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          ESTADO DO PIAUI  

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O JOSE  DO PIAUI  
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI 

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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.saojosepi2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

 

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

 
 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 
 

Nas sociedades capitalistas, o objetivo da produção não está diretamente relacionado a 1 

valores de uso como tais: é particularmente um meio para nova produção e venda de 2 

mercadorias. Isto é, não se produz pensando na necessidade real das pessoas; produz-se porque 3 

esse é o negócio do produtor, é seu meio de obter e de acumular capital. Daí que as mercadorias 4 

sofrem frequentes transformações, modificações, de modo a serem apresentadas como algo 5 

sempre novo e, particularmente, como algo imprescindível para nossas vidas. Mas talvez nunca, 6 

na história do capitalismo, a aparência das mercadorias, inclusive a de massa, tenha sido tão 7 

importante e valorizada como nas últimas décadas, quando o capitalismo assume seu caráter 8 

mais perdulário. [...] Se a produção visa fomentar o ciclo produtivo, entende-se que, a cada dia, 9 

são criadas, artificialmente, novas necessidades, forjando em nós desejos inúteis e 10 

comportamentos artificiais, que nos levam, como insetos, à armadilha. A produção cria, assim, 11 

não só um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto; cria o objeto, a maneira e 12 

o motivo do consumo. 13 

[...] Há que salientar, entretanto, que as necessidades   humanas   são   historicamente 14 

determinadas, o que significa dizer que aquilo que era considerado luxo em épocas anteriores, 15 

hoje, pode ter se tornado uma necessidade real em nossa vida, dada a complexidade maior ou 16 

menor de nossas atividades e interesses.[...]  A criação artificial de necessidades, portanto, opera 17 

a partir de um determinado limite entre a valorização e a coisificação. Por isso é possível dizer 18 

que no consumo a pessoa se interpreta, ao mesmo tempo em que evidencia seu lado insatisfeito: 19 

consumo, logo sou! Essa é a promessa feita pela ideologia do capital mercantil, mas que jamais 20 

poderá ser satisfeita, na medida em que a satisfação de uma necessidade artificial dá lugar a outra 21 

ainda mais artificial. A pista — se é que há alguma —, para distinguir necessidade natural da 22 

artificial, é nos questionarmos sobre se a obtenção e utilização de determinado objeto, a adoção 23 

de determinada marca, do novo modelo, entre outros fatores, favorece nosso desenvolvimento, 24 

refina nossos sentidos, nossa sensibilidade ou se acentua nossa coisificação. O objeto nos serve 25 

ou nos consome? 26 

27 

28 
CABRAL, Fátima. Consumir ou ser consumido? Sociologia: ciência & vida. São Paulo: Escala, ano I, n. 4,'p. 70-71, mar. 

2015. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

01) Constitui um ponto de vista do autor expresso 

no texto: 

 

(A) O ato de comprar sem necessidade, numa 

sociedade capitalista, faz parte de uma cultura 

em declínio. 

(B) O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo 

produtivo do mercado, torna ilusório o 

atingimento da felicidade prometida pela 

sociedade mercantil. 

(C) O modelo de produção em série adotado pelo 

capitalismo colabora, de forma vital, para a 

satisfação duradoura e significativa do cidadão 

consumidor. 

(D) O poder de criar necessidades de uso de 

novos produtos, próprio da sociedade de 

consumo, faz o consumidor racionalizar as 

suas opções de compra. 

 

02) A ideia contida em "Isto é, não se produz 

pensando na necessidade real das pessoas; 

produz-se porque esse é o negócio do 

produtor, é seu meio de obter e de acumular 

capital." (L.3/4), contextualizada, está 

parafraseada, em palavras de forma 

simplificada, na alternativa 

 

(A) A sociedade capitalista cria uma maior 

abundância de mercadorias para satisfazer às 

necessidades reais dos cidadãos, e isso tende 

a promover uma transformação positiva da 

realidade social contemporânea. 

