FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMILÍA

REALIZAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
REF. EDITAL Nº1/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES
1-

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.

2-

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
56-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova,
ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de

destinados às respostas.

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato
queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados
para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As
provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os
candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando
as provas.
11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura do Termo de Fechamento.
12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
( )

QUESTÃO 01
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas.
Afinal de contas qual é a razão da Assistência
Social pertencer à Seguridade Social no país?
I.

II.

A assistência existe para atender às
necessidades sociais, colocando-se como
um contraponto à lógica da rentabilidade
econômica.

III.

A assistência é componente da seguridade
social porque integra e define um veio da
seguridade, que é a sua dimensão
distributiva.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A mera presença da previdência e da
assistência na Seguridade Social gera,
necessariamente, uma desmercadorização
significativa,
se
não
emancipar
substancialmente
os
indivíduos
da
dependência do mercado.

QUESTÃO 04
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas.

Na Seguridade Social, a Assistência Social
deve agir não só no sentido de livrar seus
destinatários dos infortúnios do presente,
mas também das incertezas do amanhã,
protegendo-os,
preventivamente,
das
adversidades causadas por enfermidades,
velhice,
abandono,
desemprego,
desagregação familiar, etc.

QUESTÃO 02
Sobre o processo de Reforma Psiquiátrica, informe
se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
O início do processo de Reforma Psiquiátrica
no Brasil é contemporâneo da eclosão do
“movimento sanitário”, nos anos 70, em favor
da mudança dos modelos de atenção e
gestão nas práticas de saúde, defesa da
saúde coletiva, equidade na oferta dos
serviços, e protagonismo dos trabalhadores e
usuários dos serviços de saúde nos
processos de gestão e produção e
tecnologias de cuidado.

( )

Embora
contemporâneo
da
Reforma
Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica
brasileira tem uma história própria, inscrita
num contexto internacional de mudanças
pela superação da violência asilar.

( )

Fundado, ao final dos anos 70, na crise do
modelo de assistência centrado no hospital
psiquiátrico, por um lado, e na eclosão, por
outro, dos esforços dos movimentos sociais
pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, o
processo da Reforma Psiquiátrica brasileira é
maior do que a sanção de novas leis e

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

F – V – V – F.
V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – V – V – F.
V – F – F – V.

QUESTÃO 03
São marcos significativos da participação social na
saúde, EXCETO
(A)
A promulgação da Constituição Federal de 1988.
(B)
A Reforma Sanitária.
(C)
A promulgação da lei 8142/90.
(D)
A resolução 33 do Conselho Nacional de Assistência
Social.
(E)
A promulgação da lei 8080/90.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
Apenas II, III e IV.

( )

normas e maior do que o conjunto de
mudanças nas políticas governamentais e
nos serviços de saúde.
O processo da Reforma Psiquiátrica avança,
calmo e lentamente, sem grandes impasses,
tensões, conflitos e desafios no cotidiano da
vida das instituições, dos serviços e das
relações interpessoais.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A Lei 8.142/90 garante o controle social em
duas instancias formais, que são também
espaços de lutas: o Conselho de Saúde e a
Conferência de Saúde.

II.

O Conselho de Saúde é um espaço composto
por usuários, gestores da saúde, prestadores
de serviços e trabalhadores em saúde de
caráter permanente, deliberativo e paritário.

III.

O Conselho de Saúde tem que ser composto
por 30% de usuários e 35% de gestores, 20 %
prestadores e 15% de trabalhadores em
saúde.

IV.

As Conferências de Saúde são eventos que
devem ser realizadas anualmente para
discutir a política de saúde em cada esfera e
propor diretrizes de ação.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas II, III e IV.
Apenas III e IV.

QUESTÃO 05
Conforme o artigo "Gestão Democrática na Saúde:
O potencial dos conselhos" de Pereira (2007),
assinale a alternativa correta.
(A)
O poder público tem respeitado as deliberações dos
Conselhos e Conferências.
(B)
As leis que regulamentam o funcionamento dos
Conselhos não têm sido respeitadas, em alguns
conselhos.
(C)
A sociedade civil organizada tem plena consciência dos
Conselhos.
(D)
Os Conselhos, de forma geral, têm dado altíssima
contribuição à democratização da esfera pública.
(E)
Os Conselhos e Conferências têm se posicionado de
forma ofensiva em relação à agenda neoliberal.
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QUESTÃO 06
Sobre o processo de descentralização na saúde,
intensificado a partir de 1993, assinale a alternativa
correta.
(A)
Permitiu o desenvolvimento de experiências inovadoras
de planejamento e gestão em saúde.
(B)
Melhorou as condições de vida da população.
(C)
Superou o estilo de gestão e o modelo assistencial que
privilegiam a gerência contábil.
(D)
Diminuiu o atendimento por serviços médicosambulatoriais e hospitalares.
(E)
Permitiu o fortalecimento das ações promocionais e de
prevenção de agravos e danos à saúde coletiva.

de forma homogênea entre os diversos temas
da política.

QUESTÃO 07
Sobre o terceiro setor, informe se é verdadeiro (V)
ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( )

As instituições do 3º Setor ainda
possuem legislação própria.

