PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
ASSISTENTE SOCIAL
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)
As charges são textos da esfera discursiva jornalística e que têm o propósito de satirizar
situações do cotidiano das pessoas, de fatos políticos e econômicos, bem como de outras
esferas, como do futebol e da religião. Leia com atenção a charge abaixo e indique qual
alternativa aponta a crítica que está sendo feita no texto.

A) O texto satiriza o Posto de Saúde Familiar, mostrando que as famílias não recebem atendimento
quando procuram os enfermeiros.
B) A charge ironiza o fim do programa “Mais médicos” que cancelou o contrato com diversos
profissionais de Cuba.
C) A charge expõe o mau atendimento prestado pelos profissionais da saúde no atendimento às
famílias de alta renda.
D) De acordo com o texto os médicos cubanos que trabalharam no Brasil foram demitidos porque
gostavam de jogos de azar.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
Ocorre redundância quando, numa frase, repete-se uma ideia já contida num termo
anteriormente expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem
informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No
cotidiano, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são
inadequadas. Nas alternativas abaixo apenas uma não apresenta redundância. Identifique-a.
A) Eu e meu primo repartimos a pizza em metades iguais.
B) Os deputados encararam de frente as dificuldades de reeleição.
C) No inverno sempre apreciamos canja de galinha.
D) Quando amanheceu, o sol brilhava forte.
QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
O descuido com a ortografia da língua faz com que escrevamos, muitas vezes, palavras ou
expressões com letras trocadas, unidas, separadas, hifenizadas, ou seja, com todo tipo de
problema se relacionarmos às regras de escrita correta. Observe que nas frases abaixo
ocorrem erros ortográficos, com exceção de uma alternativa. Assinale-a.
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A) Nos filmes de Hollywood, sempre há um a gente disfarçado.
B) Quando percebo um problema não fasso cerimônmia.
C) As lojas colocaram as minissaias em promoção.
D) Visitei meus pais à noite, mais fiquei preocupada.
QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
É comum as pessoas terem dificuldade no emprego de certos pronomes, de algumas
preposições e conjunções, principalmente porque nem sempre estes erros são perceptíveis
pelos falantes de uma língua. Veja as frases abaixo. Em uma delas há um erro relativo à
norma padrão da língua. Identifique-a.
A) Meus filhos gêmeos fazem aniversário no Natal.
B) Esqueci-me de que amanhã é feriado.
C) Lembrei de te pedir dinheiro emprestado.
D) Infelizmente todo o cardume morreu.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
É bastante comum encontrarmos placas de trânsito, de propaganda ou anúncios de loja com
erros ortográficos ou desvios da norma padrão. Por descuido ou falta de conhecimento, as
pessoas escrevem o que querem divulgar ou anunciar e não pedem revisão de seus escritos.
Veja esta placa. Identifique a alternativa que faz uma afirmativa correta.

A) A expressão “Bem Vindo” está grafada corretamente pois após o acordo ortográfico esta
expressão não tem mais hífen.
B) A letra “a” funciona como preposição e artigo, por isso deveria receber acento grave.
C) Na placa não encontramos nenhum desvio com relação à norma padrão.
D) Em “Cidade das Flores” a preposição “das” também deveria estar escrita com letra maiúscula.
QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
À medida que vamos tornando-nos conhecedores assíduos dos fatos que regem a língua,
sobretudo no que diz respeito ao emprego da vírgula, descobrimos que sua função vai muito
além do simples conceito, ora muitas vezes proferido pelo senso comum – o de que serve
para demarcar uma pausa mediante a prática da leitura. Assinale a alternativa em que o uso
da vírgula está equivocado.
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A) Apenas tenho um desejo, que você volte logo.
B) Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro, é um autor brasileiro.
C) Foi preparado, para ministrar a tarefa.
D) Correu, lutou, saiu e recebeu aplausos.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
Abaixo você encontrará três afirmações acerca de regras da norma padrão da Língua
Portuguesa. Analise cada uma delas e assinale a opção que aponta as afirmativas corretas.
