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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D’ALCÂNTARA 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

ASSISTENTE SOCIAL NASF 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

10 05 15 

     

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por 
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.balcantara@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D’ALCÂNTARA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4. 

 

 

Florestas tropicais recuperam rápido cobertura desmatada, mas há perda de espécies. 

Pesquisadores de todo o mundo relatam recuperação parcial das espécies de árvores em poucas décadas,  

mas biodiversidade pode estar comprometida. 

 

Um estudo internacional sobre florestas tropicais traz certo otimismo sobre a recuperação de áreas desmatadas. A 

partir de observações de ecólogos em todo o mundo, foi relatado que as espécies de árvores se regeneram em 

questão de décadas, formando as chamadas florestas secundárias. A perda de espécies, por outro lado, é inevitável. 

 

Os pesquisadores observaram como ocorre o surgimento de árvores nos espaços degenerados por ação humana. 

Eles coletaram espécies de florestas tropicais maduras com secundárias para levantar dados e identificar a que ponto 

a nova vegetação mantém a diversidade original. Foram observadas 1.800 parcelas de cobertura vegetal, analisadas 

em conjunto. 

 

Os resultados foram publicados na revista Science Advances, em artigo que contou com a participação de grupos 

independentes da América Latina, Europa e Estados Unidos, liderados por uma equipe da Universidade de 

Wageningen na Holanda. O Brasil foi representado por Pedro Bracalion, professor da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, que observou os processos na Mata Atlântica e Região 

Amazônica. A situação da primeira é crítica – hoje, apenas 15% de sua área original está preservada, de acordo com 

o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. 

 

Quando uma área desmatada é abandonada – geralmente pela falta de potencial econômico – um processo de 

regeneração gradual se inicia, resultando em nova área de florestas secundárias, que repõe a anterior. O estudo 

aponta que na América Latina os resultados são rápidos e significativos. Em menos de duas décadas, 80% do 

número de espécies pode ser recuperado. 

 

Entretanto, as expectativas de recuperação integral são baixas a curto prazo. “Apesar da quantidade alta de espécies, 

elas são diferentes da floresta original”, conta o pesquisador. O resultado revela que a biodiversidade de biomas 

tropicais pode ser comprometida, apesar da manutenção de cobertura vegetal. 

 

Ele também destaca o perfil das árvores observadas que retornam ao habitat. “A maioria são espécies generalistas. 

Outras, mais sensíveis a modificações, dificilmente vão chegar à área de degeneração.” 

 

Os dados levantados demonstram que não há equivalência ecológica entre os espaços originais e os regenerados. 

Apesar da quantidade de espécies recuperadas, a riqueza dessas é comprometida. 

De acordo com o professor, isso representa um alerta na maneira como agem os responsáveis pela política de 

compensação ambiental. Para ele, reflorestamentos por equivalência de área danificada não representam uma ação 

efetiva para reverter os efeitos da perda de florestas maduras de maneira íntegra. Porém, a técnica ainda é 

predominante em políticas públicas de recuperação ambiental. “É preciso uma mudança de paradigma: mensurar 

perdas e ganhos, entender o que será perdido. Reconhecer que certas ações são irreversíveis”, diz. 

http://advances.sciencemag.org/cgi/content/full/5/3/eaau3114
https://www.sosma.org.br/link/Atlas_Mata_Atlantica_2016-2017_relatorio_tecnico_2018_final.pdf
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Obras grandes como a construção de hidrelétricas, que exigem alagamento de grandes áreas de mata, trazem 

impactos duradouros. Nesses casos é exigido planejamento para entender o bioma prejudicado, identificar espécies 

raras e replantá-las. Ao mesmo tempo, a recuperação vegetal é uma solução espontânea e mais barata do que o 

plantio de mudas, mas representa algumas desvantagens para manter a diversidade de espécies nativas e sensíveis. 

“É possível recuperar a cobertura florestal, mas há perda de espécies e muitos prejuízos à biodiversidade. As 

florestas secundárias não substituem as maduras.” 

Por Yasmin Oliveira – 25/04/2019 

https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/florestas-tropicais-recuperam-rapido-cobertura-desmatada-

mas-ha-perda-de-especies/ 

 

 

 

01) Assinale a alternativa que contém uma afirmação 

que não pode ser confirmada pelo texto. 

 

(A) A Região Amazônica e a Mata Atlântica 

constituem dois biomas brasileiros com 

diversidade biológica com 

          prometida pelo desmatamento. 

(B) A Mata Atlântica tem sua cobertura original de 

floresta mais comprometida do que a Região 

Amazônica. 