(B) Os meios de produção, nas sociedades 

capitalistas, estão baseados na acumulação e 

no armazenamento de mercadorias para 

atender à satisfação do detentor do capital e à 

do consumidor dos produtos. 

(C) A produção de bens de consumo atende ao 

desejo de uso de novos produtos, criados pelo 

modelo de produção em série, com o objetivo 

de satisfazer a necessidades vitais do 

consumidor e remunerar o produtor. 

(D) O sistema de produção, ao criar novas 

mercadorias para satisfazer a novas 

necessidades fomentadas pelo mercado, 

assegura o aumento do capital para os seus 

donos. 

 

 

 

 

 

 

03) No texto, o trecho que sintetiza a construção 

da identidade do ser humano, produto do 

pensamento capitalista, é o que se encontra 

na alternativa 

 

(A) "produz-se porque esse é o negócio do 

produtor" (L.3/4). 

(B) "a cada dia, são criadas, artificialmente, novas 

necessidades" (L.9/10). 

(C) "consumo, logo sou!" (L.20). 

(D) "que as necessidades humanas são 

historicamente determinadas" (L.14/15). 

 

04) No texto, o autor antecipa a ideia explícita no 

fragmento "ou se acentua a nossa 

coisificação." (L.25) em: 

 

(A) "Daí que as mercadorias sofrem frequentes 

transformações" (L.4/5). 

(B) "como algo imprescindível para nossas vidas." 

(L.6). 

(C) "que nos levam; como insetos, à armadilha." 

(L.11). 

(D) "cria o objeto, a maneira e o motivo do 

consumo." (L.12/13). 

 

05) Depreende-se do questionamento conclusivo 

do autor — "O objeto nos serve ou nos 

consome?" (L.25/26), no contexto em foco, 

que as necessidades humanas 

 

(A) são consideradas reais quando são vitais para 

todos os seres humanos, em todas as épocas. 

(B) estão sujeitas a adaptações criadas pelo 

sistema capitalista, que, muitas vezes, 

consegue transformar necessidade artificial 

em necessidade natural, a depender do 

espaço histórico-cultural. 

(C) coíbem a liberdade de escolha do consumidor 

e, por isso, diminuem o consumo do que é 

supérfluo. 

(D) têm comprovado que o homem é um ser 

metafísico e, portanto, não está sujeito a 

condicionamentos históricos. 

 

06) Em outras palavras, com a frase final do 

texto, o enunciador quer saber, 

respectivamente, se o objeto 
 

(A) é vital para as pessoas ou as coisifica. 

(B) anula as pessoas ou as plenifica. 

(C) utiliza  as  pessoas ou lhes é supérfluo. 

(D) massifica as pessoas ou as individualiza. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

07) As expressões "Daí que" (L.4) e "de modo a" 

(L.5) denotam, respectivamente, 

 

(A) concessão e modo. 

(B) modo e comparação. 

(C) explicação e conclusão. 

(D) explicação e finalidade. 

 

08) No primeiro parágrafo, o termo "perdulário", 

no fragmento "quando o capitalismo 

assume o seu caráter mais perdulário" 

(L.8/9), significa 

 

(A) lúcido.  

(B) lúdico.  

(C) pródigo. 

(D) inovador. 

 

09) "Mas talvez nunca, na história do 

capitalismo, a aparência das 

mercadorias, inclusive a de massa, tenha 

sido tão importante e valorizada como 

nas últimas décadas, quando o 

capitalismo assume seu caráter mais 

perdulário." (L.6/9) 

 

A afirmação correta sobre o período em evidência 

é a 

 

(A) O articulador "Mas" introduz uma ressalva no 

fragmento que nega o antes enunciado. 

(B) O advérbio "talvez", articulado com o advérbio 

"nunca", revela o grau de certeza de 

comprometimento do enunciador com relação 

ao enunciado na frase. 

(C) As formas verbais que aparecem no contexto 

da frase exprimem perspectivas de mudança 

em relação ao tema discutido. 

