto-explicativo, e pode ser 

compreendido na relação entre o Estado e a sociedade.  

C. O padrão predominante das suas ações é definido na 

mediação das relações de conflitos entre os interesses 

do capital e do trabalho (os princípios do liberalismo 

econômico e os princípios da proteção social como 

direito). 

D. A sua relação com a democratização leva em conta as 

formas históricas não-democráticas que fazem parte da 

nossa cultura política. 

E. A análise da sua nova institucionalidade deve 

considerar a presença de elementos da formação 

histórica brasileira enraizados na herança colonial, 

como as relações de poder definidas no compadrio. 

 

22 – Referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 

saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, 

EXCETO: 

 

A. Manter registro das atividades desenvolvidas, através 

de prontuários individuais, pelo prazo mínimo  de 

vinte anos. 

B. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua 

impressão plantar e digital e da impressão digital da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.852-2013?OpenDocument
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mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela 

autoridade administrativa competente. 

C. Proceder a exames visando ao diagnóstico e 

terapêutica de anormalidades no metabolismo do 

recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 

D. Fornecer declaração de nascimento onde constem 

necessariamente as intercorrências do parto e do 

desenvolvimento do neonato. 

E. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao 

neonato a permanência junto à mãe. 

 

23 – Segundo o NOB-SUAS 2012, A criação e o 

funcionamento do conselho de assistência social deverão ser 

demonstrados por, EXCETO: 

 

A. Cópia da lei de sua criação. 

B. Cópia das atas das suas 3 (três) últimas reuniões 

ordinárias. 

C. Cópia da publicação da sua atual composição.  

D. Cópia da ata que aprova o envio destes documentos à 

CIB. 

E. Cópia da Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 

24 – Da década de 40 e o serviço social tem-se como 

características, EXCETO: 

 

A. Estado com implementação de novas políticas sociais. 

B. Legitimação do profissional = assalariamento e 

ocupação de um espaço na divisão sócio-técnica do 

trabalho. 

C. Junção do discurso humanista-cristão com o suporte 

técnico-científico. 

D. Contexto com alternativas privatistas e 

refilantropizadas para a pobreza e exclusão social, com 

o crescimento do denominado terceiro setor. 

E. Pensamento conservador (contramovimento aos 

pensamentos da modernidade - restauração e 

manutenção da ordem capitalista). 

 

25 – Ainda sobre o ECA, Das Medidas Pertinentes aos Pais ou 

Responsável; Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou 

responsável, EXCETO: 

 

A. Inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos. 

B. Encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico. 

C. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e 

acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. 

D. Detenção ou reclusão ao agressor. 

E. Advertência. 

 

26 – De acordo com a LEI Nº 11.340/2006; Art. 8º A política 

pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de 

ações não-governamentais, tendo por diretrizes, EXCETO: 

  

A. A integração operacional do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública com as 

áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 

educação, trabalho e habitação. 

B. A implementação de atendimento policial 

especializado para as mulheres, em particular nas 

Delegacias de Atendimento à Mulher. 

C. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos 

ou outros instrumentos de promoção de parceria entre 

órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-

governamentais, tendo por objetivo a implementação 

de programas de erradicação da violência doméstica e 

familiar contra a mulher.  

D. A capacitação a cada 2 anos das Polícias Civil e 

Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros 

e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 

enunciados na Lei quanto às questões de gênero e de 

raça ou etnia.  

E. A promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de irrestrito respeito à 

dignidade da pessoa humana com a perspectiva de 

gênero e de raça ou etnia. 

 

27 – Segundo a Lei 8080/90, Das Atribuições Comuns, Art. 15. 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 

atribuições, EXCETO: 

 

A. Administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

B. Acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do sistema único de saúde (SUS). 

C. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 

saúde da população e das condições ambientais. 

D. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 

padrões de qualidade e parâmetros de custos que 

caracterizam a assistência à saúde. 

E. Participação de formulação da política e da execução 

das ações de saneamento básico e colaboração na 

proteção e recuperação do meio ambiente. 

 

28 – De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) n11, de 23 de setembro de 2015, os 

usuários têm direito a ser atendido pela Assistência Social, 

tendo consciência dos seus direitos e como garanti-los. Sobre 

este direito é INCORRETO afirmar: 

 

A. Conhecer o trabalhador que o está atendendo. Tendo o 

direito de saber o nome do profissional e a sua área de 

atuação.  

B. Ser respeitado e tratado com atenção, sem 

discriminação ou preconceito e sem ser repreendido.  

C. Ser atendido rapidamente e ter o atendimento voltado 

para o que se precisa.  

