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INSTRUÇÕES 
 
I. Este caderno contém 40 questões, caso apresente defeito de impressão ou falta de questões, solicite ao fiscal 
outro caderno.  
 
II. As questões das Provas possuem 05 (cinco) itens (elencados de a a e), de múltipla escolha que o candidato 
deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.  
 
III. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao Caderno do Cargo 
pleiteado.  
 
IV. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá pintar 
completamente o espaço correspondente à alternativa analisada como resposta. 
 
V. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão de Respostas. 
 
VI. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas. 
 
VII. Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS e este caderno. 
 
VIII. O candidato só poderá levar este caderno depois de transcorridas 3h30 do início das provas.  

 
 

CRONOGRAMA 
04/09/2006 Divulgação, a partir das 8h (horário de Mato Grosso), dos gabaritos oficiais 

preliminares das provas objetivas, na internet – no site www.unemat.br/concursos 
e no quadro de aviso Prefeitura Municipal de Barra do Garças e no posto de 
Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller.  

05 e 6 /09/2006 Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova 
objetiva no posto de Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto 
Müller. 

11/09/2006 Publicação do gabarito oficial das provas objetivas, na internet – no site 
www.unemat.br/concursos e no quadro de aviso do posto de inscrição da 
UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller. 

15/09/2006 Divulgação do desempenho do Candidato no Concurso Público, no site 
www.unemat.br/concursos e nos quadros de Aviso da Prefeitura Municipal de 
Barra do Garças e no posto de Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual 
Senador Filinto Müller. 

18 e 19/ 9/2006 Recebimento de recursos contra resultado do desempenho do Candidato na prova 
objetiva no posto de Inscrições da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto 
Müller. 

29/09/2006 Divulgação do resultado do Concurso Público, no site www.unemat.br/concursos 
e nos quadros de Aviso da Prefeitura Municipal de Barra do Garças e no posto de 
Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller. 
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 LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO I 

Coração de Estudante 

Onofre Ribeiro 

Para as gerações de agora, Dante de Oliveira era um 
paradoxo. Profundamente criticado por seu governo 
em Mato Grosso, mas cercado de uma aura do 
espírito democrático. Dante inventou uma emenda à 
Constituição que instituísse as eleições diretas em 
1985, já para o mandato presidencial seguinte, que 
deveria começar em 1986. Absolutamente 
impossível que uma emenda desse teor conseguisse 
as assinaturas necessárias. Ganhou. Foi às ruas na 
forma de comícios e abalou o marasmo político do 
País. Em pleno regime militar, sob intensa ditadura, 
conseguiu-se reunir 700 mil pessoas na Praça da Sé, 
em São Paulo. Outros comícios transformaram a 
emenda das Diretas-Já no estopim que 
movimentaria a Nação e em 1985 poria um 
presidente civil na Presidência da República. 
“Coração de Estudante”, singela música de Milton 
Nascimento, se transformaria no hino das Diretas: 
“quero falar de uma coisa. Advinha onde ela anda? 
Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. 
Pode estar aqui do lado, bem mais perto que 
pensamos. A folha da juventude é o nome certo 
desse amor”. O regime militar mexia-se perplexo, 
porque não estava habituado a lidar com a opinião 
pública livre. A Nação estava contaminada pela 
idéia e amadurecera a necessidade de eleger, ainda 
que pelo voto indireto do Congresso Nacional. No 
Brasil inteiro o nome de Dante de Oliveira 
continuou vinculado à idéia de que foi a emenda das 
Diretas-Já quem iniciou a redemocratização, 
quando polarizou a Nação para o ideal da 
democracia. A essa altura, Dante candidatava-se a 
prefeito de Cuiabá e dava início a uma carreira 
política fértil. No governo de Mato Grosso, 
reelegeu-se em 1998 e saiu para disputar o Senado 
em 2002. Foi derrotado e entrou numa fase política 
muito ruim. Acompanharam-no críticas e 
acusações. Sofreu duramente nesses três anos. Mas, 
por sua história política pessoal, quem o conheceu 
sabe que essa fase ruim ele via como uma travessia. 
Mas não chegou a realizá-la. Certamente, estará em 
outros palanques, em outros comícios, como no 
hino das Diretas-Já: “e há que se cuidar da vida. E 
há que se cuidar do mundo, tomar conta da 
amizade. Alegria e muito sonho espalhados pelo 
caminho...”. 
(Texto adaptado – Diário de Cuiabá, 09/07/2006). 

