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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

ASSISTENTE 

SOCIAL   

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Atualidades Legislação do SUS Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

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 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Baseado nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na 

Lei N° 8080/90, qualquer individuo que 

necessitar de atenção à saúde nos três níveis 

de assistência: primária, secundária ou 

terciária, estará resguardado, sem qualquer 

tipo de discriminação, pelo seguinte princípio 

fundamental do SUS: 

 

(A) Equidade 

(B) Universalidade 

(C) Integralidade 

(D) Hierarquização 

 

17) Trata-se de uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 

integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição organização e 

competências fixadas na Lei N° 8.142/90: 

 

(A) Colegiados de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Conselho de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

18) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a participação 

comunitária na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a qual deverá contar com a 

representatividade de entidades dos usuários 

em: 

 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 75% 

(D) 20% 

 

 

 

 

 

 

 

19) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 
princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 
Saúde (LOS), em 1990, com base no artigo 
198 da Constituição Federal de 1988. Há os 
princípios conhecidos como ideológicos ou 
doutrinários da universalidade, integralidade 
e equidade; e os princípios da 
descentralização, hierarquização, 
regionalização conhecidos como princípios 
organizacionais. Dentre esses, equidade pode 
ser mais bem definida como: 

 
(A) Atenção à saúde que inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos, ou seja, as 
necessidades de saúde das pessoas ou grupos 
devem ser levadas em consideração mesmo 
que não sejam iguais às da maioria. 

(B) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade em usar o sistema de saúde, no 
entanto, levando em consideração as 
disparidades sociais existentes no cenário 
nacional e o fato de que as necessidades de 
saúde variam, ou seja, no âmbito da saúde 
seria tratar de forma desigual às situações 
desiguais. 

(C) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade de usar o sistema de saúde 
independente de suas condições sociais, 
econômicas, raciais, religiosas, espirituais ou 
diferenças etnicoculturais, considerando a 
igualdade como princípio fundamental. 

(D) Consiste na saúde como um direito de todos, 
sendo o Estado responsável por prover a 
atenção à saúde a qualquer cidadão, sem 
discriminação de ordem previdenciária. 

 
20) De acordo com o que dispõe a Lei N° 8.080/90 

a respeito do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estão incluídas as 
seguintes ações, exceto: 

 
(A) de vigilância sanitária, mediante a inspeção 

de alimentos bens de consumo; 
(B) de vigilância epidemiológica, com o 

monitoramento de agravos transmissíveis, 
(C) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica; 
(D) de assistência terapêutica singular, de apoio 

psicológico, pedagógico e social. 
 

 Legislação do SUS                                                                         QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O Sistema Único de Saúde, aprovado pela lei 

n. 8.080/90, tem a universalidade, a qual 

significa que o SUS deve ser gratuito e 

acessível a qualquer pessoa que dele 

necessitar, independente de contribuição 

previdenciária, está definido como: 

 

(A) Mecanismo de participação  

(B) Princípio organizativo.  

(C) Mecanismo de controle.  

(D) Princípio doutrinário.  

 

22) O processo saúde-doença é determinado por 

múltiplos fatores, entre eles os físicos, 

biológicos, sociais, culturais, religiosos e 

políticos. Considerando esse conceito 

ampliado de saúde, é possível dizer que a 

intersetorialidade nas práticas sociais em 

saúde pode ser definida como: 

 

(A) As equipes de estratégia de saúde da família. 

(B) A articulação das diversas disciplinas 

envolvidas no pensar e agir em saúde. 

(C) A articulação dos diversos setores e políticas 

públicas. 

(D) O marketing em saúde pública 

 

23) No âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), 

para a complementaridade de serviços de 

saúde com instituições privadas com ou sem 

fins lucrativos, serão utilizados os seguintes 

instrumentos: 

 

(A) Convênio de cooperação técnica e contrato 

administrativo. 

(B) Contrato administrativo e plano operativo. 

(C) Convênio e contrato administrativo. 