(C) As políticas públicas de recuperação ambiental 

devem garantir o reflorestamento por 

equivalência de áreas da 

          nificadas para reverter integralmente as perdas 

de florestas maduras. 

(D) Segundo o pesquisador, a maioria das árvores que 

voltam ao meio ambiente são generalistas, 

embora com uma alta quantidade de espécies. 

 

02) São recursos argumentativos utilizados no texto, 

exceto: 

 

(A) Argumentação de autoridade. 

(B) Argumentação consistente. 

(C) Dados estatísticos. 

(D) Ironia. 

 

03) Assinale a alternativa em que a nova redação não 

altera o sentido original. 

 

(A) “Ao mesmo tempo, a recuperação vegetal é uma 

solução espontânea e mais barata do que o plantio 

de mudas, mas representa algumas desvantagens 

para manter a diversidade de espécies nativas e 

sensíveis.” 9º§ 

A recuperação vegetal é uma solução espontânea e 

mais barata que o plantio de mudas, todavia revela 

algumas  desvantagens para a diversidade de espécies 

nativas e sensíveis.    

 

(B) “O resultado revela que a biodiversidade de 

biomas tropicais pode ser comprometida, apesar 

da manutenção de   

      cobertura vegetal.” 5º§ 

 

Conforme a manutenção de cobertura vegetal, o 

resultado revela que a biodiversidade de biomas 

tropicais pode ser  comprometida.     

 

(C) “Entretanto, as expectativas de recuperação 

integral são baixas a curto prazo.” 5º§ 

       

       Porquanto, as expectativas de recuperação 

integral são baixas a curto prazo.         

 

(D) “É possível recuperar a cobertura florestal, mas 

há perda de espécies e muitos prejuízos à 

biodiversidade.” 9º§ 

 

A recuperação da cobertura florestal pode acontecer, à 

medida que ocorrem perdas de espécies e muitos 

prejuízos à  biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jornal.usp.br/author/yasmin-oliveira/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/florestas-tropicais-recuperam-rapido-cobertura-desmatada-mas-ha-perda-de-especies/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/florestas-tropicais-recuperam-rapido-cobertura-desmatada-mas-ha-perda-de-especies/
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04)  

 “Outras, mais sensíveis a modificações, dificilmente 

vão chegar à área de degeneração.”  6º§ 

 

Marque a alternativa que corresponde ao sentido do 

termo destacado na frase acima.  

(A) Restauração. 

(B) Correção. 

(C) Emenda. 

(D) Deterioração. 

 

05)  

 “Obras grandes como a construção de hidrelétricas, 

que exigem alagamento de grandes áreas de mata 

(...).” 9º§ 

 

O processo de formação da palavra acima destacada é: 

(A) Derivação por prefixação. 

(B) Derivação parassintética. 

(C) Composição por aglutinação. 

(D) Composição por justaposição. 

 

06) Observe, com atenção, a tirinha a seguir. 

 

 

 
https://w ww.google.com 

 

Marque a alternativa que apresenta análise incorreta: 

(A) Em “Museu Arqueológico”, a palavra destacada 

é um adjetivo. 

(B) Na frase “Árvore era assim, desse jeito, 

Juquinha...”, o termo sublinhado é o sujeito. 

(C) No texto da tirinha, há presença de pronome 

demonstrativo. 

(D) No título “Enquanto isso, na Amazônia, em 

2059.”, existem locuções adverbiais. 

07) Assinale a alternativa em que há erro ortográfico 

na frase. 

 

(A) É falta de bom senso desmatar nossas florestas.  

(B) Ele foi pego em flagrante delito. 

(C) O Brasil possue seis grandes biomas continentais. 

(D) Aonde vamos chegar com tanto desmatamento? 

 

08)  

 “O resultado revela que a biodiversidade de biomas 

tropicais pode ser comprometida, apesar da 

manutenção de cobertura vegetal.”  5º§ 

 

A forma verbal destacada acima está no modo: 

(A) Indicativo. 

(B) Subjuntivo. 

(C) Imperativo. 

(D) Particípio. 

 

09)  

 “(...) é exigido planejamento para entender o bioma 

prejudicado, identificar espécies raras e replantá-las.” 

9º§ 

 

O termo sublinhado nessa frase é corretamente 

analisado como: 

(A) Pronome pessoal com função de predicativo do 

objeto. 

(B) Pronome oblíquo com função de complemento 

nominal. 

(C) Pronome oblíquo com função de objeto indireto. 

(D) Pronome oblíquo com função de objeto direto. 