 
Com base no texto I, responda as questões de 01 
a 06. 
 
QUESTÃO 01 
Com relação à interpretação do texto I, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a. Dante foi um político que sempre agradou a 
opinião pública. 

b. Quando governador de Mato Grosso 
conseguiu apresentar uma emenda 
constitucional no Congresso Nacional. 

c. A música Coração de Estudante foi feita em 
homenagem a Dante. 

d. Segundo o autor, Dante é considerado e 
respeitado em todo Brasil pela autoria da 
emenda constitucional, que abriu portas para 
a redemocratização do país. 

e. Em 1985, Dante de Oliveira conseguiu 
movimentar o Brasil com as Diretas-Já e 
desequilibrar o marasmo político do 
governo de Getúlio Vargas, do regime 
militar. 

 
QUESTÃO 02 
No enunciado “... essa fase ruim ele via como uma 
travessia. Mas não chegou a realizá-la”, é 
INCORRETO dizer que: 

a. embora tivesse vivido uma fase política 
ruim, ele a compreendia como um trajeto a 
ser percorrido. 

b. com o conector “mas” o autor introduz uma 
oposição, argumentando que o político não 
conseguiu completar o trajeto. 

c. o pronome pessoal “ele”, no contexto é um 
elemento coesivo que retoma o sujeito de 
quem se fala. 

d. a expressão “essa fase ruim” refere-se ao 
período que o ex-governador de Mato 
Grosso foi bastante criticado. 

e. em “Mas, não chegou a realizá-la”, 
encontramos uma hipérbole. 

 
QUESTÃO 03 
No enunciado “Certamente, estará em outros 
palanques, em outros comícios, como no hino das 
Diretas-Já: ‘e há que se cuidar da vida. E há que se 
cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria 
e muito sonho espalhados pelo caminho’...”, é 
CORRETO dizer que: 

a. o autor explicitamente aborda a morte do ex-
governador de Mato Grosso. 

b. o autor estabelece uma relação de 
intertextualidade. 



c. o autor ao iniciar o seu argumento com a 
palavra “certamente”, faz uso de uma 
interjeição, porque tem certeza e não tem 
dúvida do que vai dizer. 

d. o autor cita a música para ironizar aquilo 
que quer dizer. 

e. percebe-se nesse enunciado um tom de 
escárnio. 

 
QUESTÃO 04 
Com relação ao texto “Coração de estudante” é 
CORRETO dizer que: 

a. trata-se de um texto essencialmente 
narrativo, porque apresenta a história de 
Dante de Oliveira. 

b. trata-se de um artigo científico, que é 
respaldado em práticas sociais e em saberes 
sócio-culturais. 

c. trata-se de um artigo de opinião, cuja 
característica se marca pelo imbricamento 
entre o verbal e o não-verbal.  

d. trata-se de um ensaio, porque é um texto em 
prosa, com características argumentativas 
sobre um determinado fato. 

e. trata-se de um texto eminentemente 
descritivo, com características literárias, 
pela forma como expõe os fatos da ditadura. 

 
QUESTÃO 05 
Com relação à coesão textual, assinale a alternativa 
CORRETA. 

a. Em “que instituísse”, a palavra em negrito 
estabelece uma relação de adição. 

b. Em “porque não estava habituado”, a 
palavra em negrito estabelece uma relação 
de condicionalidade. 

c. A expressão “A essa altura” estabelece uma 
relação de modo.  

d. Em “Certamente, estará”, a palavra em 
negrito estabelece uma relação de 
causalidade. 

e. Em “ainda que pelo voto”, a expressão 
negritada introduz uma restrição, oposição, 
ou contraste com relação ao que foi dito 
anteriormente. 

 
QUESTÃO 06 
Com relação à coerência textual, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a. No enunciado “Profundamente criticado por 
seu governo em Mato Grosso, mas cercado 
de uma aura do espírito democrático”, pode-
se dizer que o uso do conector “mas” 
garante a coerência sintática na construção 
do argumento do autor. 

b. Em “Profundamente criticado por seu 
governo em Mato Grosso, mas cercado de 
uma aura do espírito democrático”. Pode-se 
dizer que apesar da oposição apresentada no 
enunciado, o texto possui coerência 
semântica. 

c. Com relação à coerência temática, pode-se 
dizer que o texto apresenta um deslize ao 
inserir a música de Milton Nascimento. 

d. O texto apresenta coerência estilística, uma 
vez que faz uso de linguagem formal, 
própria de texto de opinião. 

e. Pode-se dizer que o texto “Coração de 
Estudante” apresenta coerência pragmática 
uma vez que o enunciador fala para um 
público geral, com o objetivo de relembrar 
um fato social. 

