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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (14 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta décimos) cada, devendo o 
candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 16/01/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 22/02/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 20, de 14/09/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru  
Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúde – ASSISTENTE 

SOCIAL 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01) Na  proposta  do  SUAS,  é  
condição  fundamental  a reciprocidade 
das ações da rede de proteção social 
básica  e  especial,  com  centralidade  na  
família, sendo organizado o 
estabelecimento de ações, EXCETO : 
 
A) Fluxo.  
B) Definição de portas de entrada para o 
sistema.  
C) Regulação entre o público e privado, 
tendo em vista a definição dos serviços 
de proteção básica e especial, a 
qualidade e o custo dos serviços, além de 
padrões e critérios de edificação.  
D) Restrição da reciprocidade entre o 
público e privado. 
 

 
02) De acordo com o Artigo 10º do 
Estatuto do Idoso "É obrigação  do  
Estado  e  da  sociedade,  assegurar  à 
pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como  pessoa  humana  e  
sujeito  de  direitos  civis, políticos,  
individuais  e  sociais,  garantidos  na 
Constituição  e  nas  leis."  Analise  as  
assertivas abaixo  e  assinale  a  
alternativa  CORRETA .  O direito à 
liberdade compreende quais dos 
seguintes aspectos:  
 
I - Faculdade de ir, vir e estar nos 
logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições 
legais.  
II  - Faculdade de buscar refúgio, auxílio 
e orientação.  
III - Crença e culto religioso.  
IV  - Participação inquestionável na vida 
política.  
 
 

A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas I, II e III.  
D) Apenas II, III e IV. 
 
 
03) Sobre o Sistema de Seguridade 
Social Brasileiro, garantido na 
Constituição Federal de 1988, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) É financiado direta e indiretamente 
por toda sociedade, através de recursos 
públicos provenientes da União, Estados 
e Municípios. 
B) Compete as entidades da sociedade 
civil a organização e o financiamento 
das ações da seguridade social. 
C) Sua organização se fundamenta na 
lógica do modelo de seguro social. 
D) O direito a previdência social é de 
acesso universal, não-contributivo. 
 
 
04) A Lei 8.069/90 assegura às crianças 
e adolescentes a prioridade  de  
atendimento  em  saúde,  logo,  o 
tratamento em saúde mental, garantindo 
os direitos  fundamentais  inerentes  à  
pessoa  humana. Ainda, que, diante de 
um quadro de desequilíbrio entre os 
fatores que constituem a saúde do 
indivíduo infanto-juvenil, quer seja ele 
diagnosticado  como  transtorno  mental,  
quer  seja este  decorrente  e/ou  
associado  ou  não  ao  uso de 
substâncias psicoativas, tal situação de 
desarmonia poderá  constituir,  além  de  
um  possível comprometimento 
psicopatológico,  clinicamente 
considerado,  também  uma  situação  
caracterizada como  de  risco pessoal 
e/ou social.  Essa chamada situação de 
risco (pessoal/social), a qual supõe a 
ameaça ou a violação de direitos de 
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crianças e adolescentes, pode ser 
ocasionada, EXCETO:   
A) Por inexistência ou negativa de 
acesso ao serviço público de 
atendimento especializado e adequado 
ao caso.  
B) Pela oferta de serviços 
especializados. 
C) Pela falta de orientação, apoio e 
encaminhamento aos serviços 
especializados.  
D) Pela omissão ou abuso dos 
cuidadores. 
 
 
05) Analise  as  assertivas  sobre  a  
trajetória  da Assistência  Social  nas  
Políticas  Sociais e assinale a alternativa 
CORRETA .  
 
I - A Assistência Social faz parte da 
Seguridade Social do Brasil juntamente 
com a Educação e a Saúde.  
II  - No Brasil, até 1930, não havia uma 
compreensão da pobreza enquanto 
expressão da questão social e quando 
esta emergia para a sociedade, era 
tratada como “caso de polícia” e 
problematizada por intermédio de seus 
aparelhos repressivos. Dessa forma a 
pobreza era tratada como disfunção 
individual.  
III  - A primeira grande regulação da 
assistência social no país foi a instalação 
do Conselho Nacional de Serviço Social 
– CNSS.  
IV  - A Assistência Social faz parte da 
Seguridade Social do País e foi a 
primeira política a ser regulamentada.  
 
A) Apenas I, II e III.  
B) Apenas II, III e IV.  
C) Apenas II e III.  
D) Apenas III e IV.  
 
 

06) Planejamento é a função 
administrativa que visa aprimorar o 
processo de tomada de decisões, tendo 
como foco o alcance de objetivos pré 

estabelecidos. Constituem etapas do 
planejamento, EXCETO : 
 
A) Pesquisa ou busca de informações 
(percepção). 
B) Documentação ou registro das 
informações (memória). 
C) Análise das informações ou 
diagnósticos (raciocínio). 
D) Implantação e implementação. 
 
 
07) As ONG’s (Organizações Não 
Governamentais) são organizações 
formadas pela sociedade civil sem fins 
lucrativos e que tem como missão a 
resolução de algum problema da 
sociedade, seja ele econômico, racial, 
ambiental ou ainda a reivindicação de 
direitos e melhorias e fiscalização do 
poder público. Sobre as ONGs é 
INCORRETO  afirmar que: 
 
A) São associações civis. 
B) São de direito privado. 
C) Possuem interesse público. 
D) São de direito público. 
 