(D) O elemento linguístico "a", nas duas 

ocorrências, é determinante do substantivo 

"mercadorias". 

 

Possui o mesmo valor sintático de “do produtor” 

(L.4) o termo ou expressão da alternativa: 

 

(A) “do consumo” (L.13) 

(B) “de mercadorias.” (L.2/3). 

(C) “de necessidades” (L.17). 

(D) “de determinado” (L.23) 

 

 

 

10) Sobre a frase “...se é que há alguma” (L.22) 

pode -se afirmar: 

 

(A) A partícula “se” funciona como apassivadora. 

(B) O vocábulo “alguma” não permite flexão de 

número. 

(C) A expressão “...é que” tem valor apenas de 

realce, sem valor sintático. 

(D) A forma verbal “há” flexiona-se no plural se o 

vocábulo “alguma” for para o plural. 

 

11)   

 

“..entende-se que, a cada dia, são criadas, 

artificialmente, novas necessidades,” 

(L.9/10) 

 

De referência ao período em destaque, pode-se 

afirmar:  

 

(A) É formado por orações coordenadas.  

(B) O vocábulo “que” morfologicamente é 

pronome relativo. 

(C) A segunda oração é principal em relação à 

primeira. 

(D) A segunda oração tem valor subjetivo. 

 

12) Analise as seguintes orações, considerando os 

contextos em que estão inseridas: 

 

I. “que no consumo a pessoa se 

interpreta,”. (L.19) 

II. “...que era considerado luxo em épocas 

anteriores.”. (L.15) 

 

Sobre elas, pode-se afirmar: 

 

(A) Possuem valor restritivo. 

(B) São estruturalmente iguais. 

(C) Equivalem a um substantivo. 

(D) Estabelecem diferentes relações com a oração 

que antecede a cada uma. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

RESPONDA ÀS QUESTÕES 14 A 15 A PARTIR 

DA LEITURA DE SEUS  ENUNCIADOS. 

 

13)   

 

 
 

ITAÚ, feito para sua empresa. Reprodução parcial 

da propaganda. 

 

Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as 

falsas (F). 

 

 

No texto,  

 

(   ) o vocábulo "salto" conota progresso.  

(   ) os termos "negócio" e "empresa" adquirem 

diferentes significados: o primeiro refere-se a 

ações geradoras de lucro e o segundo 

evidencia o espaço materializado.  

(   ) a   expressão   "um   pulinho"   evidencia   a   

ideia   de proximidade.  

(  ) os vocábulos "grande" e "pulinho" são 

qualificadores, respectivamente, de "salto" e 

"empresa". 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a 

 

(A) F-F-V-V 

(B) V-V-V-F  

(C) V-F-V-F 

(D) V-F-V-V 

 

14) Atente para o quadrinho a seguir: 

 

 

JEAN. Encomenda. Folha de S. Paulo, São Paulo,. Opinião. 

Marque V ou F conforme sejam as afirmações 

verdadeiras ou falsas. 

 

(   )  Os dois quadros evidenciam ações 

contrastantes, ainda que com o mesmo título.  

(  ) O uso dos vocábulos "um" e "uma", no 

primeiro quadro, articulados com os signos 

não-verbais, sugere obras ainda não 

concretizadas.  

(  )  O uso dos determinantes "o" e "a", no 

segundo quadro, confere imprecisão ao que é 

encomendado.  

(   ) A forma verbal "quero", no contexto do 

segundo quadro, traduz um ato volitivo 

ancorado no poder econômico.  

(  )  O tipo de receptores da "encomenda", no 

segundo quadro, evidencia um meio ilícito de 

aquisição de obra de arte. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a 

 

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

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

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

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

 

 

15) Com relação a colocação pronominal, assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) Quando se trata de comida, ele é um “expert”. 

(B) De modo algum me afastarei daqui. 

(C) Sempre me dediquei aos estudos. 