D. Conhecer os serviços que estão sendo oferecidos ao 

mesmo, receber os encaminhamentos por escrito, de 

forma clara e legível, identificados com o nome do 

profissional responsável, número do registro ou CPF.  

E. Ter a sua privacidade protegida. 
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29 – Do ponto de vista da oferta e de sua organização, todos os 

Serviços de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos tem 

como características, EXCETO: 

 

A. Constituem respostas do Poder Público às 

necessidades identificadas por meio de diagnósticos 

e/ou da ação dos técnicos no PAIF. 

B. São ofertados por Estados, municípios ou pelo Distrito 

Federal. 

C. São ofertados em unidades públicas e/ou privadas sem 

fins lucrativos, no território de abrangência do CRAS 

e a ele referenciados. 

D. Organizam-se em torno do principal Serviço de 

Proteção Social Básica, o PAIF, que lhe dá retaguarda 

e são a ele articulados. 

E. Ocorrem por meio do trabalho em Grupo ou Coletivo. 

 

30 – A LEI Nº 8.742/1993, Art. 18. Compete ao Conselho 

Nacional de Assistência Social, EXCETO: 

 

A. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços 

de natureza pública e privada no campo da assistência 

social. 

B. Apreciar relatório anual que conterá a relação de 

entidades e organizações de assistência social 

certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para 

conhecimento dos Conselhos de Assistência Social 

dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.     

C. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das 

entidades e organizações de assistência social no 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome.     

D. Apreciar relatório anual que conterá a relação de 

entidades e organizações de assistência social 

certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para 

conhecimento dos Conselhos de Assistência Social 

dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.          

E. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de assistência social. 

 

31 – O CREAS deve executar seus serviços com qualidade no 

atendimento, a ser garantido pelos seguintes princípios:  

 

A. Acessibilidade da população aos direitos 

socioassistenciais. 

B. Centralidade na atenção à família, constituir-se 

referência na atenção especializada junto à população 

no território de atuação. 

C. Viabilizar-se em meio aos processos de mobilização e 

participação social. 

D. Trabalho em rede.  

E. Responder às demandas do judiciário, tais como 

estudos sociais com diferentes propósitos. 

 

32 – É um serviço de Proteção Social Básica: 

 

A. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas. 

B. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias Indivíduos (PAEFI). 

C. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

D. Serviços Especializados em Abordagem Social. 

E. Serviço de Acolhimento Institucional. 

 

33 – O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) tem 

seu período de funcionamento:  

 

A. De 5 dias por semana, 6 horas diárias, sendo que a 

unidade deverá necessariamente funcionar no período 

diurno podendo eventualmente executar atividades 

complementares a noite, com possibilidade de 

funcionar em feriados e finais de semana. 

B. No mínimo de 5 dias por semana, 12 horas diárias, 

sendo que a unidade deverá necessariamente funcionar 

no período diurno, ao menos 8 horas e podendo 

eventualmente executar atividades complementares a 

noite (após 19h), com possibilidade de funcionar em 

feriados e finais de semana. 

C. No mínimo de 6 dias por semana, 12 horas diárias, 

com possibilidade de funcionar em feriados e finais de 

semana. 

D. No mínimo de 5 dias por semana, 12 horas corridas 

diárias. 

E. No mínimo de 5 dias por semana, 8 horas diárias, 

sendo que a unidade deverá necessariamente funcionar 

no período diurno podendo eventualmente executar 

atividades complementares a noite, com possibilidade 

de funcionar em feriados e finais de semana. 

 

34 – São objetivos específicos principais para crianças de até 6 

anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

EXCETO: 

 

A. Complementar as ações de proteção e 

desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais. 

B. Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário 

e o desenvolvimento de relações de afetividade e 

sociabilidade. 

C. Assegurar espaços de referência para o convívio 

grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade e respeito 

mútuo. 

D. Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, 

pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a 

promoção de vivências lúdicas. 

E. Desenvolver estratégias para estimular e potencializar 

recursos de crianças com deficiência e o papel das 

famílias e comunidade no processo de proteção social. 

 

35 – São diretrizes da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, EXCETO: 

 

A. Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a 

inclusão social da pessoa portadora de deficiência; 

B. Adotar estratégias de articulação com órgãos e 

entidades públicos e privados, bem assim com 

organismos internacionais e estrangeiros para a 

implantação desta política. 
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C. Desenvolver ações conjuntas do estado e da sociedade 

civil, de modo a assegurar a plena integração da 

pessoa portadora de deficiência no contexto sócio-

econômico e cultural. 

D. Incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas 

as suas peculiaridades, em todas as iniciativas 

governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao 

trabalho, à edificação pública, à previdência social, à 

assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, 

ao esporte e ao lazer. 