 
08) Em relação às disposições da 
Constituição Federal acerca da Saúde, 
analise as assertivas e assinale a 
alternativa CORRETA.  
 
I - O Sistema Único de Saúde será 
financiado, somente com recursos do 
orçamento da seguridade social.  
II - Os gestores locais do sistema único 
de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com 
a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para 
sua atuação.  
III  - É vedada a destinação de recursos 
públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos.  
IV - Os agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias devem 
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ser contratados obrigatoriamente pelo 
regime estatutário.  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas I e IV. 
D) Apenas I, III e IV. 
 
 
09) O 8º princípio fundamental do 
Código de ética dos assistentes sociais, 
Resolução CFESS, nº. 273, de 13 de 
março de 1993 é a “opção por um 
projeto profissional vinculado ao 
processo de construção de uma nova 
ordem societária, sem dominação, 
exploração de classe, etnia e gênero” e o 
11º princípio determina que o 
profissional não deve praticar nenhum 
tipo de discriminação. Neste sentido, o 
exercício profissional deve buscar: 
 
A) A projeção de uma nova sociedade 
sem exploração e desigualdade de classe, 
gênero e etnia. 
B) A defesa da liberdade do mercado 
como princípio regulador das relações 
econômicas e sociais. 
C) A satisfação das necessidades e 
demandas sociais nos limites da ordem 
política liberal. 
D) A eficácia e eficiência por meio da 
moderna administração gerencial de 
resultados. 
 
 
10) O Projeto ético político do Serviço 
Social envolve um conjunto de 
componentes que precisam se articular. 
No caso do Serviço Social, os elementos 
que impulsionaram a construção deste 
projeto foram. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) A busca de ruptura como histórico 
conservador, na perspectiva de 
comprometer a profissão com os 
interesses e necessidades de seus 
usuários. 

B) O avanço de sua produção de 
conhecimento, bem como a lei de 
regulamentação e o código de ética 
profissional. 
C) A prática profissional como trabalho, 
cujo objeto são as múltiplas expressões 
da questão social e as políticas sociais 
como objetivo de trabalho. 
D) O debate sobre a formação 
profissional e a reforma curricular que 
impulsionou a revisão curricular de 1982 
e as atuais diretrizes curriculares, que 
apontam a direção da formação 
profissional. 
 
 
11) O Conselho Federal de Serviço 
Social (CFESS) é uma autarquia pública 
federal que tem a atribuição de orientar, 
disciplinar, normatizar, fiscalizar e 
defender o exercício profissional do/a 
assistente social no Brasil, em conjunto 
com os Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CRESS). Assinale a alternativa 
INCORRETA  sobre as atribuições 
privativas do Assistente Social, contidas 
na Lei 8.662/1993:  
 
A) Fiscalizar o exercício profissional 
através dos Conselhos Federal e 
Regionais. 
B) Avaliação e supervisão direta e 
indireta de estagiários de Serviço Social 
e outras áreas afins. 
C) Ocupar cargos e funções de direção e 
fiscalização da gestão financeira em 
órgãos e entidades representativas da 
categoria profissional. 
D) Coordenar, elaborar, executar, 
supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos 
na área de Serviço Social. 
 
 
12) Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) é dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao 
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lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. Sobre a 
Prioridade Absoluta é INCORRETO  
afirmar: 
 
A) Primazia de receber proteção e 
socorro somente quando necessitar com 
urgência. 
B) Precedência de atendimento nos 
serviços públicos ou de relevância 
pública. 
C) Preferência na formulação e na 
execução das políticas sociais públicas. 
D) Destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude. 
 
 
13) O Planejamento Social Estratégico é 
composto por momentos metodológicos 
os quais envolvem a análise situacional, 
definição de objetivos, estratégias e 
metas. Constituem elementos 
metodológicos da análise situacional 
EXCETO: 
 
A) Levantamento dos marcos teóricos e 
legais sobre a realidade. 
B) Caracterização do espaço/realidade a 
ser analisada. 
C) Análise apenas do histórico do 
município, identificando possíveis 
parceiros e oponentes. 
D) Levantamento de 
equipamentos/serviços sociais existentes. 
 
 
14) O Artigo 195 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 
especifica sobre as formas de 
financiamento da seguridade social, nos 
termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. No que se refere aos 

Parágrafos 1º aos 13, assinale a 
alternativa CORRETA . 
 
A) As receitas dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios destinadas à 
seguridade social constarão dos 
respectivos orçamentos, integrando o 
orçamento da União. 
B) Deverão contribuir para a seguridade 
social as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam às 
exigências estabelecidas em lei. 
C) Nenhum benefício ou serviço da 
seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total. 
D) A proposta de orçamento da 
seguridade social será elaborada de 
forma integrada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde, previdência 
social e assistência social, tendo em vista 
as metas e prioridades estabelecidas na 
lei de diretrizes orçamentárias,  
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos. 
 