( )

As instituições do 3º Setor foram criadas e
são mantidas exclusivamente com apoio do
voluntariado.

( )

O 3º Setor desenvolve suas ações no campo
social, no âmbito de um vastíssimo conjunto
de questões, em espaços de desestruturação
(não de eliminação) das políticas sociais.

( )

Podemos denominar de terceiro setor um
amplo conjunto de organizações e iniciativas
privadas, não lucrativas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

não

QUESTÃO 09
Sobre o planejamento das ações em Saúde, analise
as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa
que apresenta a(s) correta(s).

II.

De modo geral, a formulação de políticas tem
sido compartilhada entre os gestores do SUS,
no âmbito das Comissões Intergestores e
com outros atores sociais, por meio dos
Conselhos de Saúde, embora isso não se dê

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

IV.

Na esfera federal, não existe, ainda, os
instrumentos de planejamento formais que
envolvam
uma
explicitação
clara
de
prioridades e estratégias.

Apenas I, II e IV.
Apenas I e III
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas IV.

QUESTÃO 11
Segundo Vasconcelos (2007), assinale a alternativa
correta.
(A)
O Serviço Social, como um todo, toma a ocupação dos
espaços dos Conselhos de Saúde, como demanda.
(B)
O Assistente Social entende e percebe que é
necessário uma capacitação política e técnica dos
representantes dos Conselhos de Saúde.
(C)
Os assistentes sociais buscam capacitação técnica e
política para compor Conselhos de Saúde.
(D)
Há um descuido dos assistentes sociais da saúde, na
ocupação, não só individualizada, mas organizada e
coletiva, dos espaços dados por lei, da representação
nos Conselhos de Saúde.
(E)
Os assistentes sociais ocupam os espaços criados por
lei, os conselhos, como instrumento de defesa e /ou de
trabalho pela efetivação de suas conquistas formais,
para que se efetive a plena realização da democracia
participativa.

QUESTÃO 08
O controle social como fundamento da prática do
Assistente Social requer ações condizentes com,
EXCETO
(A)
o paradigma conservador.
(B)
o Projeto Ético Político do Serviço Social.
(C)
a pesquisa social.
(D)
o debate plural.
(E)
o Código de Ética Profissional de 1933.

Formulação de políticas e planejamento: a
função de formulação de políticas e
planejamento é uma atribuição comum das
três esferas de governo, cada uma em sua
esfera de atuação, sendo estratégica a ação
dos governos federal e estaduais para a
redução das desigualdades regionais e
locais.

Em que pese os esforços das esferas
estaduais e municipais para elaboração de
seus Planos de Saúde e as iniciativas de
regulamentação deste processo, o conteúdo
dos planos e a abrangência das ações
planejadas
variam,
enormemente,
no
território nacional.

QUESTÃO 10
Segundo pesquisa realizada por Vasconcelos
(2007), sobre a participação do Serviço Social nos
Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.
(A)
A minoria dos assistentes sociais demonstra
distanciamento em relação aos Conselhos de Saúde
(B)
A maioria dos assistentes sociais sinalizam a
participação nos conselhos como uma demanda para o
Serviço Social.
(C)
A maioria dos assistentes sociais mantém contato
sistemático com os conselhos de saúde.
(D)
A maioria dos assistentes sociais demonstra
distanciamento em relação aos Conselhos de Saúde
(E)
Grande parte dos Assistentes Sociais alega não saber
quem participa, pelo Serviço Social, dos Conselhos de
Saúde.

V – V – F – V.
F – V – V – F.
F – F – V – V.
V – V – F – F.
F – V – F – V.

I.

III.
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QUESTÃO 12
De acordo com Vasconcelos (2007), sobre o
trabalho nos programas de saúde, analise as
assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta as corretas.

I.

Mesmo nas unidades ambulatoriais e de
atenção básica, o trabalho preventivo e
educativo articulado ao atendimento clínico
não se constitui numa prioridade, nem para a
instituição, nem para as equipes de saúde.

II.

A prevenção resume-se, frequentemente, à
campanhas de vacinação, regulares e/ou
episódicas.

III.

Quando existe alguma ação de prevenção,
mais ou menos sistemática e que envolva
educação em saúde, ela é organizada por
assistentes sociais em eventuais parcerias
com a equipe médica.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14
A dimensão de racionalidade do planejamento está
fincada
em
uma
logicidade
que
norteia
naturalmente as ações das pessoas, levando-as a
planejar, mesmo sem se aperceberem de que o
estão fazendo. Enquanto processo racional, o
planejamento se organiza por operações complexas
e interligadas (Baptista 2003). Assinale a alternativa
que apresenta estas operações.
(A)
Decisão, reflexão, operacionalização, retomada de
reflexão.
(B)
Equacionamento da decisão, operacionalização,
reflexão, retomada da decisão.
(C)
Reflexão, ação e retomada da reflexão.
(D)
Decisão, reflexão da decisão, ação, retomada da
decisão.
(E)
Reflexão, decisão, ação, retomada da reflexão.
QUESTÃO 15
Sobre a dimensão política do planejamento, informe
se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.