 

10) Os pesquisadores de todo o mundo veem o 

desmatamento como uma grave ameaça à 

biodiversidade. 

 

O singular da forma verbal “veem” é: 

(A) Vêm. 

(B) Vir. 

(C) Vem. 

(D) Vê. 
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11) A Constituição Federal estabelece que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado. Para atender 

aos preceitos constitucionais, foi estabelecido 

como modelo de política de saúde o Sistema 

Único de Saúde (SUS), representando um marco 

na luta pelos direitos de cidadania. (Rios, 2009) 
 

Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 

SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e 

a articulação interfederativa, é incorreto afirmar que: 

(A) Os entes federativos poderão ampliar o acesso do 

usuário à assistência farmacêutica, desde que 

questões de saúde pública o justifiquem. 

(B) 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. 

(C) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do 

SUS, por meio de serviço especializado, fará o 

controle e a fiscalização do Contrato 

Organizativo de Ação Pública da Saúde. 

(D) Serão de competência exclusiva dos Municípios 

a pactuação dos critérios para o planejamento 

integrado das ações e serviços de saúde da Região 

de Saúde, em razão do compartilhamento da 

gestão. 

 

12) Conforme as disposições da Lei 8080/90 sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar 

que: 
 

(A) A iniciativa privada não poderá participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter 

complementar. 

(B) A centralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo é uma 

das diretrizes do SUS. 

(C) O Ministério da Saúde é reconhecido como foro 

de negociação e pactuação entre gestores, quanto 

aos aspectos operacionais do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

(D) A ordenação da formação de recursos humanos 

na área de saúde está incluída no campo de 

atuação do SUS. 

 

 

 

13) De acordo com a Lei 8142/90, analise as 

afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou 

Falsas (F): 

 

(   ) A Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde 

são classificados como instâncias colegiadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 

Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em legislação especial, 

aprovadas pelo respectivo Ministério da Saúde. 

(   ) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde se 

reunirão a cada cinco anos com a representação 

dos vários segmentos sociais. 

 

A sequencia correta corresponde a: 

(A) A) V   F   F. 

(B) B) F   V   V. 

(C) C) V   F   V. 

(D) D) F   F   F. 

 

14) A continuidade da relação clínica, com 

construção de vínculo e responsabilização entre 

profissionais e usuários ao longo do tempo e de 

modo permanente, acompanhando os efeitos das 

intervenções em saúde e de outros elementos na 

vida dos usuários, ajustando condutas quando 

necessário, evitando a perda de referências e 

diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do 

desconhecimento das histórias de vida e da 

coordenação do cuidado é conhecido como o 

seguinte princípio da atenção básica: 

 

(A) Resolutividade. 

(B) Transversalidade. 

(C) Integralidade. 

(D) Longitudinalidade. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                    QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as afirmativas abaixo sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS): 

 

I. As normas de elaboração e fluxos do Contrato 

Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 

pactuados pelo Ministério da Saúde, cabendo à 

Conferência Estadual de Saúde coordenar a sua 

implementação. 

II. A Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde (RENASES) compreende todas as ações e 

serviços que o SUS oferece ao usuário para 

atendimento da integralidade da assistência à 

saúde. 

 

Após a análise das afirmativas, é correto afirmar que: 

(A) a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda 

afirmativa é falsa. 

(B) as duas afirmativas são falsas. 

(C) a primeira afirmativa é falsa e a segunda 

afirmativa é verdadeira. 

(D) as duas afirmativas são verdadeiras. 
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16) A atenção básica no Brasil é reconhecida por 

todos os órgãos internacionais e nacionais como 

o melhor modelo de saúde desde a criação do 

SUS. Seu objetivo maior é promover, proteger e 

recuperar a saúde dos seus cidadãos.  De acordo 

com a portaria nº 2.436, de 2017, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, é atribuição 

do Agente Comunitário de Saúde: 

 

(A) Realizar estratificação de risco e elaborar plano 

de cuidados para as pessoas que possuem 

condições crônicas no território, junto aos demais 

membros da equipe. 

(B) Trabalhar com adscrição de famílias em base 

geográfica definida, a microárea. 

(C) Implementar e manter atualizados rotinas, 

protocolos e fluxos relacionados a sua área de 

competência na UBS. 

(D) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias 

em base geográfica definida e cadastrar todas as 

pessoas de sua área.  

 

17) O Projeto Terapêutico Singular é uma das 

diretrizes da Política Nacional de Humanização.  

Em relação ao Projeto, marque (V) para as 

afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

(  )  Garante a autonomia do sujeito, organiza o 

processo de trabalho   e fortalece o trabalho 

interdisciplinar. 