 
15) A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, em seu 
Artigo 199, evidencia que na assistência 
à saúde é livre à iniciativa privada. 
Assinale a alternativa INCORRETA  
quanto aos pressupostos dos Parágrafos 
1º ao 4º deste artigo. 
 
A) As instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos. 
B) É permitida, em caráter de urgência, a 
destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos. 
C) É vedada a participação direta ou 
indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no 
País, salvo nos casos previstos em lei. 



 

 
Cargo: Especialista em Saúde – ASSISTENTE SOCIAL  (Edital nº 20/2017)      5 

 

D) A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas 
para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e 
seus derivados, sendo vedado todo tipo 
de comercialização.  
 
 
16) A Lei nº 8.080, de 19 de Setembro 
de 1990 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Sobre as competências e 
atribuições comuns à União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, 
previstas no Artigo 15, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) Administração dos recursos 
orçamentários e financeiros destinados, a 
cada quatro anos, à saúde. 
B) Elaboração de normas técnicas e 
estabelecimento de padrões de qualidade 
e parâmetros de custos que caracterizam 
a assistência à saúde. 
C) Elaboração de normas para regular as 
atividades de serviços privados de saúde, 
tendo em vista a sua relevância pública. 
D) Realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da 
saúde, autorizadas pelo Senado Federal. 
 
 
17) Conforme o disposto pela Lei nº 
8.142, de 28 de Dezembro de 1990 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a 
cada dois anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 

B) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, atua na 
formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na 
instância correspondente, sem interferir 
nos aspectos econômicos e financeiros, 
constituído em cada esfera do governo. 
C) A representação dos usuários nos 
Conselhos de Saúde e Conferências será 
paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 
D) O Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) não poderão ter 
representação no Conselho Nacional de 
Saúde. 
 
 
18) Considerando os princípios gerais da 
Política Nacional de Atenção Básica, 
NÃO são seus fundamentos. 
 
A) Possibilitar o acesso universal e 
contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados 
como a porta de entrada preferencial do 
sistema de saúde, com território adscrito 
de forma a permitir o planejamento e a 
programação descentralizada, e em 
consonância com o princípio da 
equidade. 
B) Admitir a realização de avaliação e 
acompanhamento sistemático dos 
resultados alcançados somente nos 
serviços de média e alta complexidade, 
como parte do processo de planejamento 
e programação. 
C) Desenvolver relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado. 
D) Efetivar a integralidade em seus 
vários aspectos, a saber: integração de 
ações programáticas e demanda 
espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de 
agravos, vigilância à saúde, tratamento e 
reabilitação, trabalho de forma 
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interdisciplinar e em equipe, e 
coordenação do cuidado na rede de 
serviços. 
 
 
19) Segundo Sampaio et al., (2010), no 
trabalho em equipe na área da saúde, há 
vários níveis de relação que determinam 
a coordenação e cooperação entre as 
áreas/disciplinas. Assinale a alternativa 
que descreve CORRETAMENTE  quais 
são estes níveis de relação do saber. 
 
A) Multidisciplinaridade, 
Interdisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade. 
B) Multidisciplinaridade, 
Pluridisciplinaridade e 
Interdisciplinaridade. 
C) Pluridisciplinaridade, 
Multidisciplinaridade, 
Interdisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade. 
D) Pluridisciplinaridade, 
Multidisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade. 
 
 
20) Conforme o documento: 
“Parâmetros para atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde” (CFESS, 
2010), os profissionais de Serviço Social 
na área da saúde atuam em quatro 
grandes eixos. Assinale a alternativa 
CORRETA . 
 
A) atendimento direto aos usuários; 
ações socioeducativas; articulação no 
trabalho em equipe; qualificação e 
formação profissional. 
B) atendimento direto aos usuários; 
supervisão e formação profissional; 
investigação, planejamento e gestão; 
ações socioeducativas. 
C) atendimento direto aos usuários; 
saúde do trabalhador; saúde mental; 
mobilização, participação e controle 
social. 
D) atendimento direto aos usuários; 
mobilização, participação e controle 

social; investigação, planejamento e 
gestão; assessoria, qualificação e 
formação profissional. 
 
 
21) Com base no documento: 
“Parâmetros para atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde” (CFESS, 
2010), assinale a alternativa 
INCORRETA quanto às principais 
ações socioassistenciais que devem ser 
desenvolvidas pelos Assistentes Sociais 
na área da saúde.  
 
A) Proporcionar soluções quanto aos 
atendimentos, facilitando a marcação de 
consultas e exames, viabilizando 
atestados médicos ou declarações da 
instituição; solicitar internação, alta e 
transferência dos pacientes, acionar 
ambulâncias ou transportes de pacientes 
para locomoção. 
B) Elaborar estudos socioeconômicos 
dos usuários e suas famílias, com vistas 
a subsidiar na construção de laudos e 
pareceres sociais a perspectiva de 
garantia de direitos e de acesso aos 
serviços sociais e de saúde. 
C) Facilitar e possibilitar o acesso dos 
usuários aos serviços, bem como a 
garantia de direitos na esfera da 
seguridade social por meio da criação de 
mecanismos e rotinas de ação. 
D) Formular estratégias de intervenção 
profissional e subsidiar a equipe de 
saúde quanto às informações sociais dos 
usuários por meio do registro no 
prontuário único, resguardadas as 
informações sigilosas que devem ser 
registradas em material de uso exclusivo 
do Serviço Social. 
 