Texto II 

HOMEM COM H, O RETORNO 
 
Regras de conduta 
 Uma cervejaria americana reuniu na internet 
sugestões de leis que devem reger o comportamento 
dos verdadeiramente machos do planeta. Entre as 
mais citadas: 

• Telefonema de homem para homem não 
pode durar mais de cinco minutos. Sem 
exceção; 

• Dente é o único cortador de unha aceitável 
do homem; 

• Homem jamais paga para alguém trocar o 
pneu do carro; 

• Homem não dá apelido aos órgãos genitais, 
nem permite que a mulher dê; 

• Homem solteiro não tem gato como animal 
de estimação; 

• O cabelo do homem não pode ser mais 
comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro; 

• Dois homens de verdade nunca ficam lado a 
lado no banheiro público. Se não houver 
intervalo adequado, é melhor voltar depois; 

• Homem que é homem usa cueca samba 
canção. 

(Texto adaptado - Veja, 28/06/2006). 
 
Com base no texto II, responda as questões de 07 
a 10. 
 
 
QUESTÃO 07 
Assinale a opção CORRETA a respeito do 
emprego das palavras e expressões do texto. 



a. Observam-se as regras da norma culta 
flexionando em número, o verbo “haver” na 
expressão: “Se não houver intervalo”. 

b. Na expressão “mais” comprido que o da 
mulher” o advérbio “mais” estabelece um 
valor de modo. 

c. Na expressão “aos órgãos genitais”, pode-se 
afirmar que “aos” corresponde à junção da: 
artigo a + artigo definido os. 

d. Na expressão “nem permite que a mulher 
dê”, pode-se dizer que a inclusão do 
pronome possessivo “sua” depois do artigo 
definido “a”, mantém a coerência sintática, 
sem modificar o sentido. 

e. Na expressão “nunca ficam lado a lado”, a 
substituição do “nunca” por “jamais”, 
mantém o mesmo valor semântico. 

 
QUESTÃO 08 
Quanto às informações implícitas e explícitas no 
texto II, assinale a alternativa INCORRETA. 

a. Homem de verdade não vai à manicure. 
b. O texto apresenta um grupo de interessados 

na volta do homem verdadeiramente 
macho. 

c. Homem, verdadeiramente macho, tem de 
ser rústico, grosso, insensível. 

d. No texto, a referência à expressão “homens 
verdadeiramente machos”, constitui a 
etimologia da palavra. 

e. No texto está implícito que no planeta 
predomina homens que não são 
“verdadeiramente machos”. 

 
QUESTÃO 09 
Com base no texto II, analise as afirmações abaixo. 
I – Pode-se dizer que o texto é coerente porque 
apresenta uma rede de fatores de ordem lingüística, 
cognitiva e interacional. 
II – O texto é constituído de itens aleatórios, que 
indicam ausência de seqüencialidade. 
III – No enunciado “O cabelo do homem não pode 
ser mais comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro”, o conector “e” adiciona um argumento. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. Apenas a I está correta. 
b. Apenas a II está correta. 
c. Apenas a III está correta. 
d. Apenas a I está incorreta. 
e. Apenas a II está incorreta. 

 
 
 

QUESTÃO 10 
Assinale a opção CORRETA quanto ao emprego 
das palavras e expressões do texto. 

a. Na oração “E cortar só no barbeiro”, o 
advérbio “só”, tem o sentido de solitário. 

b. Pelo sentido textual, a substituição da 
expressão “sem exceção”, por “sem 
exclusão”, mantém a mesma força 
argumentativa. 

c. Na oração “E cortar só no barbeiro” produz 
um efeito de invirilidade. 

d. Na expressão “homem que é homem” 
infere-se que há vários tipos de homens. 

e. Na expressão “homem que é homem”, o 
pronome relativo “que” desfaz a coerência 
sintática. 