Os
próprios
programas
de
saúde,
contradizendo seus objetivos, colocam o
médico e/ou a consulta como figura central,
em detrimento de qualquer outro profissional
e/ou ação de saúde, quando não do próprio
usuário.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e IV.

QUESTÃO 13
O processo de Reforma Psiquiátrica surgiu como
um novo paradigma na conjuntura da Saúde Mental,
em relação à Reforma Psiquiátrica, assinale a
alternativa correta.
(A)
Uma das estratégia de implementação de suas ações
foi o serviço de hospitalização.
(B)
Apesar da complexa situação dos portadores de algum
tipo de transtorno mental no Brasil, percebe-se que até
hoje continua prevalecendo os serviços de
desinstitucionalização.
(C)
A proposta da reforma psiquiátrica brasileira vem
tentando reverter o modelo hospitalocêntrico desde a
década de 80.
(D)
Visando superação do modelo hospitalocêntrico, foi
elaborada a proposta de hospitais que ajude o paciente
a conviver com a doença mental.
(E)
O tema mais importante da Reforma Psiquiátrica foi a
capacitação de recursos humanos.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

-5-

( )

Tradicionalmente,
ao
se
tratar
de
planejamento, a ênfase era dada aos seus
aspectos
técnico-operativos,
desconhecendo, no seu processamento, as
tensões e pressões embutidas nas relações
dos
diferentes
sujeitos
políticos
em
presença.

( )

Atualmente, tem-se clareza de que, para que
o planejado se efetive na direção desejada, é
fundamental que, além do conteúdo
tradicional de leitura da realidade para o
planejamento da ação, sejam aliados a
apreensão das condições objetivas, o
conhecimento e a captura das condições
subjetivas do ambiente em que ele ocorre.

( )

O jogo de vontades políticas dos diferentes
grupos envolvidos, a correlação de forças, a
articulação desses grupos, as alianças ou as
incompatibilidades existentes entre os
diversos segmentos não são necessários
para a efetivação de um planejamento eficaz.

F – V – V.
F – V – F.
V – F – V.
V – F – F.
V – V – F.

QUESTÃO 16
Sobre avaliação, analise as assertivas e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta as
corretas.
I.

A avaliação está presente dialeticamente em
todo o processo de planejamento.

II.

O exercício da avaliação busca assegurar
uma permanente adequação do planejado e
do
executado
à
intencionalidade
do
planejamento, sem considerar a dinâmica das
variações e desafios permanentes postos na
situação enfrentada.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta. Os
números serão utilizados mais de uma vez.
1. Princípios da Política de Assistência
Social.
2. Diretrizes da Política de Assistência
Social.

No processo de avaliação, deve-se ter em
vista também que as mudanças nas
situações trabalhadas sofrem a ação, não
apenas da indução decorrente da utilização
dos instrumentos mobilizados para realizálas, mas também das forças internas às
organizações
e
das
determinações
relacionadas às conjunturas históricas nas
quais o processo que está sendo avaliado se
insere.
A avaliação da eficiência, diz respeito, mais
propriamente, ao estudo do impacto do
planejado sobre a situação, à adequação dos
objetivos definidos para o atendimento da
problemática objeto da intervenção, ou
melhor, ao estudo dos efeitos da ação sobre
a questão objeto do planejamento.

( )

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

( )

Primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social em
cada esfera de governo.

( )

Centralidade na família para concepção e
implementação dos benefícios, serviços,
programas e projetos.

( )

Respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária, vedandose qualquer comprovação vexatória de
necessidade.

( )

Descentralização
político-administrativa,
cabendo a coordenação e as normas gerais à
esfera federal e a coordenação e execução
dos respectivos programas às esferas
estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistência social,
garantindo o comando único das ações em
cada esfera de governo, respeitando-se as
diferenças
e
as
características
socioterritoriais locais.

( )

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

Apenas I, II e III.
Apenas I e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.

QUESTÃO 17
Sobre a avaliação da eficácia, assinale a alternativa
correta.
(A)
São critérios de eficácia apenas aqueles relacionados
com o rendimento técnico e administrativo da ação.
(B)
A avaliação da eficácia incide diretamente sobre a ação
desenvolvida, objetivando menor custo com menor
esforço.
(C)
A avaliação da eficácia é analisada a partir do estudo
da adequação da ação para o alcance dos objetivos e
das metas previstos, no planejamento, e do grau em
que os mesmos foram alcançados.
(D)
A otimização dos recursos disponibilizados, os padrões
de qualidade dos resultados, o atendimento da
demanda são critérios de uma avaliação eficaz.
(E)
Nesta medida de avaliação, mais importante é contar
com as melhores técnicas de medida, sem preocuparse com o aperfeiçoamento dos procedimentos para
análise dos efeitos da ação sobre o processo no qual
intervêm, ou seja, a conexão entre ação e produto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18
Segundo a PNAS, a proteção social deve garantir as
seguintes seguranças:
(A)
segurança de acolhida e convívio familiar.
(B)
segurança de autonomia e rendimento.
(C)
segurança de sobrevivência, segurança de rendimento.
(D)
segurança alimentar, de acolhida e de vivência familiar.
(E)
segurança de sobrevivência (de rendimento e de
autonomia); de acolhida; e, convívio ou vivência
familiar.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2.
2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2.
1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2.
1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 1.
2 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2.

mundo desenvolvido e particularmente na
Europa.