 
22) De acordo com Martinelli (2011) no 
Serviço Social de contextos hospitalares 
é preciso qualificar o conhecimento para 
qualificar a intervenção. Assinale a 
alternativa CORRETA  quanto às 
atitudes que esta postura profissional 
exige. 
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A) Trabalhar a partir de um 
distanciamento crítico com os sujeitos. 
B) Realizar pesquisas a partir da prática 
profissional. 
C) Intercambiar experiências, dialogar 
pela via multidisciplinar, sendo 
segmentalizada a construção do 
conhecimento. 
D) Construir conhecimento para 
melhorar a intervenção, nos fortalecendo 
e produzindo práticas que expressem 
nossa vontade apolítica. 
 
 
23) A Política Nacional de Humanização  
entende como humanização do Sistema 
Único de Saúde (SUS) alguns princípios. 
Assinale a alternativa INCORRETA . 
 
A) Valorização dos diferentes sujeitos 
implicados no processo de produção de 
saúde: usuários, trabalhadores e gestores. 
B) Defesa de um SUS que reconhece a 
diversidade do povo brasileiro e a todos 
oferece a mesma atenção à saúde, sem 
distinção de idade, raça/cor, origem, 
gênero e orientação sexual. 
C) Mudança nos modelos de atenção e 
gestão em sua indissociabilidade, tendo 
como foco as necessidades dos cidadãos, 
a produção de saúde e o próprio processo 
de trabalho em saúde, valorizando os 
trabalhadores e as relações sociais no 
trabalho. 
D) Proposta de um trabalho 
individualizado e singular para que o 
SUS seja mais acolhedor, mais ágil, e 
mais resolutivo. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões nº 24, 25, 26 e 
27. 
 
   O texto a seguir é o trecho inicial do 
livro  “ Na minha pele”,  do negro, ator, 
diretor, produtor e escritor  Lázaro 
Ramos , publicado no site de notícias do 
G1: 

"Depois de ouvir deus e o mundo, voltei 
à editora. Dessa vez, me pediram que 
contasse mais sobre a ilha de onde vem 
minha família. Tinham pensado melhor 
e, talvez, em um primeiro livro, eu 
devesse falar de mim. 
   Quase me levantei da cadeira, como 
um touro preparado para dar uma 
chifrada. Biografia nem pensar! Isso é 
um mico, eu sou muito jovem para falar 
sobre minha vida. Sou uma exceção, e 
história de exceção só confirma a regra. 
Fazer mais um livro sobre o ponto de 
vista de uma exceção não ajuda em nada 
a questão da exclusão dos negros no 
Brasil. Meu Deus, como fazer um relato 
quase autobiográfico sem tornar o texto 
uma apologia a mim mesmo e a meus 
pares um pouco mais bem-sucedidos? Só 
muito tempo depois surgiram os 
primeiros esboços deste livro. Afinal, 
por que não?(...) 
   Ter passado a conviver com pessoas 
que não refletiam sobre o racismo no seu 
dia a dia me fez buscar argumentos para 
inserir esse tema nas conversas. Queria 
que elas percebessem o que para mim 
era tão claro. Queria dividir sem medo 
minha sensação de entrar num 
restaurante e ser o único negro no lugar. 
Queria mostrar as riquezas da cultura 
afro-brasileira, da qual eu tanto me 
orgulho e que é tantas vezes ignorada.  
(...) Esta viagem que começa aqui só é 
possível porque redescobri um mundo 
que é meu, mas que não pertence só a 
mim. Ele é parte de uma busca que todos 
nós devemos fazer para 
compreendermos quem somos. Por isso, 
sempre que eu falar de mim neste livro, 
estarei também falando sobre você. Ou, 
ao menos, sobre essa busca saudável por 
identidades. 
   Os momentos que soarem mais 
autobiográficos estão aqui apenas para 
servir de fio condutor da viagem que fiz 
para destrinchar esse tema. Se posso 
fazer alguma sugestão, aconselho que 
abra este livro não para encontrar minha 
biografia, mas para ouvir as vozes dos 
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que estão ao meu lado. Estas páginas 
foram elaboradas por várias vozes. É 
uma narrativa capitaneada por mim, mas 
que conta com a contribuição de uma 
série de personagens — alguns famosos 
e muitos anônimos —, que se reúne aqui 
para construir um caudaloso fluxo de 
informações, sentimentos e reflexões. 
São pessoas de diferentes idades, 
profissões, gênero e religiões. 
   Sei que encontrei em você uma 
companhia, que escolheu este livro numa 
livraria, ou o ganhou de presente de um 
amigo que não teve tempo de procurar 
outra coisa, ou quem sabe você o 
encontrou jogado num canto e começou 
a folheá-lo por acaso. Quem é você? 
Provavelmente nunca saberei, mas o 
importante é que o milagre aconteceu e 
agora estamos juntos, vestindo a mesma 
pele, esta pele que viaja conosco e que 
nos antecede. 
   Espero que aqui você dialogue 
prazerosamente com outras pessoas. 
Com elas, além de ter aprendido muita 
coisa, organizei ideias, pontos de vista e 
percepções a respeito de como somos 
afetados individual e coletivamente por 
simples gestos (sejam eles positivos ou 
negativos). A linha que costura este livro 
é a minha formação de identidade e 
consciência sobre esse tema, mas que, no 
fundo, é só um artifício para falar de 
todos nós. Por enquanto é isso. Boa 
viagem". 
Fonte: https://g1.globo.com/pop-
arte/noticia/leia-trecho-do-livro-na-
minha-pele-de-lazaro-ramos.ghtml  - 
Texto adaptado. 
 