E. Viabilizar a participação da pessoa portadora de 

deficiência em todas as fases de implementação dessa 

política, por intermédio de suas entidades 

representativas. 

 

36 – Sobre a Lei 8080/90 é INCORRETO afirmar: 

 

A. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras 

Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer e Doenças 

Crônicas, supervisionadas pela direção estadual do 

Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como 

referencial de prestação de serviços, formação de 

recursos humanos e para transferência de tecnologia. 

B. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica 

preservada nos serviços públicos contratados, 

ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios 

estabelecidos com as entidades privadas. 

C. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e 

municipais de previdência social deverão integrar-se à 

direção correspondente do Sistema Único de Saúde 

(SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como 

quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. 

D. O Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá 

mecanismos de incentivos à participação do setor 

privado no investimento em ciência e tecnologia e 

estimulará a transferência de tecnologia das 

universidades e institutos de pesquisa aos serviços de 

saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às 

empresas nacionais. 

E. Os convênios entre a União, os Estados e os 

Municípios, celebrados para implantação dos Sistemas 

Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão 

rescindidos à proporção que seu objeto for sendo 

absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

37 – Assistência é o ato de assistir, ajudar ou proteger aqueles 

que necessitam. Referente à assistência é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Desde a Antiguidade, a assistência é prestada pelas 

tribos e famílias, mas quando a Europa foi castigada 

pela fome, peste, guerra e pobreza (séculos XI a XV), 

desenvolveu-se uma consciência coletiva de 

solidariedade e assistência social pela prática da 

misericórdia ou Miserere & Cordis, que significa dar 

seu coração a outrem, como dever dos cristãos.  

B. Durante a Idade Média a assistência aos pobres foi 

desenvolvida, prioritariamente, pela Igreja Católica 

mediante o recolhimento e distribuição das esmolas, 

atendimento aos enfermos e amparo a crianças 

abandonadas. 

C. A primeira legislação de controle à pobreza, The Poor 

Law Act (1388), proibiu os movimentos de 

trabalhadores e mendigos na Inglaterra.  

D. A primeira Santa Casa de Misericórdia (1599) 

distribuía esmolas aos pobres e atendia aos doentes 

através do tratamento e hospitalização.  

E. A partir do século XIX, a assistência caritativa foi 

substituída pelo cientismo adquirido com base em 

conhecimentos adquiridos pela ciência médica.  

 

38 – Quanto ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF é INCORRETO afirmar: 

 

A. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família - PAIF consiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a 

ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e 

usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida. 

B. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de ações de 

caráter preventivo, protetivo e proativo.  

C. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de 

ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus 

objetivos, de modo a ampliar universo informacional e 

proporcionar novas vivências às famílias usuárias do 

serviço.  

D. As ações do PAIF devem possuir caráter terapêutico, 

cultural e social. 

E. Realiza ações com famílias que possuem pessoas que 

precisam de cuidado, com foco na troca de 

informações sobre questões relativas à primeira 

infância, a adolescência, à juventude, o 

envelhecimento e deficiências a fim de promover 

espaços para troca de experiências, expressão de 

dificuldades e reconhecimento de possibilidades.  

 

39 – A LEI No 10.216/2001 afirma que são direitos da pessoa 

portadora de transtorno mental, EXCETO: 

 

A. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 

exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar 

sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e 

na comunidade. 

B. Ser tratada, preferencialmente, em serviços individuais 

de saúde mental, e comunitário em segundo plano. 

C. Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, 

para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária. 

D. Receber o maior número de informações a respeito de 

sua doença e de seu tratamento. 

E. Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 

menos invasivos possíveis. 
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40 – Quanto ao Conselho Tutelar é INCORRETO afirmar: 

 

A. Vincula-se administrativamente ao Poder Executivo 

Municipal, estando submetido ao mesmo. 

B. O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar é 

caracterizado como serviço público relevante (ECA, 

artigo 135).  

C. Integra a categoria dos servidores públicos 

comissionados, não sendo subordinado ao prefeito ou 

considerado funcionário da Prefeitura. 

D. Deve elaborar um Regimento Interno, aprovado pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, explicitando as regras no exercício de 

suas funções, bem como as situações e os 

procedimentos para a perda de mandato do conselheiro 

de conduta irregular (por ação ou omissão). 

E. Sua atuação deve estar alinhada às diretrizes 

postuladas na Política Municipal de Atendimento a 

Crianças e Adolescentes. Além disso, a fiscalização de 

sua conduta se dará por meio do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, Justiça da 

Infância e Juventude, Ministério Público, organizações 

da sociedade civil que trabalham com a população de 

crianças e adolescentes e, principalmente, pelos 

cidadãos, que devem zelar pelo seu bom 

funcionamento e correta execução de suas atribuições 

legais. 

 

 

 