 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 11 
Faz algumas décadas que a política externa 
brasileira tenta garantir ao Brasil um assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU. 
Este conselho é: 
a. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 

decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

b. um órgão secundário da ONU, onde se discute 
sobre os conflitos bélicos entre as nações, é 
formado permanentemente pelas cinco nações 
nucleares rotativamente por algumas nações. 

c. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações nucleares rotativamente por algumas 
nações. 

d. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial 
e rotativamente por algumas nações. 

e. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os acordos comerciais entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

 
QUESTÃO 12 
Nos últimos dez anos o cinema brasileiro vem 
recebendo várias indicações para concorrer ao 
Oscar. Nesse período, destaca-se um filme que 
recebeu quatro indicações: melhor diretor, melhor 
roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. 
Esse filme foi:  
 
a. O Quatrilho. 
b. Carandiru. 
c. Cidade de Deus.  
d. Central do Brasil. 
e. Dois filhos de Francisco. 
 
QUESTÃO 13 
A água é o continente mais característico da terra. 
Ingrediente essencial da vida, a água é talvez o 
recurso mais precioso que a terra fornece a 
humanidade. 
Por esse motivo, atualmente, os pesquisadores estão 
preocupados com a previsão futura sobre a água. 
Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA. 

a. Esse recurso natural sempre terá em abundância. 
b. Como petróleo a água não é renovável. 
c. Com a tecnologia que existe hoje o homem é 

capaz de criar outro recurso natural que a 
substitua. 

d. Poderá faltar água no futuro. 
e. A chuva ácida pode substituir a água potável. 
 
QUESTÃO 14 
Durante o processo eleitoral peruano, as ofensas 
entre o presidente da Venezuela, Hugo Chaves, e o 
candidato à presidência do Peru, Alan Garcia, 
colocaram em risco a continuação de uma das mais 
antigas comunidades comerciais do nosso 
continente. Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Pacto Andino. 
b. Mercosul. 
c. OTAN. 
d. NAFTA. 
e. OPEP. 
 
QUESTÃO 15 
Em 2002, o Brasil e várias nações assinaram o 
Protocolo do Kioto. Sobre isso, pode-se dizer que 
por meio desse protocolo: 
 
a. o Brasil e outras nações permitem pesquisas na 

área genética, como a clonagem de amimais, por 
exemplo. 

b. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater a pedofilia e a prostituição infantil na 
internet. 

c. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda forma de discriminação racial, 
sexual ou religiosa. 

d. o Brasil e outras nações se comprometem a 
reduzir as emissões de carbono na atmosfera 
para combater o aquecimento global. 

e. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda e qualquer forma de terrorismo, 
bem como o tráfico de drogas. 

 
QUESTÃO 16 
Ultimamente os jornais estão divulgando que o 
Brasil está preste a fechar um importante acordo 
sobre tecnologia que vai afetar muito as nossas 
vidas. O governo tem que decidir entre o padrão 
japonês ISDB e o sistema europeu DVB. Esse 
acordo trata-se: 
a. da alteração do sistema de telefonia fixa em 

todo território nacional. 
b. da passagem da televisão analógica para a 

televisão digital. 
c. da alteração do sistema de telefonia móvel em 

todo território nacional. 



d. da passagem da transmissão de informações via 
satélite. 

e. da alteração do sistema de informática em todo 
território nacional. 

 
QUESTÃO 17 
Em uma reportagem de uma revista de circulação 
nacional publicou-se: “Lula, defende uma 
constituinte, é acusado de golpismo, mas a idéia em 
si não é má”. Acerca da constituinte assinale a 
alternativa CORRETA.  
a. Constituinte significa que o Brasil será 

governado pela câmara dos deputados durante 4 
anos. 

b. Constituinte significa que o Brasil passa a ter o 
regime de parlamentarismo. 

c. A assembléia constituinte significa que o Brasil 
será governado pelo Congresso Nacional 
durante 4 anos. 

d. A Assembléia Constituinte tem seus membros 
eleitos e tem um mandato para fazer as reformas 
mais urgentes que o País precisa. 

e. A Assembléia Constituinte é formada pelos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Congresso Nacional. 

 
QUESTÃO 18 
Nos últimos dois anos o Brasil passa por uma forte 
crise no setor do agro-negócio, particularmente, 
para os agricultores de Mato Grosso. Essa crise é 
mais severa que nos demais Estados. Isso deve-se à: 
a. desvalorização do dólar. 
b. falta de chuvas. 
c. proibição dos trans-gênicos. 
d. custo do transporte. 
e. aumento dos impostos. 
 