24) Nas frases abaixo:  
 
I - “...como um touro preparado para dar 
uma chifrada.” 
II - “...a questão da exclusão dos negros 
no Brasil .”  
III - “...A linha que costura este livro é a 
minha formação de identidade e 
consciência sobre esse tema...”  
 

Temos respectivamente a linguagem:  
 
A) I- Denotativa, II- Denotativa, III- 
Denotativa.  
B) I-   Conotativa, II- Denotativa, III- 
Conotativa.  
C) I- Conotativa, II- Conotativa, III- 
Conotativa. 
D) I- Denotativa, II- Conotativa, III- 
Denotativa. 
 
 
25) “Os momentos que soarem mais 
autobiográficos estão aqui...” ; “...alguns 
famosos e muitos anônimos.” ; “...que se 
reúne aqui para construir um caudaloso 
fluxo de informações, sentimentos e 
reflexões.”  As expressões em destaque 
foram empregadas para evitar repetição, 
as mesmas referem-se,  respectivamente,  
aos seguintes termos registrados no 
texto, de acordo com a informação 
pretendida pelo autor:  
 
A) Brasil; personagens; negros e Brasil. 
B) Livro; personagens; personagens e 
livro. 
C) Livro; personagens; anônimos e 
Brasil. 
D) Brasil; anônimos; personagens e 
livro. 
 
 
26) Neste trecho  “Por isso, sempre que 
eu falar de mim neste livro, estarei 
também falando sobre você.” Os três 
destaques são marcas próprias do 
emprego das seguintes Funções da 
Linguagem, respectivamente: 
  
A) Poética; Poética e Referencial. 
B) Fática; Referencial e Emotiva. 
C) Emotiva; Metalinguística e Conativa. 
D) Metalinguística; Fática e Poética. 
 
 
27) “A linha que costura este livro é a 
minha formação de identidade e 
consciência sobre esse tema...” De 
acordo com este  trecho inicial do livro  
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“ Na minha pele”,  do negro , ator, 
diretor, produtor e escritor  Lázaro 
Ramos; esta obra literária tem por 
finalidade abordar os seguintes temas 
que se complementam e que são 
facilmente identificados no destaque 
desta narrativa. Os temas são:  
 
A) “A importância de ouvir deus e o 
mundo” e “ a importância de publicar o 
primeiro livro.” 
B) “ A necessidade do anonimato”, “ o 
jovem que passa micos” e “como o 
estrelato afeta a identidade”.  
C) “Como é bom ir ao restaurante” , 
“como é bom viajar” e “a importância  
milagre”. 
D) “A exclusão dos negros no Brasil” ; 
“o racismo no Brasil” e “ a riqueza da 
cultura afro-brasileira”. 
 
Leia atentamente a tira abaixo e 
responda às questões nº 28 e 29. 
 

 
Fonte:https://www.facebook.com/tirasarmandinho/
photos/rpp.488356901209621/1687626114616021/?t
ype=3&theater   
 
28) Na frase “O psicólogo só vai 
conversar!” . O termo em destaque é 
uma expressão polissêmica. Qual 
alternativa apresenta a classificação 
adequada do termo “só” , bem como o 
significado da  informação pretendida  
na tira:  
 
A) É verbo e significa  “ermo”.  
B) É adjetivo e significa  “sozinho”. 
C) É substantivo e significa “único”. 
D) É advérbio e significa “apenas”. 
 
 
29) Identifique em  qual fala ocorre 
ambiguidade, a qual acabou  interferindo 
na informação pretendida na mensagem 
transmitida, pelo personagem,  em 

relação ao atendimento proposto para o 
garoto:  
 
A) “O psicólogo só quer conversar”. 
B) “Você vai dizer o que está passando 
pela sua cabeça!”. 
C) “Tá bom!”. 
D) “Pela coceira deve ser piolho!”. 
 
 
30) “Pare, tenha calma, anote tudo 
primeiro, leia atentamente o que você 
escreveu e depois tire suas conclusões!” 
Selecione a alternativa que apresenta o 
modo verbal  e a justificativa do 
emprego de todos os verbos em 
destaque. 
 
A) Imperativo pois apresenta ordens. 
B) Subjuntivo pois apresenta hipótese. 
C) Indicativo pois apresenta verdade 
universal e hipóteses. 
D) Subjuntivo pois apresenta vontade de 
realizar ação habitual. 
 
 
31)  Leia as frases abaixo e assinale a 
alternativa que preencha adequadamente 
as lacunas:  
 
I - “Aquelas meninas _______muitas 
bonecas.” 
II - “Despeje a massa na ________ em 
________de coração.”  
III -  “A cidade __________moramos já 
foi mais tranquila.” 
 