I. A frase “Me mandaram uma mensagem errada” possui um erro de colocação pronominal,
por isso deveria ser “Mandaram-me uma mensagem errada”.
II. No sentido de “ver”, é correta a regência do verbo “assistir” em “Eu assisti ao jogo pela
televisão”.
III. Na frase “Não entendi o porque de tanto mistério” o uso do “porquê” está correto.
A) II e III
B) I, II e III
C) Apenas a I
D) I e II
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Há erros que são muito comuns na fala das pessoas e que, na escrita, precisam ser evitados.
A correção na fala é praticamente impossível porque o uso destas expressões acaba sendo
entendido como normativo, o que não ocorre na escrita. Das alternativas abaixo qual não
apresenta traços da fala cotidiana.
A) Vou estar enviando o trabalho amanhã.
B) Se eu ver teu irmão por aqui, aviso.
C) Há menas coisas espalhadas em sua escrivaninha.
D) Deixe este ofício para eu fazer.
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Não importa se são músicas sertanejas ou de rock, os erros encontrados com relação à
norma padrão da Língua Portuguesa são frequentes. Ortografia, concordância, regência,
colocação de pronomes caracterizam traços da língua que acabamos encontrando de forma
errada em letras de música. Abaixo você encontrará quatro trechos. Apenas em um não há
nenhum tipo de erro. Identifique esta opção.
A) “ Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe
satisfaz .”
B) “Só esses cabelos pretos me faz bem.”
C) “Vou de rolê com as menina/ No baile nós tamo em casa.”
D) “Debaixo de seus cabelos...”
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QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
A regência verbal se caracteriza por indicar a preposição correta a ser usada após nomes ou
verbos. As alternativas abaixo apresentam duas frases em cada opção, sendo que a primeira
frase está correta e a segunda errada se considerarmos a norma padrão. Em uma das
alternativas a regência errada aparece primeiro. Identifique-a.
A) Meu irmão namora com tua sobrinha. / Meu irmão namora tua sobrinha.
B) Você deve obedecer a seus pais. / Você deve obedecer seus pais.
C) O vereador aspira ao cargo de prefeito. / O vereador aspira o cargo de prefeito.
D) Eu me lembrei de seu aniversário. / Eu lembrei de seu aniversário.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Todos os atletas são vegetarianos. Assim sendo
A) O conjunto dos atletas contém o conjunto dos vegetarianos;
B) Todos os vegetarianos são atletas;
C) O conjunto dos vegetarianos contém o conjunto dos atletas;
D) Algum atleta não é vegetariano.
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Uma família composta pelo pai, mãe e seus cinco filhos vão se colocar lado a lado em um
sofá de sete lugares para assistir televisão. Todos os filhos devem ficar entre os pais, de
quantos modos distintos os sete podem se sentar no sofá?
A) 48
B) 98
C) 120
D) 240
QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Três das quatro frases abaixo tem uma característica lógica em comum.
I – O senhor Henrique Vidal gosta de pescar.
II – Que dia é hoje?
III – Ele é um excelente advogado.
IV – A Menina de olhos azuis.
A frase que não possui essa característica em comum é a:
A) I
B) II
C) III
D) IV
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QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Considerando as bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma se divide em
duas ao atingir determinado tamanho. Suponha que em uma cultura há 𝟓. 𝟐𝟕 dessas bactérias
e cada uma delas se divida em duas dando origem a 1ª geração; cada bactéria da 1ª geração
se divida em duas dando origem à 2ª geração, e assim por diante. Em que geração o número
de indivíduos será 𝟓. 𝟐𝟑𝟎 ?
A) 18ª geração.
B) 20ª geração.
C) 21ª geração.
D) 23ª geração.
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
Considerando as premissas:
𝑷𝟏 : 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐 é 𝒇𝒊𝒆𝒍.
𝑷𝟐 : 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒇𝒊é𝒊𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
𝑷𝟑 : 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒄ã𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐𝒔.
𝑷𝟒 : 𝑨𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒄ã𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒓𝒆𝒎 𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒈𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
Segundo essas premissas assinale a afirmação correta.

A) Algum amigo morre.
B) Todos os cães são fieis.
C) Algum imortal é amigo.