(  ) Possibilita o cuidado baseado na clínica ampliada, 

respeitando a singularidade do sujeito. 

( ) Envolve um conjunto de propostas de condutas 

terapêuticas articuladas, direcionadas apenas a 

um indivíduo. 

(  ) Valoriza a inserção de todos os atores envolvidos 

nos processos de cuidado, 

(  ) Visa à gestão do cuidado dos casos menos 

complexos e de fácil resolubilidade. 

(  ) Consiste num conjunto de condutas terapêuticas 

articuladas,  de uso exclusivo da área de saúde 

mental. 

 

 

 

 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

(A) F- V- V- V- F- V. 

(B) V- V- F- V- F- F. 

(C) V- V- V- F- V- F. 

(D) V- F- F- V- V- F. 

 

18) A Política Nacional de Humanização (PNH) 

existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

SUS no cotidiano das práticas de atenção e 

gestão, qualificando a saúde pública no Brasil.   O 

acolhimento, uma das diretrizes da Política 

Nacional de Humanização deve: 

 

I. Estar pautado em princípios éticos, estéticos e 

políticos, traduzindo-se em atitudes inclusivas. 

II. Delimitar a um bom atendimento, uma boa 

infraestrutura da unidade de saúde e uma ação de 

triagem. 

III. Ocorrer em articulação com as várias diretrizes 

propostas para as mudanças nos processos de 

trabalho e gestão dos serviços. 

IV. Estabelecer uma ação de inserção do usuário que 

não termina na etapa da recepção. 

V. Envolver apenas os profissionais de saúde, e não 

os gestores e usuários do SUS. 

 

Estão corretas apenas: 

(A) I, III e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I e IV. 

(D) III, IV e V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 16 A 30 
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19) A Política Nacional de Promoção da Saúde traz 

em sua base o conceito ampliado de saúde e o 

referencial teórico da promoção da saúde, 

adotando como princípio o processo de 

articulação de saberes, potencialidades e 

experiências de sujeitos, grupos e setores na 

construção de intervenções compartilhadas, 

estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e 

cogestão para objetivos comuns, denominado de: 

 

(A) Matricialidade. 

(B) Intersetorialidade. 

(C) Territorialidade. 

(D) Equidade. 

 

20) A Lei nº 8.080/90 regulamenta a Constituição 

Federal de 1988 e é a primeira Lei Orgânica do 

SUS. Não é um princípio do SUS, segundo a Lei 

nº 8.080/90: 

 

(A) A descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 

(B) A organização de atendimento público específico 

e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral. 

(C) A integração em nível executivo das ações de 

saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

(D) A operacionalização centralizada e a 

responsabilidade federal político-administrativa 

baseada na assistência médico-hospitalar. 

 

21) Os direitos e a proteção das pessoas acometidas 

de transtorno mental são assegurados na Lei 

no 10.216/ 01, que garante a pessoa, EXCETO: 

 

(A) O recebimento do maior número de informações 

a respeito de sua doença e de seu tratamento. 

(B) O direito à presença médica, em qualquer tempo, 

para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária. 

(C) O estabelecimento de leitos/unidade psiquiátricas 

em hospitais Geral ou especializado que seja 

referência regional. 

(D) O tratamento em ambiente terapêutico pelos 

meios menos invasivos possíveis. 

 

22) A Lei Orgânica de Assistência Social introduz 

um novo significado a Assistência Social 

propondo mudanças estruturais e conceituais 

contemplando: 

 

I. Um caráter de maturidade legal aos serviços 

socioassitenciais. 

II. Um sistema de gestão descentralizado e 

participativo. 

III. A criação do Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

IV. A proteção social da assistência social aos 

contribuintes. 

V. A prática clientelista do serviço social com traços 

conservadores. 

 

Estão corretas apenas: 

(A) I, III, IV e V. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, III e V. 

 

23) São programas, serviços de assistência social 

previstos na Lei nº 8.742/93, EXCETO: 

 

(A) Proteção Constitucional e Acolhida a Família 

Vulnerável. 

(B) Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos. 

(C) Erradicação do Trabalho Infantil. 

(D) Proteção e Atendimento Integral à Família.  

 

24) O Código de Ética Profissional do Serviço Social 

é resultado de um amplo processo de trabalho 

conjunto. De acordo com o Código de Ética, 

marque (C) para as afirmativas corretas e (E) para 

as afirmativas erradas. 

 

(  ) O não pagamento regular das anuidades e 

contribuições devidas ao Conselho Regional de 

Serviço Social constitui uma infração disciplinar. 