A) I- Têm  II-  fôrma / forma  III - onde  
B) I- Tem  II-  forma / forma  III - onde  
C) I- Têm  II-  forma / forma  III - aonde  
D) I- Têm  II-  fôrma / fôrma  III - aonde  
 
 
32) Assinale a alternativa em que a 
ocorrência da crase está adequada. 
 
A) Estava pensativo a beira de um 
mar...ele não ia a bailes nem a festas. 
B) Estava pensativo à beira de um 
mar...ele não ia a bailes nem a festas. 
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C) Estava pensativo à beira de um 
mar...ele não ia à bailes nem à festas. 
D) Estava pensativo a beira de um 
mar...ele não ia à bailes nem à festas. 
 
 
33) Complete as lacunas das frases 
abaixo com  “por que ou por quê”. 
Selecione a alternativa que preenche 
adequadamente estas lacunas. 
 
I - “_____________ devemos continuar 
aguardando?” 
II -  “É difícil saber _________ ela 
insiste em ficar no frio.” 
III -  “A rodovia _________ deveríamos 
transitar está esburacada.” 
IV -  “Depois de tudo o que fez, ela ainda 
se atreve a perguntar ___________?” 
 
A) I- Por quê, II- por quê, III- por quê, 
IV- por quê.  
B) I- Por que, II- por quê, III- por quê, 
IV- por que. 
C) I- Por quê, II- por que, III- por quê,    
IV- por que. 
D) I- Por que, II- por que, III- por que, 
IV- por quê. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
34) Aponte a única alternativa que 
contempla afirmação cujo conteúdo está 
em completa consonância com a Lei 
Municipal nº 6.525, de 26 de junho de 
2014 (Dispõe sobre a Inclusão e Uso do 
Nome Social de Transexuais e Travestis 
nos Registros Municipais relativos a 
Serviços Públicos prestados no âmbito 
da Administração Direta e Indireta, e dá 
outras providências): 
 
A) Entende-se por nome social aquele 
pelo qual travestis e transexuais se 
reconhecem, bem como são identificados 
por sua comunidade e em seu meio 
social. 
B) É facultado à Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta do 

Município de Bauru respeitar o nome 
social do travesti ou transexual, sendo 
sempre permitida, sem qualquer reserva 
e para se referir a essas pessoas, a 
utilização do respectivo nome civil. 
C) Os órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Município de Bauru poderão 
capacitar seus servidores para o 
cumprimento desta Lei. 
D) Caberá exclusivamente à Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social (Sebes) 
promover ampla divulgação desta Lei 
para esclarecimento sobre os direitos e 
deveres nela assegurados. 
 
 
35) Conforme definição prevista na Lei 
Federal nº 13.146, de 06 de julho de 
2015 (Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência - 
Estatuto da Pessoa com Deficiência), o 
termo “barreiras” significa “quaisquer 
entraves, obstáculos, atitudes ou 
comportamentos que limitem ou 
impeçam a participação social da pessoa, 
bem como o gozo, a fruição e o exercício 
de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, 
à comunicação, ao acesso à informação, 
à compreensão, à circulação com 
segurança, entre outros”. Assim, 
identifique a única alternativa abaixo que 
contempla “espécies de barreiras” 
classificadas expressamente pela referida 
Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 
2015: 
 
A) barreiras nas comunicações e na 
informação; barreiras atitudinais; 
barreiras tecnológicas; barreiras nos 
transportes; barreiras de gênero; 
barreiras arquitetônicas; barreiras 
urbanísticas. 
B) barreiras arquitetônicas; barreiras nos 
transportes; barreiras nas comunicações 
e na informação; barreiras geográficas; 
barreiras atitudinais; barreiras 
urbanísticas. 
C) barreiras socioambientais; barreiras 
nos transportes; barreiras nas 
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comunicações e na informação; barreiras 
atitudinais; barreiras arquitetônicas; 
barreiras urbanísticas. 
D) barreiras nas comunicações e na 
informação; barreiras atitudinais; 
barreiras tecnológicas; barreiras nos 
transportes; barreiras arquitetônicas; 
barreiras urbanísticas. 
 
 
36) Aponte a única alternativa que 
contempla afirmação cujo conteúdo está 
em completa consonância com a Lei 
Federal nº 13.146, de 06 de julho de 
2015 (Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência - 
Estatuto da Pessoa com Deficiência): 
 
A) Quando esgotados os meios de 
atenção à saúde da pessoa com 
deficiência no local de residência, será 
prestado atendimento fora de domicílio, 
para fins de diagnóstico e de tratamento, 
garantidos o transporte e a acomodação 
unicamente da pessoa com deficiência.  
B) Os espaços dos serviços de saúde, 
tanto públicos quanto privados, devem 
assegurar o acesso da pessoa com 
deficiência, em conformidade com a 
legislação em vigor, mediante a remoção 
de barreiras, por meio de projetos 
arquitetônico, de ambientação de interior 
e de comunicação que atendam às 
especificidades das pessoas com 
deficiência física, sensorial, intelectual e 
mental. 
C) São vedadas todas as formas de 
discriminação contra a pessoa com 
deficiência, exceto a cobrança de valores 
diferenciados por planos e seguros 
privados de saúde, em razão de sua 
condição. 
D) Não compete ao SUS desenvolver 
ações destinadas à prevenção de 
deficiências por causas evitáveis. 
 