(D) Me senti envergonhada e traída. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

16) Analise as afirmativas abaixo com relação a 

Vulnerabilidade: 

 

I- Vulnerabilidade é definida como uma falha no 

projeto, implementação ou configuração de 

um software ou sistema operacional que, 

quando explorado por um atacante, resultada 

na violação da segurança de um computador. 

II- Existem casos onde um software ou sistema 

operacional pode conter uma vulnerabilidade 

que permite sua exploração remota, ou  seja, 

através da rede. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) A opção Propriedades do Internet Explorer 

11 está localizado na guia: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Exibir. 

(C) Ferramentas. 

(D) Editar. 

 

18) O uso da assinatura digital utiliza uma chave 

pública de quem envia para sua garantia. A 

propriedade adicional no uso da assinatura 

digital é: 

 

(A) Legalidade. 

(B) Irrefutabilidade. 

(C) Integridade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) A opção SmartArt do MS Word 2010 está 

localizado na guia: 

 

(A) Página Inicial. 

(B) Layout de Página. 

(C) Inserir. 

(D) Referências. 

 

20) No MS Excel 2010 ao salvar uma planilha, o 

tipo de arquivo padrão é: 

 

(A) .XLS 

(B) .XLSX 

(C) .XSL 

(D) .XSLX 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 

21) A assistência social tem por objetivos a 

proteção social, que visa à garantia da vida, à 

redução de danos e à prevenção da incidência 

de riscos, especialmente: 

 

1. A garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família. 

2. A habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária. 

3. A proteção à família, à maternidade, à infância, 

à adolescência e à velhice. 

4. A promoção da integração ao mercado de 

trabalho. 

5. O amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes. 
 

A soma dos números corretos é: 
 

(A) 15 

(B) 12 

(C) 13 

(D) 10 

 

22) A respeito da assistência social, assinale a 

opção ERRADA. 
 
(A) A assistência social, direito do cidadão e dever 

do Estado, é Política de Seguridade Social 
contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades 
básicas. 

(B) A assistência social tem como um dos seus 
objetivos a vigilância socioassistencial, que 

visa a analisar territorialmente a capacidade 
protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações 
e danos. 

(C) Para o enfrentamento da pobreza, a 
assistência social realiza-se de forma 

integrada às políticas setoriais, garantindo 

mínimos sociais e provimento de condições 
para atender contingências sociais e 
promovendo a universalização dos direitos 
sociais.  

(D) A vigilância socioassistencial é um dos 
instrumentos das proteções da assistência 
social que identifica e previne as situações de 

risco e vulnerabilidade social e seus agravos 
no território. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

23) Acerca dos direitos fundamentais da criança e 

do adolescente, assinale a opção 
INCORRETA. 

 
(A) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência. 

(B) Incumbe ao poder público fornecer 
onerosamente, àqueles que necessitarem, 
medicamentos, órteses, próteses e outras 
tecnologias assistivas relativas ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação para crianças e 
adolescentes, de acordo com as linhas de 
cuidado voltadas às suas necessidades 
específicas.  

(C) É assegurado a todas as mulheres o acesso 

aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo e, às 

gestantes, nutrição adequada, atenção 
humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e 
pós-natal integral no âmbito do Sistema Único 
de Saúde.    

(D) Os estabelecimentos de atendimento à saúde, 
inclusive as unidades neonatais, de terapia 

intensiva e de cuidados intermediários, 
deverão proporcionar condições para a 
permanência em tempo integral de um dos 
pais ou responsável, nos casos de internação 
de criança ou adolescente.   

 

 

24) As penalidades aplicáveis no Código de Ética 
dos Assistentes Sociais são as seguintes, 
EXCETO: 

 

(A) Suspensão do exercício profissional. 
(B) Multa. 
(C) Perdimento de bens. 
(D) Cassação do registro profissional. 
 