 
QUESTÃO 19 
Durante a grande efervescência cultural da década 
de 1960, surgiu um movimento que pretendia 
mudar radicalmente o cinema brasileiro, seu 
exponte máximo foi o cineasta baiano Glauber 
Rocha. Assinale a alternativa que identifica esse 
movimento. 
a. Jovem Guarda. 
b. Tropicalismo. 
c. Vanguarda do Cinema. 
d. Cinema Realista. 
e. Cinema Novo. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Pela primeira vez em um período de quase meio 
século de poder, um líder foi afastado de suas 
funções no governo para tratamento de saúde. Das 
alternativas abaixo, assinale a CORRETA. 
a. George Busch. 
b. Hugo Chaves. 
c. Evo Morales. 
d. Luis Inácio Lula da Silva. 
e. Fidel Castro. 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO 21 
A resolução CFESS n. 273/93 de 13 de Março de 
1993, institui o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais e dá outras providências. Dessa 
forma, considera-se a necessidade de criação de 
novos valores, o que, evidentemente, supõe a 
erradicação de todos os processos de exploração, 
opressão e alienação.  Nesse contexto, é correto 
afirmar que são princípios fundamentais: 
 
I- dar assistência as pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e recuperação a 
saúde, com a realização de ações integradas. 

II- defender o aprofundamento da democracia, 
enquanto socialização da participação política 
e da riqueza socialmente produzida. 

III- promover articulação com os órgãos de 
fiscalização do exercício profissional e outras 
entidades representativas da sociedade civil 
para a definição e controle dos padrões éticos 
para pesquisa e ações. 

IV- promover articulação com os movimentos de 
outras categorias profissionais que partilhem 
dos princípios deste Código e com a luta geral 
dos trabalhadores. 

V- intervir na prestação de serviços que estejam 
sendo efetuados por outro profissional, salvo a 
pedido desse profissional; em caso de 
urgência, seguido da imediata comunicação ao 
profissional; ou quando se tratar de trabalho 
multiprofissional e a intervenção fizer parte da 
metodologia adotada. 

 
De acordo com os itens acima, está CORRETA a 
seguinte alternativa: 

a- somente a I e III. 
b- somente a II, III e IV. 
c- somente a II e IV. 
d- somente a IV e V. 
e- todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 22 
Conforme a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
à direção municipal do Sistema Único de Saúde- 
SUS compete: 

I- formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

II- controlar e fiscalizar os procedimentos dos 
serviços privados de saúde. 

III-  normatizar complementarmente as ações e 
serviços públicos de saúde no seu âmbito de 
atuação. 

IV-  formar consórcios administrativos 
intermunicipais. 

V- participar da formulação da política e da 
execução de ações de saneamento básico. 

 
De acordo com os itens acima assinale a alternativa 
CORRETA: 

a- somente a I. 
b- somente a II e III. 
c- somente a II, III e IV. 
d- somente a III, IV e V. 
e- somente a  IV e V. 

 
QUESTÃO 23 
Compete ao Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), conforme a Lei 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993: 
I. normatizar as ações e regular a prestação de 

serviços de natureza pública e      privada no 
campo da Assistência Social.   

II. coordenar e articular as ações no campo da 
Assistência Social. 

III.  prover recursos para o pagamento dos 
benefícios de prestação continuada definidos nesta 
Lei. 
IV.  desenvolver estudos e pesquisas para 
fundamentar as análises de necessidades e 
formulação de proposições para a área. 
 
De acordo com os itens acima, está CORRETA a 
seguinte alternativa: 

a. somente a I e II. 
b. somente a III. 
c. somente a II, III e IV. 
d. somente a I. 
e. todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 24 
A Lei nº. 8.662, de 7 de junho de 1993, dispõe 
sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 
providências. De acordo com o Art. 2º - Somente 
poderão exercer a profissão de Assistente Social.  
a. Os agentes sociais, qualquer que seja sua 

denominação com funções nos vários órgãos 
públicos, segundo o disposto no art.14 e seu 
parágrafo único da Lei nº. 1.889, de 13 de junho 
de 1953. 

b. Todo profissional com formação de graduação 
em Ciências Sociais.     

c. Os profissionais graduados na área de saúde, 
devidamente registrado em órgão competente. 