QUESTÃO 20
A estratégia de Saúde da Família visa à
reorganização da Atenção Básica no País, de
acordo com os preceitos do Sistema Único de
Saúde. Sobre a estratégia Saúde da Família, analise
as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa
que apresenta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Ter caráter substitutivo em relação à rede de
Atenção Básica tradicional nos territórios em
que as Equipes Saúde da Família atuam.

II.

Atuar no território, realizando cadastramento
domiciliar, diagnóstico situacional, ações
dirigidas aos problemas de saúde de maneira
pactuada com a comunidade onde atua,
buscando o cuidado dos indivíduos e das
famílias ao longo do tempo, mantendo
sempre postura
pró-ativa
frente
aos
problemas de saúde-doença da população.

III.

Desenvolver atividades de acordo com o
planejamento e a programação, realizados
com base no diagnóstico situacional e tendo
como foco o individuo.

IV.

Buscar a integração com instituições e
organizações sociais, em especial em sua
área de abrangência, para o desenvolvimento
de parcerias.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 21
São características do processo de trabalho das
equipes de Atenção Básica, EXCETO
(A)
definição do território de atuação das UBS.
(B)
desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos
com problemas comportamentais, alimentares e/ou
ambientais, com a finalidade de tratar doenças.
(C)
assistência básica integral e contínua, organizada à
população adscrita, com garantia de acesso ao apoio
diagnóstico e laboratorial.
(D)
implementação das diretrizes da Política Nacional de
Humanização, incluindo o acolhimento.
(E)
realização de primeiro atendimento às urgências
médicas e odontológicas.

QUESTÃO 24
Segundo Pereira (2007), sobre a visão da política de
Assistência Social no senso comum, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

QUESTÃO 22
Em relação à expressão Seguridade Social, de
acordo com Maria Lucia Teixeira Werneck Viana
(2007), analise as assertivas e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta as corretas.
A expressão Seguridade Social implica uma
visão sistêmica da política social e com este
sentido foi inscrita na Constituição Federal de
1988.

II.

Ao adotar a expressão Seguridade Social, a
Carta consignou o entendimento da política
social como conjunto integrado de ações,
como dever do Estado e como direito do
cidadão.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Seguridade Social é um termo cujo uso se
tornou corrente a partir dos anos 80, no

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas III e IV.

QUESTÃO 23
No Brasil, a intenção constituinte integrou as áreas
de Previdência Social, Saúde e Assistência Social
sob a rubrica da Seguridade Social em 1988.
Assinale a alternativa correta.
(A)
A integração dessas áreas na Seguridade Social, no
país, expandiu de imediato as ações e o alcance das
mesmas.
(B)
O contexto internacional, as repercussões do mesmo
sobre o cenário brasileiro e as escolhas feitas por
sucessivos governos nacionais, em termos de políticas
econômicas, tem incidido negativamente sobre a
seguridade social no país.
(C)
A integração dessas áreas na Seguridade Social
permanece na atualidade apenas como uma
sinalização para estabelecer o espírito geral de uma
proteção universal.
(D)
A integração prevista na Constituição, gerou nos anos
90 o Ministério da Seguridade Social, onde a saúde, a
previdência
e
a
assistência
social
foram
regulamentadas com uma gestão unificada.
(E)
Nos anos 90, efetivada a transição do autoritarismo
para um regime democrático, a previdência e a saúde
foram regulamentadas de forma unificada e a
Assistência Social foi regulamentada alguns anos
depois, separadamente.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas IV.

I.

O termo Seguridade Social exprimi a ideia de
superação do conceito seguro social no que
diz respeito à garantia de segurança das
pessoas em situações adversas.
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( )

A assistência Social quase nunca é vista pelo
que ela é - como um fenômeno social dotado
de propriedades essenciais, nexos internos,
determinações histórico-estruturais, relações
de causa e efeito, vínculos orgânicos com
outros fenômenos e processos.

( )

A assistência social é vista pelo que ela
aparenta ser, pela sua imagem distorcida
pelo senso comum ou, o que é pior, pelo mau
uso político que fazem dela.

( )

A
assistência
social
é
comumente
identificada como um ato objetivo, de
motivação ética, movido pelo pressuposto do
direito e não pela boa vontade e pelo
sentimentalismo.

( )

Para muitos, a assistência social não é
política social.

V – V – F – F.
F – F – F – V.
V – V – V – F.
F – F – V – F.
V – V – F – V.

IV.

QUESTÃO 25
Segundo Pereira (2007), a Assistência Social como
política envolve um complexo processo
(A)
racional, ético e cívico.
(B)
emocional, ético e cívico.
(C)
sentimental, emocional, cívico.
(D)
racional, emocional e ético.
(E)
sentimental, emocional e racional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

POLÍTICAS DE SAÚDE

( )
( )
( )
( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

conjugação
dos
recursos
financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.