 

25) A assistência social rege-se pelos seguintes 
princípios: 

 
I. Divulgação restrita dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para sua concessão. 

II. Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

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

IV. 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, vedando-
se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 

A quantidade de itens corretos é: 

 
(A) 3 
(B) 2 
(C) 4 
(D) 1 
 
 

26) O Sistema Único de Saúde promoverá 
programas de assistência médica e 
odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a 
população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos. A 

respeito disso, assinale a opção INCORRETA. 
 
(A) A atenção odontológica à criança terá função 

educativa protetiva e será prestada, 
inicialmente, antes de o bebê nascer, por 

meio de aconselhamento pré-natal, e, 
posteriormente, no sexto e no décimo 

segundo anos de vida, com orientações sobre 
saúde bucal.  

(B) É opcional a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias.    

(C) A criança com necessidade de cuidados 
odontológicos especiais será atendida pelo 
Sistema Único de Saúde.  

(D) O Sistema Único de Saúde promoverá a 
atenção à saúde bucal das crianças e das 
gestantes, de forma transversal, integral e 
intersetorial com as demais linhas de cuidado 
direcionadas à mulher e à criança. 

 

27) O assistente social NÃO pode: 

 

I. Assinar ou publicar em seu nome ou de outrem 

trabalhos de terceiros, mesmo que executados 

sob sua orientação. 

II. Substituir profissional que tenha sido 

exonerado/a por defender os princípios da 

ética profissional, enquanto perdurar o motivo 

da exoneração, demissão ou transferência. 

III. Permitir ou exercer a supervisão de aluno/a de 

Serviço Social em Instituições Públicas ou 

Privadas que não tenham em seu quadro 

assistente social que realize acompanhamento 

direto ao/à aluno/a estagiário/a. 

IV. Assumir responsabilidade por atividade para as 

quais não esteja capacitado/a pessoal e 

tecnicamente. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III 

(B) IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

28) A organização da assistência social tem como 

base as seguintes diretrizes: 

 

(A) Descentralização político-administrativa para 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

e comando único das ações em cada esfera de 

governo. 

(B) Participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis. 

(C) Primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

29) O tratamento cruel ou degradante é a conduta 

ou forma cruel de tratamento em relação à 

criança ou ao adolescente que:  

 

I. Ridicularize.  

II. Ameace gravemente. 

III. Humilhe. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

30) A gestão das ações na área de assistência 

social fica organizada sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo, denominado 

Sistema Único de Assistência Social (Suas), 

com os seguintes objetivos, EXCETO: 

 

(A) Definir os níveis de gestão, respeitadas as 

diversidades regionais e municipais. 

(B) Consolidar a gestão compartilhada, o 

cofinanciamento e a cooperação técnica entre 

os entes federativos que, de modo articulado, 

operam a proteção social contributiva. 

(C) Estabelecer as responsabilidades dos entes 

federativos na organização, regulação, 

manutenção e expansão das ações de 

assistência social. 

(D) Implementar a gestão do trabalho e a 

educação permanente na assistência social. 

 

31) De acordo com o Código de Ética dos 

Assistentes Sociais, NÃO constitui um de seus 

deveres: 

 

(A) Desempenhar suas atividades profissionais, 

com eficiência e responsabilidade, observando 

a legislação em vigor. 

(B) Utilizar seu número de registro no Conselho 

Regional no exercício da Profissão. 

(C) Participar de programas de socorro à 

população em situação de calamidade pública, 

no atendimento e defesa de seus interesses e 

necessidades. 

(D) Praticar, no exercício da Profissão, as práticas 

que caracterizem a censura, o cerceamento da 

liberdade, o policiamento dos 

comportamentos, denunciando sua ocorrência 

aos órgãos competentes. 

 

32) A instância coordenadora da Política Nacional 

de Assistência Social é o(a): 

 

(A) Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. 

(B) CAPS. 

(C) SUAS. 

(D) Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

33) A criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, 

assegurando-se-lhes: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores. 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores. 

