
 
PREFEITURA DE MOTUCA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº002/2021 

CONFIRA O SEU CADERNO 

01. Este caderno de provas contém 10 (vinte) questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma 

alternativa correta, sendo cinco questões de Conhecimentos Específicos e cinco questões de Língua Portuguesa  

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala 

trocará seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, e assine seu nome no verso de cada 

folha 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS                        PRENCHER  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e                      .     
 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é 

sensível a marcas escuras. 

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na 

Folha de Respostas. 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

N º  CPF: _____________ 

 
NOME: 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

 

................................................................................................................................................ 

. 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTA           

 



ASSISTENTE SOCIAL 
 

PORTUGUÊS  
 
 

1. Observe as orações. 
 
I. Acompanharam-nas até o porão misterioso (Verbo transitivo direto). 
II. Ao iniciarmos qualquer atividade pela primeira vez, erramos muito, 
dada a nossa ignorância dos músculos particulares (Verbo transitivo 
indireto). 
III. Meu tio Gilberto acreditou em Orlando e veio com uma parte do meu 
povo para cima da estrada (Verbo transitivo direto). 
 
Considerando os verbos em destaque e as definições usadas, está 
correta a alternativa: 
 
a) O item I somente. 
b) Os itens I e II somente.  
c) Os itens II e III somente. 
d) O item III somente. 
 

2. Indique a oração em que há erro no uso do pronome oblíquo átono. 
 
a) Mário sempre nos evitou descaradamente. 
b) Haviam-me convidado para a celebração presidencial. 
c) Nós logo nos simpatizamos com aquele país. 
d) Quando a ouvi sem preconceitos. 
 

3. “Pode ser que dentro de alguns anos ____ nossa parte para comprar 
outro negócio.” 

 
Completa-se corretamente a lacuna com o presente do tempo simples 
do modo do subjuntivo conforme alternativa: 
 
a) Vendemos. 
b) Vendêssemos. 
c) Vendêramos. 
d) Vendamos. 
 

4. Indique a oração em que há a necessidade do uso da crase. 
 
a) Vocês quantos anos dariam a essas senhoras? 
b) Ela pode ser constatada a partir de uma alteração no padrão racial 
ou no aumento significativo de peso em relação aquele ideal do cachorro. 
c) Em 1984, fomos a Roma na primeira reunião da 
confederação internacional dos sacerdotes casados. 
d) Gota a gota, economia de água nas lavouras pode chegar 
a até 70%. 
 



5. Marque a oração em que há erro no uso da vírgula. 
 
a) Esse carro, já o quitei. 
b) Naquele mesmo dia, todos os alunos foram convocados. 
c) Todos os nossos alunos, estudaram muitas horas. 
d) O presidente, naquela mesma tarde, aprovou as mudanças. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
6 O fundamento legal do Sistema Único de Saúde (SUS) é a Constituição 

Federal de 1988, regulamentado na Lei Federal n.º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre a organização e regulação das ações 
de saúde, e da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata 
do financiamento da saúde e da: 
 
a) Participação popular. 
b) Hierarquização político-administrativa. 
c) Integralidade da assistência à saúde. 
d) Defensoria pública dos direitos dos pacientes. 

 
 

7 A ________, com direção única do sistema, é uma estratégia para minimizar 
as desigualdades regionais. Ela prevê não apenas a transferência, da esfera 
federal para as demais esferas, da responsabilidade de execução das 
ações, mas trata-se também de descentrar recursos financeiros e de poder. 

 
Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 
a) Hierarquização. 
b) Regionalização. 
c) Descentralização. 
d) Institucionalização 

 
8 No âmbito do SUS, a ________ entre os diversos sujeitos sociais envolve 

todas as etapas do processo de gestão e monitoramento das ações e dos 
serviços, sempre com o objetivo de oferecer o melhor atendimento aos 
usuários. 

 
Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 
a) Hierarquização. 
b) Pactuação. 
c) Municipalização. 
d) Administração. 

 
9 Com a redemocratização e o advento da chamada Nova República, a 

sociedade brasileira conquistou um governo civil por eleições indiretas, em 
virtude da derrota da emenda das eleições diretas para presidente da 
República em 1984. No final do ano foi realizado o V Simpósio sobre 



Política Nacional de Saúde, pautando algumas questões com vistas a 
embasar uma “Política de Saúde para o Governo de Transição”, tendo em 
conta as seguintes considerações:  

 
I - Saúde é um direito do cidadão e dever do Estado. 
II - A melhoria do estado de saúde da população está intimamente 

relacionada à elevação qualitativa das condições de vida. 
III - A democratização da saúde estreitamente vinculada ao processo 

de democratização da sociedade brasileira reflete a luta e aspiração dos 
mais amplos setores sociais. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 
10    A assistência social iniciou o seu movimento mobilizador a partir da Lei 
Orgânica da Assistência Social, com pouca tradição de interlocução política, 
caudatária, de forte legado vinculado à filantropia e à benemerência, cercada 
de imprecisões conceituais, com uma frágil institucionalidade e arco de 
alianças políticas a ser construído no processo de sua implantação. A Lei 
Orgânica da Assistência Social data do ano de: 
 
     (a) 1992. 
     (b) 1993. 
     (c) 1998. 
     (d) 2000. 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