(D) Contrato de locação e plano operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Sabemos que a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS) é regida por princípios e 

diretrizes em seu ordenamento. Qual dos 

itens abaixo configura uma diretriz desta Lei: 

 

(A) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais; 

(B) A Universalização dos direitos sociais; 

(C) A Igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza; 

(D) A Primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de Assistência Social em 

todas as esferas de governo. 

 

25) O processo de gestão do SUAS – Sistema Único 

de Assistência Social conta com instâncias de 

negociação e pactuação, que são as comissões 

Intergestores. Uma das competências das 

Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) é 

pactuar estratégias e procedimentos de 

interlocução permanente com a Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) e as demais 

CIBs para a implantação e implementação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 

para o aperfeiçoamento de seu processo de: 

 

(A) Descentralização 

(B) Humanização 

(C) Unificação 

(D) Homologação 

 

26) A quem compete a gestão do BPC: 

 

(A) Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS) 

(B) INSS 

(C) Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 

(D) Secretaria de Assistência Social 

 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Reconhecendo a importância da implantação 

do CRAS no município como unidade que 

permite a execução e organização dos 

serviços de proteção social básica, e a 

implementação do Programa de Atenção 

Integral à Família – PAIF, co-financiado ou 

não pelo Governo Federal, que constitui 

condição essencial e indispensável para o 

funcionamento do CRAS. Respectivamente 

sobre PAIF e CRAS pode-se afirmar que são : 

 

(A) Um programa e um equipamento 

intrinsecamente inter-relacionados. 

(B) Dois programas relacionados 

(C) Um equipamento e um programa 

intrinsecamente inter-relacionados 

(D) Um equipamento de proteção e uma unidade 

pública estatal. 

 

28) O CRAS é o principal equipamento de 

desenvolvimento dos serviços 

socioassistenciais da proteção social básica. 

Constitui espaço de concretização dos 

direitos socioassistenciais nos territórios, 

materializando a política de assistência social. 

Dentre as alternativas abaixo, marque (V) 

para Verdadeira ou (F) para Falsa. 
 

( ) O CRAS efetiva a referência e a 

contrarreferência do usuário na rede 

socioassistencial do SUAS. 

(  ) O CRAS tem por função ofertar, de forma 

exclusiva e obrigatória, o Programa de 

Atenção Integral à Família – PAIF, 

independentemente de sua fonte 

financiadora 

(    ) Todos os CRAS deverão receber identificação 

por meio de uma placa, de modo a garantir a 

visibilidade da unidade e o acesso facilitado 

das famílias beneficiárias, bem como sua 

vinculação ao SUAS. 

(  ) A promoção da articulação intersetorial no 

território de abrangência do CRAS é uma ação 

coletiva, compartilhada e integrada a 

objetivos e possibilidades de outras áreas, 

tendo por escopo garantir a integralidade do 

atendimento aos segmentos sociais em 

situação de vulnerabilidade e risco social. 

(A) V –V – F – F 

(B) F – F – V – V 

(C) V – V – V – V 

(D) F – V – V – F 

 

29) Um idoso de 77 anos é encaminhado ao CRAS 

do Município de Esperantina por um 

profissional do Programa de Hipertensão 

Arterial de uma instituição de saúde, 

solicitando-se acompanhamento do 

Assistente Social devido á ausência de 

vínculos familiares e sociais. Além disso, 

apresenta dificuldades em atender suas 

necessidades básicas somente com o 

recebimento de sua aposentadoria. O plano 

de trabalho do Assistente Social numa visão 

critica deverá: 

 

(A) Buscar os vínculos familiares e comunitários 

do idoso, inserindo-o em atividade sócio-

educativa no âmbito da assistência social. 

(B) Avaliar junto ao idoso os motivos que o 

levaram a essa situação, visando identificar 

seu real interesse na resolução do problema. 

(C) Direcionar imediatamente para acolhimento 

institucional, tendo em vista a situação de 

risco social do idoso. 

(D) Acionar o Conselho do Idoso para 

acompanhamento do idoso, tendo em vista a 

precariedade das condições de atuação do 

equipamento da assistência social. 