 



d. Os possuidores de diploma de curso superior, 
lotados em unidades de Serviço Social. 

e. Nenhuma das alternativas acima. 
     
QUESTÃO 25 
A Constituição de 1988, em seu artigo 203, diz: “A 
Assistência Social será prestada a quem dela 
necessitar independentemente de contribuição a 
Seguridade Social, e tem por objetivo”, entre outros: 
a. a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa carente e ao idoso. 
b. o amparo às crianças e adolescentes carentes. 
c. o amparo aos idosos e à pessoa portadora de 

deficiência. 
d. a garantia de ações governamentais na área da 

Assistência Social. 
e. promover a participação da população, por meio 

de organizações representativas. 
 
QUESTÃO 26 
O Conselho de Saúde consubstancia a participação 
da sociedade, propiciando e melhorando o controle 
social do Sistema Único de Saúde - SUS, além dos 
conselhos existem outras instâncias e mecanismo de 
participação social. 

I- NOB 
II- LOAS 
III- OUVIDORIA 
IV- CENS 
V- CONFERÊNCIA DE SAÚDE 

De acordo com os itens acima, está CORRETA 
a seguinte alternativa: 
a- somente a I e III. 
b- somente a III e V. 
c- somente a II e IV. 
d- somente a II, III e IV. 
e- somente a V. 

 
QUESTÃO 27 
Com base na Lei n. 8.742 de 28/12/1990, os 
conselhos de saúde são compostos de representação 
e de participação social, que tem caráter permanente 
e deliberativo  por: 

a- 30% de representantes de usuários e 70% de 
representantes de trabalhadores da saúde, do 
governo e prestadores de serviços ao SUS. 

b- 60% de representantes de usuários e 40% de 
representantes de trabalhadores da saúde, do 
governo e prestadores de serviços ao SUS. 

c- 50% de representantes de usuários e 50% de 
representantes de trabalhadores da saúde, do 
governo e prestadores de serviços ao SUS. 

d- 20% de representantes de usuários e 80% de 
representantes de trabalhadores da saúde, do 
governo e prestadores de serviços ao SUS. 

e- 10% de representantes de usuários e 90% de 
representantes de trabalhadores da saúde, do 
governo e prestadores de serviços ao SUS. 

 
QUESTÃO 28 
Os parâmetros para programação das ações básicas 
de saúde, devem ser ajustados conforme perfil 
epidemiológico, sazonalidade de cada microrregião, 
região ou Estado, à medida que, se fizerem 
necessários. Estes podem ser: 

a. de grupos e procedimentos. 
b. de tabelas e procedimentos. 
c. de cobertura e produtividade. 
d. de orçamento e produtividade. 
e. de cobertura e orçamento. 

 
QUESTÃO 29 
Conforme o “Documento de Araxá”, os indivíduos 
são encarados como seres únicos e particulares, 
com potencialidades a serem desenvolvidas, porém 
tais características tendem a ser apreendidas sem 
vinculação com suas bases materiais. Isto é, 
subjetivamente e apartadas da situação social de 
vida dos “clientes”, transformando-se em princípios 
e postulados orientadores da ação profissional.  
Dentre os postulados éticos e metafísicos para a 
ação do Serviço Social destacam-se:  
a. postulado da questão social da pessoa humana, 

da totalidade e da potencialidade humana. 
b. postulado da legitimidade da pessoa humana, da 

pragmaticidade e da promoção humana. 
c. postulado da assistência da pessoa humana, da 

historicidade e da cientificidade humana. 
d. postulado da profissionalização da pessoa 

humana, da relação social e da consciência 
prática humana. 

e. postulado da dignidade da pessoa humana, da 
sociabilidade e da perfectibilidade   humana. 

 
QUESTÃO 30 
 A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, diz que o 
conjunto de ações e serviços de saúde prestados por 
Órgãos e Instituições Públicas Federais, Estaduais e 
Municipais, da administração direta e indireta, das 
Fundações mantidas pelo poder público, constitui o 
Sistema Único de Saúde – SUS. 
A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde – SUS, em caráter: 

a. extraordinário. 
b. complementar. 
c. suplementar. 
d. permanente. 
e. temporário. 
 