 
37) Conforme definido no artigo 4º, 
“caput”, da Lei Federal nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências), “é dever da 
família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária”. 
Assim, identifique a única alternativa 
abaixo que reproduz, com exatidão, o 
que compreende a “garantia de 
prioridade” referida no artigo 4º, 
“caput”, da Lei Federal nº 8.069, de 13 
de julho de 1990: 
 
A) Destinação privilegiada de recursos 
privados nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude.  
B) Primazia de receber proteção e 
socorro em determinadas circunstâncias. 
C) Precedência de atendimento nos 
serviços públicos ou de relevância 
pública. 
D) Preferência na execução de 
determinadas políticas sociais públicas, 
desde que custeadas integralmente pela 
União Federal. 
 
 
38) Conforme definido no artigo 3º, 
“caput”, da Lei Federal nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003 (Dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras 
providências), “é obrigação da família, 
da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e 
comunitária”. Assim, identifique a única 
alternativa abaixo que reproduz, com 
exatidão, o que compreende a “garantia 
de prioridade” referida no artigo 3º, 
“caput”, da Lei Federal nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003: 
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A) Atendimento preferencial imediato e 
individualizado exclusivamente junto 
aos órgãos públicos prestadores de 
serviços à população. 
B) Viabilização de formas alternativas 
de participação, ocupação e convívio do 
idoso com as demais gerações. 
C) Prioridade no recebimento da 
restituição do Imposto de Renda, desde 
que inscrito no Cadastro Único do 
Governo Federal. 
D) Absoluta priorização do atendimento 
do idoso por serviço asilar, em 
detrimento do atendimento por sua 
própria família. 
 
 
39) Aponte a única alternativa que 
contempla afirmação cujo conteúdo está 
em completa consonância com a Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003 (Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 
dá outras providências): 
 
A) Em todo atendimento de saúde, os 
maiores de oitenta anos terão preferência 
especial sobre os demais idosos, exceto 
em caso de emergência. 
B) Em todo atendimento de saúde, os 
maiores de setenta e cinco anos terão 
preferência especial sobre os demais 
idosos, exceto em caso de emergência. 
C) Em todo atendimento de saúde, os 
maiores de oitenta e cinco anos terão 
preferência especial sobre os demais 
idosos, exceto em caso de emergência. 
D) Em todo atendimento de saúde, os 
maiores de oitenta anos terão preferência 
especial sobre os demais idosos, 
inclusive em caso de emergência. 
 
 
40) Aponte a única alternativa que 
contempla afirmação cujo conteúdo está 
em completa consonância com a Lei 
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990 (Dispõe sobre as Condições para a 
Promoção, Proteção e Recuperação da 
Saúde, a Organização e o 
Funcionamento dos Serviços 

correspondentes e dá outras 
providências): 
A) Em hipótese alguma os serviços de 
saúde das Forças Armadas poderão 
integrar-se ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
B) Os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde - SUS, da rede própria 
ou conveniada, ficam obrigados a 
permitir a presença, junto à parturiente, 
de 1 (um) acompanhante, unicamente 
durante o período de trabalho de parto. 
C) A saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 
D) A utilização de recursos financeiros 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
finalidades diversas das previstas em lei 
não constitui crime. 
 
 
41) Aponte a única alternativa que 
contempla afirmação cujo conteúdo está 
em completa consonância com a Lei 
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990 (Dispõe sobre as Condições para a 
Promoção, Proteção e Recuperação da 
Saúde, a Organização e o 
Funcionamento dos Serviços 
correspondentes e dá outras 
providências): 
 
A) As ações e serviços de saúde, 
executados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada, com a 
observância, se possível, de níveis de 
complexidade. 
B) No nível municipal, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) deverá organizar-se em 
distritos de forma a integrar e articular 
recursos, técnicas e práticas voltadas 
para a cobertura total das ações de saúde. 
C) Os municípios não poderão constituir 
consórcios para desenvolver em 
conjunto as ações e os serviços de saúde 
que lhes correspondam. 
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D) A direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é única, de acordo com a 
Constituição Federal, sendo exercida, no 
âmbito da União, pelo Ministério da 
Saúde. 
 
 
42) Com base no Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 
1971), aponte a única alternativa que 
aborda corretamente o tema “início do 
exercício do cargo”: 
 
A) O exercício do cargo terá início, sem 
exceções, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias a partir da posse. 
B) Tratando-se de caso de funcionário 
em férias ou licença, o prazo para início 
do exercício do cargo será contado da 
data em que teve início as suas férias ou 
licença. 
C) O funcionário que não entrar em 
exercício dentro do prazo será 
exonerado. 
D) O prazo fixado na lei para início do 
exercício do cargo nunca poderá ser 
reduzido. 
 