 

30) Os Municípios serão classificados a partir de 

um conjunto de indicadores de gestão, 

serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais de acordo com a NOB SUAS 

2012, denominado: 

 

(A) Coeficiente de Gini. 

(B) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

(C) Índice de Desenvolvimento do SUAS – ID 

SUAS. 

(D) Censo Demográfico Municipal. 
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31) No planejamento de uma ação profissional 

inserida numa política pública de saúde, no 

que se refere aos benefícios a serem 

concedidos aos usuários, o que o assistente 

social deve considerar prioritariamente?  

 

(A) A universalidade dos direitos.  
(B) A parceria entre Estado e sociedade civil.  
(C) O poder aquisitivo dos usuários.  
(D) Os recursos técnico-institucionais. 
 

32) 12. A Lei Orgânica de Assistência Social 

estabelece no seu artigo 24 – A que fica 

instituído o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), que 

valoriza as heterogeneidades, 

particularidades e a diversidade de culturas 

do grupo familiar, considerando os diversos 

arranjos familiares existentes e partindo do 

pressuposto de que são funções básicas da 

família: prover a proteção e a socialização dos 

seus membros; constituir-se como referência 

moral e afetiva; ser mediadora das relações 

dos seus membros com outras instituições 

sociais e com o Estado. Neste contexto, 

assinale a alternativa correta em relação ao 

PAIF: 

 

(A) É de responsabilidade do governo pela 
implementação das ações do PAIF. 

(B) Integra a proteção social básica e consiste na 
oferta de ações e serviços socioassistenciais 
de prestação continuada, nos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS). 

(C) O PAIF, reconhecendo a família como espaço 
privilegiado de proteção e desenvolvimento 
das pessoas, tem por objetivo o 
fortalecimento da convivência familiar e 
comunitária – uma das garantias afiançadas 
pela PNAS (2004) e somente pode ser 
ofertado pelo poder público, por meio da 
equipe de referência do CREAS. 

(D) O PAIF é o principal serviço de Proteção Social 
Básica, ao qual todos os outros serviços desse 
nível de proteção devem articular-se, pois 
confere a primaziada ação do poder público 
na garantia do direito à convivência familiar, 
e por assegurar a matricialidade sociofamiliar 
no atendimento socioassistencial, não 
necessariamente configura-se um dos eixos 
estruturantes do SUAS. 

33) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

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). Conforme Resolução 

do CFESS o Assistente Social deve, sempre 

que possível, integrar equipes 

multiprofissionais, bem como incentivar e 

estimular o trabalho interdisciplinar. O 

entendimento ou a opinião técnica do/a 

Assistente Social sobre o objeto da 

intervenção conjunta com outra categoria 

profissional e/ou equipe multiprofissional 

deve: 

 

(A) Mediar as várias interpretações da equipe. 

(B) Privilegiar a argumentação com maior 

capacidade resolutiva 

(C) Destacar a sua área de conhecimento 

separadamente 

(D) Sintetizar as análises em vista de seu caráter 

conclusivo. 

 

34) O Código de Ética Profissional do Assistente 

Social de 1993 estabelece, em seu capítulo I, 

como deve ser a relação deste profissional 

com seus usuários. Frente aos deveres do 

Assistente Social em sua atuação, é correto 

afirmar que esse profissional deve: 

 

(A) Denunciar a má conduta do outro profissional 
que discrimina seu usuário em detrimento de 
sua condição social ou opção religiosa. 

(B) Garantir a plena informação e discussão 
sobre as possibilidades e consequências das 
situações apresentadas, respeitando 
democraticamente as decisões dos usuários, 
mesmo que sejam contrárias aos valores e ás 
crenças individuais dos profissionais, 
resguardados os princípios desse código. 

(C) Discutir com outro profissional toda a 
demanda trazida por seu usuário quando não 
for possível estabelecer vínculo com sua 
população usuária. 

(D) Intervir na prestação de serviços que estejam 
sendo efetuados por outro profissional nos 
casos em que o usuário sofrer discriminação 
em detrimento de sua conduta social. 
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35) Conforme destaca Iamamoto (2004), o 

Serviço Social é regulamentado como uma 

profissão liberal, dispondo de estatutos legais 

e éticos que atribuem uma autonomia 

___________________________________ à condução do 

exercício profissional. Assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna do texto:  

 

(A) teórica - metodológica.  