 



QUESTÃO 31 
O Assistente Social é um profissional capacitado 
para elaborar análises abrangentes face às 
necessidades geradas socialmente e às expressões 
da questão social. Na perspectiva da garantia dos 
direitos, cabe aos profissionais, em questão, 
apreender o significado social de cada processo 
saúde-doença e como ele se reproduz na trama das 
relações e poderes institucionais hospitalares e 
ambulatoriais. Nesse contexto, é CORRETO 
afirmar que no exercício profissional o Assistente 
Social do SUS: 
a. atue com indiferenciação na avaliação do perfil 

dos usuários em sua inserção de classe. 
b. reproduza noções e preconceitos típicos do 

senso comum, nas relações com o usuário. 
c. equalize as respostas profissionais no trato com 

diferentes patologias e sujeitos. 
d. oportunize o atendimento de qualidade das 

necessidades dos pacientes e familiares, tendo 
em vista a superação do caráter imediato da 
demanda institucional posta à intervenção 
profissional. 

e. generalize a abordagem ao usuário, tendo em 
vista o SUS ser uma política pública de acesso 
universal. 

 
QUESTÃO 32 
 Em uma dada empresa, o responsável pelo setor de 
produção diz que em seu setor existe um 
funcionário que consome álcool e que isso está 
interferindo ao processo de trabalho e pede ajuda no 
setor de Serviço Social. Reunidos, chefia, assistente 
social e médico decidem qual  encaminhamento dar 
ao caso. Diante da situação, qual postura teórico-
metodológica e ético-política o assistente social 
adotaria como INCORRETA na superação de 
imediatismo da prática profissional. 
 
a. Ultrapassar o caráter disciplinador em nome do 

bom desempenho do trabalho. 
b. Orientar o trabalhador que a decisão superior 

deve ser acatada aceitando o tratamento para o 
alcoolismo,  o trabalhador seria afastado para 
recuperação. 

c. Buscar compreender as mediações que 
configuram o consumo de álcool em nossa 
sociedade e trazê-los para a discussão em 
equipe. 

d. Suscitar hipóteses nas diversas determinações 
que incidem sobre situações que podem estar 
sendo geradas pelas próprias relações de 
trabalho da organização. 

e. Resgatar a perspectiva da saúde e dos direitos 
do trabalhador no enfrentamento da questão, 

comprometendo, dentro das possibilidades 
institucionais, a empresa, pois a mesma 
contribui para configuração de processo saúde-
doença. 

 
QUESTÃO 33 
 Na Lei 8.080/90 o SUS preceitua um conjunto de 
objetivos e atribuições que em seu campo de 
execução incluem ações de: 
a. vigilância sanitária de controle de endemias; de 

realização de campanhas educativas em saúde e 
de saúde do trabalhador. 

b. assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica e de controle epidemiológico e 
sanitário. 

c. vigilância sanitária; vigilância epidemiológica 
de saúde do trabalhado e de assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

d. assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho, ou portador de doença profissional, ou 
do trabalho. 

e. controle de bens de consumo e da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 

 
QUESTÃO 34 
 A LOAS (Lei n° 8.742/93) marca a história da 
política pública de Assistência Social no Brasil e 
tem como base para sua organização as seguintes 
diretrizes: 
 
a. participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os 
níveis. 

b. universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

c. a igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se a equivalência às 
populações urbanas e rurais. 

d. supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

e. respeito à dignidade do cidadão, a sua 
autonomia e ao direito a benefícios e serviços de 
qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 35 
 Para Iamamoto (1998), um dos maiores desafios 
que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e 
construir propostas de trabalho criativas, capazes de 
preservar e efetivar direitos, a partir de demandas 
emergentes do cotidiano. Dessa forma, segundo a 
autora é CORRETO afirmar que: 
 I – é necessário romper com a visão 
endógena, focalista, prisioneira em seus muros 
internos. 
 II – é primordial romper com a visão 
determinista e a - histórica da realidade que conduz 
à acomodação ao burocratismo e à mediocridade 
profissional. 
 III – faz-se necessário retomar o 
messianismo profissional pela ótica heróica do 
Serviço Social, que reforça a subjetividade dos 
sujeitos e a sua vontade política com as 
possibilidades e limites da realidade social. 
 
a. As afirmativas I e III estão corretas. 
b. Todas as afirmativas estão corretas. 
c. Apenas a afirmativa II está correta. 
d. Apenas a afirmativa I está correta. 
e. As afirmativas I e II estão corretas. 
 