III.

capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

alimentação e nutrição, saneamento e meio
ambiente.
vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
recursos humanos.
ciência e tecnologia e saúde do trabalhador.

V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – F – V – F.
V – V – V – V.
F – F – F – F.

QUESTÃO 29
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas.

QUESTÃO 27
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. 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, obedecendo ainda aos
seguintes princípios:
integração em nível executivo das ações de
saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 28
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta. A articulação das políticas e
programas, a cargo das comissões intersetoriais,
abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

QUESTÃO 26
De acordo com a Lei 8080/90, entende-se por
vigilância sanitária
(A)
um conjunto de ações capaz de eliminar, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
(B)
um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção
e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
(C)
um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
(D)
um conjunto de atividades que se destina, através das
ações de vigilância epidemiológica e vigilância
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos
aos riscos e agravos advindos das condições de
trabalho.
(E)
um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde, através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa
à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho.

I.

organização dos serviços públicos de modo a
concretizar a duplicidade de meios para fins
idênticos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

São estabelecidos, no âmbito do Sistema
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a
internação domiciliar.

II.

Na modalidade de assistência de atendimento
e
internação
domiciliares
incluem-se,
principalmente, os procedimentos médicos,
de
enfermagem,
fisioterapêuticos,
psicológicos e de assistência social, entre
outros, necessários ao cuidado integral dos
pacientes em seu domicílio.

III.

O atendimento e a internação domiciliares
serão
realizados
por
equipes
multidisciplinares que atuarão nos níveis da
medicina
preventiva,
terapêutica
e
reabilitadora.

IV.

O atendimento e a internação domiciliares
poderão ser realizados independentemente
de indicação médica, desde que haja
expressa concordância do paciente e de sua
família.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 30
Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde SUS, da rede própria ou conveniada, ficam
obrigados a permitir a presença, junto à parturiente,
durante todo o período de trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato, de
(A)
2 (dois) acompanhantes.
(B)
nenhum acompanhante.
(C)
1 (um) acompanhante.
(D)
2 (dois) acompanhantes rotativos.
(E)
1 (um) acompanhante e 1 (um) familiar.
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QUESTÃO 31
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Os serviços públicos que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS) constituem campo de
prática para ensino e pesquisa, mediante
normas
específicas,
elaboradas
conjuntamente com o sistema educacional.

II.

Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos em
regime de tempo integral.

III.

Os servidores que legalmente acumulam dois
cargos ou empregos poderão exercer suas
atividades em mais de um estabelecimento
do Sistema Único de Saúde (SUS).

IV.

As especializações, na forma de treinamento
em
serviço
sob
supervisão,
serão
regulamentadas por Comissão Nacional,
garantida a participação das entidades
profissionais correspondentes.

QUESTÃO 34
De acordo com a Portaria n° 399/2006 do Ministério
da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Atenção domiciliar consiste na modalidade de
prestação de serviços ao idoso que substitui o ambiente
familiar no processo de recuperação de pacientes e os
benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de
saúde.
(B)
O Acolhimento consiste em reorganizar o processo de
acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde,
como uma das estratégias de enfrentamento das
dificuldades atuais de acesso.
(C)
Assistência Farmacêutica consiste em desenvolver
ações que visem qualificar a dispensação e o acesso
da população idosa.
(D)
O Programa de Educação Permanente à Distância
consiste em implementar programa de educação
permanente na área do envelhecimento e saúde do
idoso, voltado para profissionais que trabalham na rede
de atenção básica em saúde, contemplando os
conteúdos específicos das repercussões do processo
de envelhecimento populacional para a saúde individual
e para a gestão dos serviços de saúde.
(E)
Atenção Diferenciada na Internação consiste em
instituir avaliação geriátrica global realizada por equipe
multidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em
hospital que tenha aderido ao Programa de Atenção
Domiciliar.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 35
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. O gestor
estadual é responsável pela gestão da política de
alta complexidade/custo no âmbito do estado,
mantendo vinculação com a política nacional,
sendo consideradas intransferíveis as funções de
definição
de
prioridades
assistenciais
e
programação da alta complexidade, incluindo

QUESTÃO 32
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems)
terão
representação no(a)
(A)
Plano de Saúde.
(B)
Conferência da Saúde.
(C)
Conselho da Saúde.
(D)
Conselho Nacional de Saúde.
(E)
Comunidade da Saúde.

I.

a definição de prioridades de investimentos
para garantir o acesso da população a
serviços de boa qualidade, o que pode,
dependendo das características do estado,
requerer desconcentração ou concentração
para a otimização da oferta de serviços,
tendo em vista a melhor utilização dos
recursos disponíveis, a garantia de economia
de escala e melhor qualidade.

II.

a delimitação da área de abrangência dos
serviços de alta complexidade.

III.

a coordenação do processo de garantia de
acesso para a população de referência entre
municípios.

IV.

a definição de limites financeiros municipais
para a alta complexidade, com explicitação
da parcela correspondente ao atendimento da
população do município onde está localizado
o serviço e da parcela correspondente às
referências de outros municípios.