(  ) Constitui direito do assistente social manter o sigilo 

profissional. 

(  ) Desagravo público por ofensa que atinja a honra do 

profissional é um dever do assistente social. 

http://www.corentocantins.org.br/upload/leis/Lei%20N%C2%BA%208.080.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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(  ) Participar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública é obrigação do 

assistente social. 

( )  Esclarecer ao usuário os objetivos e a amplitude da 

atuação profissional do assistente social é 

responsabilidade da instituição pública que presta 

o atendimento. 

(  ) Denunciar aos órgãos competentes, casos de 

violação da Lei e dos Direitos Humanos é  

responsabilidade do assistente social. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

(A) E- C- C- E- C- C. 

(B) C- E- E- C- C- C. 

(C) C- C- E- C- E- C. 

(D) C- C- C- C- C- E. 

 

25) O Estatuto da Criança e do Adolescente 

reconhece o adolescente como ser em formação, 

passível de transformação e, por isso, não trata 

somente de puni-lo pela prática de atos 

infracionais, mas de promover um processo 

socioeducativo e de responsabilização.   

 

A medida socioeducativa, de liberdade assistida, é:  

(A) Realizada através de tarefas gratuitas de interesse 

geral, por período não excedente a seis meses. 

(B) Fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 

podendo a qualquer tempo ser prorrogada, 

revogada ou substituída. 

(C) Cumprida durante uma jornada máxima de oito 

horas semanais, aos sábados, domingos e 

feriados. 

(D) Admitida mediante a prestação de trabalho 

forçado no período de seis meses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) As políticas públicas de atenção ao idoso tiveram 

um avanço significativo, principalmente a partir 

da mobilização de diversas organizações da 

sociedade civil.  A lei nº 8.842/94, apresenta 

como diretriz da Política Nacional do Idoso: 

 

(A) A aplicação de sanções previstas para aqueles que 

impedem a participação do idoso no processo de 

produção, reelaboração e fruição dos bens 

culturais. 

(B) A criação do Centro de Estudos e Ação Social 

considerado, o embrião do Estatuto. 

(C) O aumento dos recursos financeiros nas áreas de 

geriatria e gerontologia.  

(D) A priorização do atendimento familiar ao idoso, 

em detrimento do atendimento asilar. 
 

27) Assinale a alternativa que apresenta uma 

atribuição ou competência do profissional de 

Serviço Social na área da saúde. 
 

(A) Comprovar a identificação de vagas em outras 

unidades no caso de necessidade de transferência 

hospitalar. 

(B) Aplicar terapias individuais, de grupo, de família 

ou comunitárias. 

(C) Enfatizar os determinantes sociais da saúde dos 

usuários, familiares e acompanhantes por meio 

das abordagens individual ou grupal. 

(D) Determinar consultas e exames, solicitando a 

autorização de procedimentos. 
 

28) O Sistema Único de Assistência Social (Suas) é 

um sistema público que organiza os serviços de 

assistência social no Brasil em dois tipos de 

proteção social. A Proteção Social Especial, 

contempla: 
 

I. A situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono. 

II. O serviço de orientação de direitos 

previdenciários e os direitos relativos à área da 

saúde. 

III. O atendimento assistencial destinado a 

indivíduos em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

IV. O fortalecimento da proteção dos indivíduos à 

frente de um conjunto de condições vulneráveis. 

https://www.sabedoriapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/politicas-publicas/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.842-1994?OpenDocument
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Estão corretas apenas: 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) I e IV. 

(D) I, II e IV. 

 

29) A visita domiciliar, um dos instrumentos técnico-

operativos utilizados pelos assistentes sociais 

desde a origem da profissão, deve, EXCETO: 

 

(A) Entrar na privacidade das famílias de modo 

aleatório, visando um maior controle 

sociocultural. 

(B) Potencializar as possibilidades de conhecimento 

da realidade. 

(C) Permitir uma observação dinâmica do indivíduo 

na relação com seu meio social. 

(D) Romper com o tradicional uso voltado para a 

mera observação das condições de vida dos 

sujeitos. 

 

30) A prática profissional do assistente social na 

contemporaneidade, não contempla: 

 

(A) A abordagem individualizada, com 

predominância de uma ação psicologizada. 

(B) O desenvolvimento da capacidade de decifrar a 

realidade e construir propostas de trabalho 

criativas. 

(C) O Projeto Ético Político como referência para os 

assistentes sociais. 

(D) Novas estratégias junto as equipes 

multidisciplinares e interdisciplinares e seus 

usuários. 

 

 

 