 
43) Quanto ao tema “da suspensão 
preventiva”, aponte a única alternativa 
que contempla afirmação cujo conteúdo 
está em completa consonância com o 
Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.781, de 21 de outubro de 1994): 
 
A) Durante o período da suspensão 
preventiva, o funcionário perderá 2/3 
(dois terços) do vencimento ou 
remuneração. 
B) Mesmo se do processo administrativo 
não resultar punição ou se esta se limitar 
a advertência ou multa, o servidor não 
terá direito a diferença de vencimento ou 
remuneração e a contagem de tempo de 
serviço relativo ao período da suspensão 
preventiva. 

C) O servidor que, mesmo sem justa 
causa, deixar de atender a qualquer 
exigência para cujo cumprimento seja 
marcado prazo certo, não poderá ter 
suspenso o pagamento de seu 
vencimento ou remuneração. 
D) Desde que o afastamento do servidor 
seja necessário para a investigação das 
faltas cometidas, poderá ser ordenada 
pelo Prefeito Municipal, a pedido da 
Comissão processante, a suspensão 
preventiva do servidor por até 30 (trinta) 
dias. 
 

ATUALIDADES 
 
44) O astro jamaicano Usain Bolt 
“recordista em velocidade por mais de 
uma década seguida” se aposentou e 
deixou um enorme legado.  Sua 
aposentadoria se deu após o Mundial de 
Atletismo a ser realizado em qual 
cidade? Marque a alternativa 
CORRETA:  
 
A) em Maputo. 
B) em Istambul. 
C) em Londres. 
D) em Frankfurt. 
 
 
45) Vem sendo desenvolvido pela 
Universidade de São Paulo (USP) um 
aplicativo, que está em fase de teste, 
“capaz de localizar focos de doenças que 
são transmitidas por mosquitos, como: 
dengue, febre amarela, zika e malária”. 
Sobre esse aplicativo chamado SIPoS, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) Consiste em um sistema interligado 
de redes digitais, implantado nas 
Secretarias de Saúde dos Estados. 
B) É um sistema capaz de capturar os 
mosquitos para pesquisas científicas em 
países pilotos. 
C) Consiste em um sistema elaborado 
pela Associação Brasileira de Química - 
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ABQ, para auxiliar no combate aos 
vetores. 
D) Consiste em um sistema que utiliza 
os dados dos celulares dos pacientes para 
rastrear os lugares onde possam ter sido 
contaminados, auxiliando em ações de 
combate. 
 
 
46) Diversos músicos, bandas e 
conjuntos têm feito uso de tecnologias 
alternativas de lançamento e divulgação 
de seus trabalhos através da internet. 
Recentemente a banda Tribalistas 
alardeou o lançamento de seu novo 
trabalho através de uma destas formas. 
Também a Disney confirmou o 
lançamento de seus conteúdos utilizando 
o mesmo tipo de tecnologia, fato que 
contrariou interesses da Netflix. É 
CORRETO afirmar nestes casos que a 
tecnologia envolvida é chamada de: 
 
A) Faceboock. 
B) Instagram. 
C) Streaming.  
D) WhatsApp. 
 
 
47) Em relação à empregabilidade, a Lei 
de Aprendizagem Profissional tem 
contribuído positivamente para o 
aumento da inserção de jovens no 
mercado de trabalho. Este ano estas 
contratações excederam 200 mil jovens 
com idade entre 14 a 24 anos. 
Considerando este quadro de novas 
admissões, é CORRETO afirmar que os 
estados que mais empregaram utilizando 
esta modalidade foram respectivamente: 
 
A) São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. 
B) Goiás, Maranhão, São Paulo, Bahia e 
Acre. 
C) Minas Gerais, Rio Grande do Norte, 
Rio de Janeiro, Paraná e Ceará. 
D) Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Piauí e Minas Gerais. 
 

48) Pesquisa científica, publicada no 
Frontiers in Human Neuroscience, 
mostrou que a dança pode ajudar pessoas 
a reverter sinais de envelhecimento no 
cérebro e também pode contribuir para 
prevenção e tratamento de qual doença? 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Fibromialgia. 
B) Alzheimer. 
C) Lupus. 
D) Parkinson.  
 
 
49) O Instituto Chico Mendes (ICMBio) 
responsável por monitorar o impacto do 
crime ambiental ocorrido na Barragem 
do Fundão, na cidade de Mariana (MG), 
constatou que outras unidades de 
conservação ambiental que ficam no 
Espírito Santo também foram atingidas. 
Quais são elas? Assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
A) Comboios, Costa das Algas, Refúgio 
de Vida Silvestre de Santa Cruz. 
B) Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães, Coroa Vermelha. 
C) Serra do Ouro, Lagoa de Itaparica. 
D) Águas Vertentes, Cabreúva, Cajamar. 
 
 
50) O Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) trará mais uma novidade no 
ano de 2017,  o recurso de acessibilidade 
chamado de “Vídeo Provas em Libras”, 
para os candidatos com deficiência 
auditiva e surdos. Além desse recurso o 
candidato surdo poderá solicitar no ato 
da sua inscrição outros dois recursos, 
quais são? Assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
A) Auxílio para transcrição e Auxílio de 
tradutor-intérprete de Libras. 
B) Auxílio de tradutor-intérprete de 
Libras e Leitura Labial. 
C) Leitura Labial e Prova Ampliada. 
D) Prova em Braile e Leitura Labial. 