QUESTÃO 36 
 A Seguridade Social caracterizou-se como um dos 
grandes avanços da Constituição de 1988 é formada 
pelas políticas públicas de saúde: Previdência 
Social e Assistência Social. De acordo com seus 
princípios pode-se dizer que a seguridade social 
deve garantir: 
 
a.  ênfase na descentralização e fragmentação dos 

serviços públicos destinados à população. 
b. universalidade de cobertura e protecionismo 

visando prevenir riscos e vulnerabilidades 
sociais à população economicamente ativa. 

c. universalidade da cobertura e atendimento da 
uniformidade e equivalência dos benefícios às 
populações, independente de contribuição para 
prevenir riscos e vulnerabilidades sociais. 

d. participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os 
níveis. 

e. seletividade nas ações para garantir atendimento 
e cobertura integral, independente de 
contribuição. 

 
QUESTÃO 37 
A sociedade globalizada enfrenta variadas formas 
de flexibilização das relações de trabalho. No 

âmbito do SUS existem várias alternativas de 
vinculação institucional para seus trabalhadores. 
Uma delas são as chamadas cooperativas de 
profissionais que emergem no final da década de 
90. Assim, uma das peculiaridades destas 
cooperativas baseia-se na: 
 
a. utilização de concursos, mesmo que 

simplificados, nos processos seletivos. 
b. formação por cooperados exclusivamente 

profissionais médicos. 
c. prestação de serviços de saúde, na perspectiva 

da terceirização. 
d. participação necessariamente na gestão local de 

saúde. 
e. amparo legal da CLT como regime de trabalho. 
 
QUESTÃO 38 
Segundo a Lei (8.662 de 7 de junho de 1993), de 
Regulamentação da Profissão, é competência do 
Conselho Federal de Serviço Social CFESS, na 
qualidade de órgão normativo de grau superior, o 
exercício das seguintes atribuições: 
 
I. Funcionar como Tribunal Superior de Ética 
Profissional. 
II. Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
Profissional. 
III. Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e 
defender o exercício da profissão de assistente 
social em conjunto com o CRESS. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a. somente a afirmativa I está correta. 
b. somente a afirmativa II está correta. 
c. somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d. somente a afirmativa III está correta. 
e. somente a afirmativa I e III estão corretas. 
 
QUESTÃO 39 
 O ato de planejar é um processo contínuo, de 
mobilização, articulação, negociação que permite 
definir objetivos, metas e meios para atingi-los, em 
um dado tempo e espaço. Sobre planejamento 
estratégico é CORRETO afirmar que: 
 I – não há necessidade do diagnóstico tendo 
em vista ser este um termo clínico antigamente 
usado na administração tradicional. 
 II – contempla basicamente quatro etapas 
ordenadas ao longo do tempo: elaboração do plano, 
a execução das ações, o acompanhamento e a 
avaliação. 
 III – o processo de planejamento pauta-se a 
partir do levantamento das demandas atuais e 
previsíveis das ações.  



a. todas as asserções estão corretas. 
b. nenhuma das asserções estão correta. 
c. somente a I e a III estão corretas. 
d. somente a I e a II estão corretas. 
e. somente a II e a III estão corretas. 
 
QUESTÃO 40 
Em um Centro de Referência de Assistência Social-
CRAS, um Assistente Social em seu fazer 
profissional negou informações para solucionar o 
problema de um determinado usuário sobre 
programas e recursos. E ainda, colocou a gritos o 
usuário para fora de sua sala e por meio de 
contingente policial expulsou-o do prédio. Nesta 
situação, foram violadas normas do Código de Ética 
do Assistente Social, na relação com o usuário, 
EXCETO: 
 
a. garantir a plena informação e discussão sobre as 

possibilidades e conseqüências das situações 
apresentadas, respeitando democraticamente as 
decisões dos usuários, mesmo que sejam 
contrárias aos valores e as crenças individuais 
dos profissionais. 

b. liberdade na realização de seus estudos e 
pesquisas resguardados os direitos de 
participação de indivíduos ou grupos envolvidos 
em seus trabalhos. 

c. democratizar as informações e o acesso dos 
programas disponíveis no espaço institucional, 
como um dos mecanismos indispensáveis à 
participação dos usuários. 

d. esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, 
sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação 
profissional. 

e. fornecer a população usuária, quando solicitado, 
informações concernentes ao trabalho 
desenvolvido pelo Serviço Social e as suas 
conclusões, resguardado o sigilo profissional.  

  
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