D) Todos os cães e gatos morrem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
São competências do profissional de Assistência Social:
A) Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social.
B) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam exclusivos do
âmbito de atuação do Serviço de Saúde sem parceria com a equipe de saúde.
C) Pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos por
colega.
D) Assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado/a pessoal e
tecnicamente.
QUESTÃO 17 (Valor: 0,25)
Constituem atribuições privativas do Assistente Social:
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A) Treinamento e supervisão direta de estagiários de Saúde.
B) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social.
C) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria
de Educação.
D) Planejar, organizar e administrar programas e projetos de Saúde.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
De acordo com o Código de Ética do(a) Assistente Social, são deveres profissionais:
A) Não participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública.
B) Realizar práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, e o policiamento dos
comportamentos.
C) Deixar de utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão.
D) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a
legislação em vigor.
QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
É vedado ao(a) Assistente Social revelar sigilo profissional, exceto:
A) Quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer
prejuízo aos interesses do/a usuário/a, de terceiros/as e da coletividade.
B) Quando se tratar de direitos de crianças e adolescentes.
C) Quando envolver direitos dos idosos.
D) Quando o(a) assistente julgar necessário revelar os fatos.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
Nos termos do estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não
constituem objetivos da Seguridade Social:
A) Universalidade da cobertura e do atendimento.
B) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
C) Redutibilidade do valor dos benefícios.
D) Equidade na forma de participação no custeio.
QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
A) Centralização, atendimento parcial e proteção social.
B) Serviços de baixa complexidade e atendimentos multiprofissionais.
C) Atendimento somente para famílias de baixa renda.
D) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
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QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e não tem por objetivos:
A) A promoção da integração ao mercado de trabalho.
B) A garantia de três salários mínimos de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência.
C) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
D) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
Não caracteriza princípio organizativo do Sistema Único de Assistência Social:
A) Universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar,
com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou
comprovação vexatória da sua condição.
B) Intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e
órgãos setoriais.
C) Onerosidade: a assistência social deve ser prestada com exigência de contribuição ou
contrapartida.
D) Integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto
articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
O Pacto de Aprimoramento do SUAS firmado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, quadrienalmente é um instrumento no qual:
A) Materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em
mecanismo de indução do aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais.
B) Define os recursos financeiros a serem empregados no SUAS.
C) Planejamento dos serviços e metas a serem alcançados no âmbito dos serviços de saúde.
D) Fixação de prioridade nos serviços prestados na saúde.
QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
A Vigilância Socioassistencial é caracterizada como uma das funções da política de
assistência social abordando:
A) Planejamento e a execução das ações de busca ativa que assegurem a oferta de serviços e
benefícios às famílias e indivíduos não vulneráveis.
B) Situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de
violação de direitos em determinados territórios.
C) A ampliação do conhecimento das equipes dos serviços de saúde sobre as características da
população e do território.
D) A produção e disseminação de informações, possibilitando conhecimentos que contribuam para
a efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, assim como para o
aumento dos agravos, fortalecendo a função de proteção social do SUAS.
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QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
Os conselhos de assistência social são instâncias deliberativas colegiadas do SUAS,
vinculadas à estrutura do órgão gestor de assistência social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, com caráter permanente e composição paritária entre
governo e sociedade civil, que no âmbito de suas atribuições:
A) Aprovar a política de saúde, elaborada em consonância com as diretrizes estabelecidas pelas
conferências.
B) Normatizar as ações e regular a prestação de serviços públicos estatais e não estatais no campo
da educação, em consonância com as normas nacionais.
C) Participar da elaboração e aprovar as propostas de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano
Plurianual e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à saúde.
D) Normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam e fiscalizam a gestão e a execução dos
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social prestados pela rede
socioassistencial.
QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
Não se constituem em estratégias para o estímulo à participação dos usuários no SUAS:
A) A previsão no planejamento do conselho ou do órgão gestor da política de assistência social.
B) Não divulgação do cronograma e pautas de reuniões dos conselhos, das audiências públicas,
das conferências e demais atividades, nas unidades prestadoras de serviços e nos meios de
comunicação local.