QUESTÃO 33
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. Para
receberem os recursos para a cobertura das ações
e serviços de saúde, os Municípios, os Estados e o
Distrito Federal deverão contar com

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

fundo de Saúde e Conselho de Saúde, com
composição paritária.

II.

plano de saúde e relatórios de gestão que
permitam o controle.

III.

contrapartida de recursos para a saúde no
respectivo orçamento.

IV.

comissão de elaboração do Plano de
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o
prazo de dois anos para sua implantação.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 36
De acordo com a Portaria n° 648/2006 do Ministério
da Saúde, para fazer jus ao financiamento
específico do Piso da Atenção Básica variável, o
Distrito Federal e os municípios devem aderir às
estratégias nacionais de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Saúde
da
Família
(SF)
Comunitários de Saúde (ACS).

e

II.

Saúde Bucal (SB).

III.

Compensação de Especificidades Regionais.

IV.

Saúde Indígena (SI) e Saúde no Sistema
Penitenciário.

QUESTÃO 39
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta. A Lei Federal 8080/90 regula, em
______________________, as ações e serviços de
saúde,
executados
______________________________,
em
caráter
________________________, por pessoas naturais
ou jurídicas de direito _____________________.
(A)
todo o território nacional / isolada ou conjuntamente /
permanente ou eventual / público ou privado
(B)
parte do território nacional / individualmente /
permanente ou eventual / público ou privado
(C)
todo o território nacional / isolada ou conjuntamente /
temporariamente / público
(D)
parte do o território nacional / individualmente /
temporariamente ou eventual / público
(E)
todo o território nacional / isolada ou conjuntamente /
difuso / privado

Agentes

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 40
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Lei Federal 8080/90

QUESTÃO 37
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.
A saúde é ____________ de todos e _______ do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem __________ do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
__________ às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
(A)
dever / direito / à redução / universal e igualitário
(B)
direito / dever / à redução / universal e igualitário
(C)
dever / direito / o aumento / individual e igualitário
(D)
direito / dever / à redução / universal e diferenciado
(E)
direito / dever / o aumento / universal e diferenciado
QUESTÃO 38
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta. Ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( )

incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico.

( )

fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, com exceção de bebidas e águas
para consumo humano.

( )

participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos.

( )

colaborar na proteção do meio ambiente,
excluído o ambiente do trabalho.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – F – V – F.
V – F – V – V.
F – F – F – F.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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I.

a saúde é um direito fundamental do ser
humano.

II.

o Estado deve prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.

III.

o dever do Estado exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade.

IV.

dizem respeito também à saúde, as ações
que se destinam a garantir às pessoas e à
coletividade condições de bem-estar físico,
mental e social.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 42
“Estima-se que cerca de 60 milhões de dólares
seriam necessários para conduzir a pesquisa no
tempo desejado...”

PORTUGUÊS

Cientistas pedem por um 'indicador de biodiversidade'
Cientistas britânicos alertaram para a necessidade de
se criar um "barômetro da vida" para prevenir que
ecossistemas e espécies sejam extintos. Em artigo
publicado na revista Science e citado pela
rede britânica BBC, os pesquisadores revelaram que os
atuais métodos de identificação de espécies são
incompletos: apenas um quadro detalhado permitiria a
identificação de áreas e espécies ameaçadas que
necessitam de urgente intervenção e proteção.
O estudo é liderado por nomes importantes na questão
da conservação como Edward Nilson, da Universidade
de Harvard, e Simon Stuart, presidente da União
Internacional para a Conservação da Natureza. "Ainda
temos conhecimento insignificante sobre as espécies e
o andamento da extinção, alguns animais desaparecem
antes mesmo de chegarmos a conhecê-los", afirmaram.
Atualmente, cerca de dois milhões de espécies estão
cadastradas com nomes científicos, mas o número
efetivo existente pode exceder os dez milhões, estimam
os pesquisadores. O "barômetro" poderia aumentar o
número de espécies avaliadas em risco dos atuais
48.000 para até 160.000. "Os cientistas serão mais
capazes de preservar ecossistemas na proporção em
que terão mais conhecimento sobre as espécies que os
compõem", explicaram.
Iniciada há mais de 40 anos, a "lista vermelha" da
União Internacional para a Conservação da Natureza é
considerada o mais completo banco de dados sobre as
espécies em risco de extinção. Contudo, ela ainda é
pouco eficiente na cobertura dos ecossistemas
marinhos, de água doce e de ambientes áridos. "A
composição do 'barômetro' ampliaria o alcance da lista,
abrangendo todas as espécies. É isso que buscamos:
uma base sólida para a informação global", argumentou
o Dr. Stuart.
Apesar dos esforços, os autores dizem ainda não
estarem satisfeitos com os resultados e reclamam da
velocidade do progresso das pesquisas. "Com o
presente investimento levaremos 20 anos para
chegarmos ao nosso objetivo", apontaram. "E no atual
ritmo de destruição do planeta, isso não é aceitável".
Estima-se que cerca de 60 milhões de dólares seriam
necessários para conduzir a pesquisa no tempo
desejado, incluindo uma rede global de biólogos ligados
ao projeto. "Apenas o 'barômetro' pode, até mesmo sob
uma perspectiva econômica, ser o melhor investimento
da humanidade", argumentam os pesquisadores.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43
Em “O estudo é liderado por nomes importantes na
questão da conservação...”, a expressão destacada
desempenha função de
(A)
objeto indireto.
(B)
adjunto adnominal.
(C)
sujeito paciente.
(D)
complemento nominal.
(E)
agente da passiva.
QUESTÃO 44
Em “Com o presente investimento levaremos 20
anos para chegarmos ao nosso objetivo"., a forma
verbal destacada encontra-se conjugada no
(A)
futuro do subjuntivo.
(B)
infinitivo impessoal.
(C)
futuro do indicativo.
(D)
infinitivo pessoal.
(E)
presente do subjuntivo.
QUESTÃO 45
Assinale a alternativa INCORRETA quanto às
funções
sintáticas
desempenhadas
pelas
expressões em destaque.
(A)
“...os autores dizem ainda não estarem satisfeitos com
os resultados...” (objeto indireto)
(B)
“...os atuais métodos de identificação de espécies são
incompletos...” (objeto indireto)
(C)
“Apesar dos esforços, os autores dizem ainda não
estarem satisfeitos...” (adjunto adverbial de concessão)
(D)
“...identificação de áreas e espécies ameaçadas que
necessitam de urgente intervenção...” (complemento
nominal)
(E)
“...temos conhecimento insignificante sobre as espécies
e o andamento da extinção...’” (adjunto adverbial de
assunto)

Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia-tecnologia/mundonecessita-indicador-vida-dizem-cientistas-britanicos-547727.shtml.
Acesso em 04 abr 2010.

QUESTÃO 41
"Ainda temos conhecimento insignificante sobre as
espécies e o andamento da extinção...”
“Apesar dos esforços, os autores dizem ainda não
estarem satisfeitos com os resultados...”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os dois elementos destacados acima,
respectivamente,
advérbio de tempo e advérbio de acréscimo.
advérbios que introduzem sentido de modo.
advérbios que introduzem sentido de tempo.
advérbio de modo e advérbio de acréscimo.
advérbio de tempo e advérbio de modo.
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As duas orações destacadas classificam-se,
respectivamente, em
oração subordinada substantiva predicativa e oração
subordinada adverbial temporal.
oração subordinada substantiva subjetiva e oração
subordinada adverbial final.
oração subordinada substantiva objetiva direta e oração
subordinada adverbial final.
oração subordinada substantiva completiva nominal e
oração subordinada adverbial causal.
oração subordinada substantiva objetiva indireta e
oração subordinada adverbial condicional.

são,
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(C)

CONHECIMENTOS GERAIS

(D)

QUESTÃO 46
O termo “Sociedade da Informação” é amplamente
utilizado na atualidade para designar a sociedade
contemporânea. Situada no contexto do advento da
quarta revolução tecnológica a denominada
“Sociedade da Informação” se configura de modo
geral pela ampliação das práticas sociais mediadas
pelo computador. Dentre as consequências
culturais, sociais e econômicas desencadeadas por
este fato, qual das alternativas abaixo NÃO se
enquadra?
(A)
Com a hegemonia da cibercultura as expressões
humanas tendem ao suporte digital. O destino daquilo
que não se enquadra neste suporte é desvalorizado na
hierarquia cultural, e rotulado de atrasado e anacrônico.
(B)
Sob uma pretensa alegação de diversidade, pluralidade
e ampliação das relações humanas produzida pela
informatização generalizada do cotidiano se dissimula
uma padronização das formas de pensar e representar
o mundo, criada a partir de valores e saberes da
modernidade ocidental e, portanto, reflete as
necessidades destes valores e saberes.
(C)
A aceitação, socialmente determinada, do chip como
tecnologia universal concretiza a elevação da
informática à categoria de valor cultural hegemônico, o
que significou um salto no processo de democratização
das sociedades, e no Brasil possibilitou que se
diminuísse a exclusão social.
(D)
A nossa maneira de comunicar-se mudou com o uso da
internet, surgiu à possibilidade de interagir com
pessoas de lugares diferentes, geograficamente
distantes, a interatividade virou um modelo de
compartilhamento de informação, nossa comunicação
se dá cada vez mais em um universo chamado de
ciberespaço.
(E)
A universalização do uso do computador e sua fusão às
técnicas de comunicação, ocorrida nos últimos 30 anos,
transformaram o mundo do trabalho. Em decorrência, a
qualificação profissional passa a repousar sobre
conhecimentos
e
habilidades
cognitivas
e
comportamentais que permitam ao cidadão/produtor
trabalhar intelectualmente, de forma a ser capaz de se
utilizar de conhecimentos científicos e tecnológicos de
modo articulado, para resolver problemas da prática
social e produtiva.