IV. Direito de organização e participação em 

entidades estudantis. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

34) A assistência social organiza-se pelos 

seguintes tipos de proteção: 

 

I. Proteção social facultativa: conjunto de serviços, 

programas e projetos que tem por objetivo 

contribuir para a reconstrução de vínculos 

familiares e comunitários, a defesa de direito, 

o fortalecimento das potencialidades e 

aquisições e a proteção de famílias e 

indivíduos para o enfrentamento das situações 

de violação de direitos. 

II. Proteção social especial: conjunto de serviços, 

programas e projetos que tem por objetivo 

contribuir para a reconstrução de vínculos 

familiares e comunitários, a defesa de direito, 

o fortalecimento das potencialidades e 

aquisições e a proteção de famílias e 

indivíduos para o enfrentamento das situações 

de violação de direitos. 

III. Proteção social básica: conjunto de serviços, 

programas, projetos e benefícios da 

assistência social que visa a prevenir 

situações de vulnerabilidade e risco social por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) III 

(C) II e III 

(D) I, II e III 

 

35) Constituem direitos do/a assistente social: 

 

I. Restrita autonomia no exercício da Profissão, 

não sendo obrigado a prestar serviços 

profissionais incompatíveis com as suas 

atribuições, cargos ou funções. 

II. Livre exercício das atividades inerentes à 

Profissão. 

III. Participação na elaboração e gerenciamento 

das políticas sociais, e na formulação e 

implementação de programas sociais. 

IV. Inviolabilidade do local de trabalho e 

respectivos arquivos e documentação, 

garantindo o sigilo profissional. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

36) “É a unidade pública municipal, de base 

territorial, localizada em áreas com maiores 

índices de vulnerabilidade e risco social, 

destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de 

abrangência e à prestação de serviços, 

programas e projetos socioassistenciais de 

proteção social básica às famílias”. 

 

O enunciado acima se refere a(o): 

 

(A) MDES 

(B) Cras. 

(C) CAPS. 

(D) Creas. 

 

37) São princípios fundamentais do Código de 

Ética dos Psicólogos, EXCETO: 

 

(A) Ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos 

civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras. 

(B) Empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos 

socialmente discriminados e à discussão das 

diferenças. 

(C) Defesa do aprofundamento da democracia, 

enquanto socialização da participação política 

e da riqueza socialmente produzida. 

(D) Garantia do monismo, através do respeito às 

correntes profissionais democráticas 

existentes e suas expressões teóricas, e 

compromisso com o constante aprimoramento 

intelectual. 

 

 

38) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 

fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar 
os casos de: 

 
I. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados ou não os recursos 
escolares. 

II. Elevados níveis de repetência. 

III. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
 
É verdadeiro o que se afirma em: 
 
(A) II e III 
(B) I 

(C) I, II e III 
(D) II 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

39) A União apoiará financeiramente o 

aprimoramento à gestão descentralizada dos 

serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social, por meio do Índice de 

Gestão Descentralizada (IGD) do Sistema 

Único de Assistência Social (Suas), para a 

utilização no âmbito dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, destinado, 

sem prejuízo de outras ações a serem 

definidas em regulamento, a: 

 

I. Medir os resultados da gestão descentralizada do 

Suas, com base na atuação do gestor 

estadual, municipal e do Distrito Federal na 

implementação, execução e monitoramento 

dos serviços, programas, projetos e benefícios 

de assistência social, bem como na articulação 

intersetorial. 

II. Calcular o montante de recursos a serem 

repassados aos entes federados a título de 

apoio financeiro à gestão do Suas. 

III. Incentivar a obtenção de resultados 

qualitativos na gestão estadual, municipal 

e do Distrito Federal do Suas. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

40) As instâncias deliberativas do Suas, de caráter 

permanente e composição paritária entre 

governo e sociedade civil, são: 

 

I. Os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

II. O Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal. 

III. O Conselho Nacional de Assistência Social. 

IV. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. 

 

É certo o que se afirma em: 
 

(A) II, III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I e IV 

(D) III 