C) A garantia de maior representatividade dos usuários no processo de eleição dos conselheiros
não governamentais, de escolha da delegação para as conferências, e de realização das
capacitações.
D) A constituição de espaços de diálogos entre gestores, trabalhadores e usuários, garantindo o
seu empoderamento.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:
A) Proteção social básica: 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.
B) Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o
enfraquecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos não
vulneráveis para o enfrentamento das situações de violação de direitos.
C) Proteção social básica: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir
para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das
potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das
situações de violação de direitos.
D) Proteção social especial: 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.
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QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), destina-se:
A) A articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de
serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social especial às famílias.
B) Atendimento a população em áreas de menores índices de vulnerabilidade e risco social.
C) A realizar ações de saúde, no âmbito das entidades e unidades de saúde.
D) A articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de
serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.
QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), destina-se:
A) A prestação de serviços a indivíduos e famílias que não estejam em situação de risco pessoal
ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da
proteção social especial.
B) Prestação de serviços de Proteção Social Básica.
C) A prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal
ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da
proteção social especial.
D) Articular, coordenar e ofertar os serviços, programas, projetos e benefícios das unidades de
saúde.
QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com
deficiência:
A) Aquela que tem impedimento de natureza física ou mental, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
B) Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
C) Aquela que tem impedimento de curto prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
D) Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física ou intelectual, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.

QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - Paif, que integra a proteção social
básica, consiste em:
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A) Oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Creas, por meio do
trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o
rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à
convivência familiar e comunitária..
B) Oferta de ações no âmbito de saúde, por meio do trabalho social com o objetivo de prevenir a
violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.
C) Apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação
de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com
órgãos do sistema de garantia de direitos
D) Oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do
trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o
rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à
convivência familiar e comunitária.
QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da
Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências
de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e
adolescentes que se encontrem em situação de trabalho, atende crianças e adolescentes nas
idades de:
A) Inferior a 18 (dezoito) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir
de 16 (dezesseis) anos
B) Inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a
partir de 15 (quinze) anos.
C) Inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.
D) Inferior a 14 (quatorze) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir
de 12 (doze) anos.
QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
Os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente, deverão conferir máxima prioridade ao atendimento
das crianças na faixa etária da primeira infância em situação de:
A) Confirmação de castigo físico.
B) Suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza.
C) Suspeita de tratamento cruel ou degradante.
D) Confirmação de maus-tratos.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, estando
dentre suas atribuições:
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A) Atender e aconselhar os pais ou responsável, determinando as medidas socioeducativas.
B) Expedir certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário.
C) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente.
D) Aprovar a proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente.
QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS), não estando
incluídas em seu campo de atuação as seguintes ações:
A) De vigilância sanitária.
B) De vigilância epidemiológica.
C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
D) De empregabilidade do trabalhador.
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, não estando entre os seus princípios:
A) Igualdade da assistência à saúde, privilegiando e priorizando indivíduos e famílias vulneráveis.
B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário.
C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
O Sistema Único de Saúde – SUS é composto por 3 (três) Subsistemas de Atenção à Saúde,
sendo eles:
A) Subsistema de atenção à saúde da mulher; subsistema de atendimento a criança e adolescente;
e subsistema de assistência terapêutica.
B) Subsistema de atenção à saúde indígena; subsistema de incorporação de tecnologia a saúde; e
subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
C) Subsistema de atenção à saúde indígena; subsistema de atendimento e internação domiciliar; e
subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
D) Subsistema de atenção à saúde da família; subsistema de atendimento e internação domiciliar;
e subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto.
QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde,
ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores,
podendo serem definidas como:
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A) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a
execução de ações e serviços de saúde.
B) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
C) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde
ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
D) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com
a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
De acordo com o Ministério da Saúde, são direitos dos usuários da Saúde:
A) Tratamento adequado e efetivo para seu problema.
B) Atendimento humanizado, acolhedor e discriminatório.
C) Atendimento que desrespeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
D) Acesso desordenado aos sistemas de saúde.
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