(B) técnico - operativo.  

(C) ético - política e técnico - operativo.  

(D) teórica - metodológica, ética - política e 

técnico - operativo. 

 

36) O Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990, política que rege os direitos e deveres 

das crianças e adolescentes, tem vivenciado 

na atualidade aspectos a serem considerados 

para o Serviço Social. Destes indique aquele 

que não está de acordo com a realidade. 

 

(A) A principal causa para que crianças e 

adolescentes iniciem a trajetória 

delinquencial é a ausência de perspectiva de 

inserção e realização social, onde 

oportunidades e recursos são negados 

cotidianamente. 

(B) Apesar dos avanços e conquistas obtidos 

nestes 17 anos de ECA, ainda verificamos 

grandes ameaças aos direitos sociais de 

crianças e adolescentes; 

(C) Pode-se afirmar que o Assistente Social no 

campo de atuação judiciário encontra mínima 

dificuldade para se posicionar frente às 

contradições expostas pelo sistema 

capitalista, podendo assim contribuir com 

processo evolutivo de adolescentes internos; 

(D) É visível a forma como o Estado e a Sociedade 

trata as crianças e adolescentes, onde as 

infrações lhe caracterizam como marginais e 

bandidos; 

 

 

37) Arthur tem quinze anos e é estudante. Para 

realizar um trabalho escolar, precisou ler o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Durante a leitura, descobriu que o Estado tem 

o dever de garantir para ele: 

 

(A) Ensino fundamental, médio e superior 

obrigatório e gratuito. 

(B) Ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente em família provisória. 

(C) Acompanhante de sua escolha, em tempo 

integral, de um dos pais ou responsável, nos 

casos de internação em serviços de saúde. 

(D) Primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias.  

 

38)  O Conselho Tutelar é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente. De 

acordo com o Art. 133 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, para se candidatar a 

membro do Conselho Tutelar é preciso 

atender aos seguintes requisitos: 

 

I – Idade superior a vinte e dois anos 

II – Indicação de um político local 

III – Reconhecida Idoneidade moral 

IV – Residir no Município 
 

Somente é correto: 

 

(A) I, III, IV 

(B) III, IV 

(C) II, III, IV 

(D) I, III 
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39) Em relação aos direitos do idoso, garantidos 

no Estatuto do Idoso, analise as proposições 

abaixo. 

 

1) Os planos de saúde privados podem estabelecer 

valores mais altos para atendimento do idoso 

com mais de 60 anos, independente da data 

de contrato. 

2) Os idosos portadores de deficiência ou com 

limitação incapacitante terão atendimento 

especializado, nos termos da lei. 

3) Os órgãos e entidades públicas e privadas que 

têm competência de implementação da 

política nacional de saúde devem manter 

centros de referência em gerontologia, 

evitando sua relação com os demais serviços 

de saúde, de forma a garantir a qualidade da 

assistência ao idoso. 

4) Cabe ao poder público criar entidades de 

profissionalização especializada para os 

idosos, aproveitando seus potenciais e 

habilidades para atividades regulares e 

remuneradas, bem como estimular as 

empresas privadas para admissão de idosos 

ao trabalho. 

 

Estão corretas, apenas  

 

(A) 1, 3 e 4.  

(B) 2 e 4.  

(C) 2, 3 e 4.  

(D) 1 e 3. 

 

40) Sobre a política de atendimento ao idoso 

resguardada legalmente, é correto afirmar 

que: 

 

(A) A União é a única responsável pelo 
desenvolvimento da política de atendimento 
ao idoso.  

(B) A localização de parentes ou responsáveis por 
idosos abandonados não representa uma 
linha de ação da política de atendimento. 

(C) Os idosos, que necessitarem, não contarão 
com políticas e programas de assistência 
social em caráter supletivo.  

(D) É uma linha de ação da política de 
atendimento a proteção jurídico-social por 
entidades de defesa dos direitos dos idosos.  

 

 