(E)

QUESTÃO 48
Em 28 de junho de 2009 o presidente de Honduras
Manuel Zelaya foi destituído pela Suprema Corte e
exilado pelo Exército de seu país, a esse respeito,
qual das alternativas a seguir está INCORRETA?
(A)
Sua deposição foi desencadeada em função de sua
pretensão de realizar uma consulta popular para
inquirir, junto à população daquele país, sobre o
interesse de juntamente com as eleições presidenciais
de novembro de 2009 também se elegesse uma
Assembléia Constituinte para reformar a Constituição
para que fosse legalizada a reeleição presidencial.
(B)
O Presidente Lula ofereceu a imunidade da embaixada
brasileira em Tagucigalpa para que o presidente
deposto, pudesse negociar sua restituição ao poder.
Dessa forma, em poucos dias após ter sido deposto
Manuel Zelaya retornava a seu país como protegido do
governo brasileiro.
(C)
Vários organismos internacionais se opuseram ao golpe
e estabeleceram sanções a Honduras: a Organização
das Nações Unidas (ONU) condenou o episódio e
aprovou um pedido de restituição do presidente
deposto; a Organização dos Estados Americanos
(OEA) expulsou, por unanimidade, este país dentre
seus membros; as nações da comunidade européia
concordaram em retirar seus embaixadores de
Honduras até que Manuel Zelaya fosse reconduzido ao
posto.
(D)
Na América Latina houve uma divisão entre os países e
a formação de dois blocos em que de um lado, se
concatenava nações governadas por aliados do
venezuelano Hugo Chaves, dentre estas Bolívia e
Equador que se posicionaram contrários ao golpe
hondurenho e, de outro, os países alinhados aos
Estados Unidos, como o Chile, a Colômbia e o Peru
que se posicionaram favoráveis aos golpistas.
(E)
Os países condenaram a deposição de Manuel Zelaya,
até mesmo Israel, que historicamente esteve alinhado a
este tipo de procedimento.

QUESTÃO 47
Desde a primeira Constituição republicana em 1889
o Brasil adotou como sistema político o
federalismo, sistema caracterizado pela distribuição
do poder político entre o Estado Nacional e as
outras unidades da nação. Com a promulgação da
Constituição de 1988 ampliou o processo de
descentralização do poder político, mas foi a partir
de meados dos anos 1990 no governo de Fernando
Henrique Cardoso que se observou um processo
profundo de reformulação do papel do Estado
Nacional, dos Estados federados, do Distrito
Federal e dos Municípios na implantação de
políticas sociais. Sobre essa reformulação é correto
afirmar que
(A)
foi reforçado o papel do Estado Nacional enquanto
promotor de políticas públicas sociais.
(B)
houve um aumento das responsabilidades políticas e
financeiras dos Estados, Distrito Federal e Municípios
na implantação de políticas sociais.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

estipulou-se a diminuição dos encargos financeiros dos
Estados e do Distrito Federal no provimento de políticas
sociais.
os municípios não foram considerados como unidades
federadas e por isso foram retiradas suas prerrogativas
na implantação de políticas sociais.
os municípios e o Distrito Federal foram eximidos de
suas responsabilidades financeiras e políticas na
implantação de políticas sociais.

QUESTÃO 49
Nos anos 1940-1950, em âmbito nacional, se
configurou uma política econômica marcada pela
criação de empresas estatais em diversos setores
da economia, nos anos 1990 o país adere a um
movimento internacional de privatizações. Assinale
a alternativa que define de modo amplo estes dois
momentos
da
vida
econômica
brasileira
respectivamente.
(A)
Desenvolvimentismo e Globalização.
(B)
Estado de bem-estar social e Privatização.
(C)
Intervencionismo e Globalismo.
(D)
Keynesianismo e Globalização.
(E)
Desenvolvimentismo e Welfore State.
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QUESTÃO 50
A respeito da vida sócio-cultural brasileira, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)
O termo “Paulicéia Desvairada” foi cunhado por Mário
de Andrade nos frementes anos 1920 para identificar o
ambiente artístico de São Paulo.
(B)
No Estado Novo (1937-1945), vários intelectuais
brasileiros assumiram cargos dentro dos aparelhos de
Estado, dentre estes Carlos Drummond de Andrade
que foi chefe de gabinete no Ministério da Educação e
Saúde Pública.
(C)
O movimento tropicalista, surgido no Brasil em plena
ditadura civil-militar, propunha uma crítica cultural
dentro das estruturas do consumo de massa. Na
música, seus expoentes mais cultuados foram Caetano
Veloso e Gilberto Gil, entretanto, a tropicália foi um
movimento amplo que eclodiu em outras formas de
expressão artística, no teatro com o Grupo Oficina, no
cinema com Glauber Rocha e nas artes plásticas com
Hélio Oiticica.
(D)
Com a redemocratização política brasileira, na década
de 1980, emerge uma gama de novos sujeitos políticos
e sociais calcados na construção de novas identidades
sociais e de gênero como, por exemplo, os movimentos
feministas, negros e homossexuais.
(E)
O cenário cultural brasileiro na Segunda República foi
marcado pela assimilação das vanguardas artísticoculturais européias, o que significou uma inflexão dos
movimentos artísticos no período, no Brasil.
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