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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 inicio 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.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADE– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

16) Em relação aos componentes do Hardware 

julgue os itens a seguir: 

 

I- A Via de dados, ou BUS, refere-se ao condutor 

elétrico que permite ligação entre a UCP com 

as demais partes do computador. 

II- O Registrador de Instruções (IR) registra a 

execução da instrução. 

III- O registrador de dados tem o dever de 

armazenar temporariamente os operandos 

referentes à instrução que está sendo 

realizada pela UCP. 

 

(A) As afirmativas I e II estão corretas. 

(B) As afirmativas I e III estão corretas. 

(C) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(D) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

 

17) Com relação às categorias dos softwares 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O Software básico é o que exerce o papel de 

tomar o primeiro contato com o hardware. 

II- Os compiladores são considerados  exemplos 

de softwares básicos. 

III- O gerenciamento de bancos de dados é 

considerado exemplos de software básicos. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18) Com relação à inserção de caracteres especiais 

no Microsoft Word 2010 analise os itens 

abaixo: 

 

I- O comando SHIFT + ENTER insere uma 

quebra de página 

II- O comando CTRL + ENTER insere uma quebra 

de linha. 

III- O comando CTRL + F9 insere um campo. 

IV- O comando CTRL + SHIFT + ENTER insere um 

espaço não separável. 

 

(A) Apenas o item III é verdadeiro. 

(B) Os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Os itens III e IV são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

19) Com relação ao Microsoft Power Point 2010 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Para selecionar um slide, basta clicar na guia 

Slide no painel presente na lateral direita da 

tela, ou pressionar o comando CTRL + N no 

teclado. 

II- O comando CTRL + W fecha a apresentação 

atual, mas mantém o software aberto. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) No Internet Explorer 11 a opção Configurar 

Página... está localizada no menu: 

 

(A) Arquivo 

(B) Exibir 

(C) Ferramentas 

(D) Editar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA– QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em relação a seguridade social brasileira, sua 

organização e seus princípios, julgue os itens: 

 

( ) As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada, que 

constitui um sistema único, organizado de 

acordo com as diretrizes de descentralização, 

atendimento integral e participação da 

comunidade. 

(  ) Quem não contribuiu ou não contribui com a 

previdência social tem direito aos benefícios 

da assistência social. 

(  ) A importância da proteção social justifica a 

ampla diversidade da base de financiamento 

da seguridade social. Com o objetivo de 

expandir ou de garantir a seguridade social, a 

lei poderá instituir outras fontes de 

financiamento, de acordo com o texto 

constitucional. 

(  ) São elementos fundantes da seguridade social a 

previdência social, a assistência social e a 

seguridade social. 
 

(A) V – F – F- F 

(B) V – V- F - V 

(C) F – F –F -V 

(D) V - V - F – F 

 

22) Julgue os itens que se seguem à luz das normas 

aplicáveis a Seguridade Social e marque a 

alternativa verdadeira: 
 

A) Como o direito à proteção da seguridade 

social, no Brasil, é garantido apenas aos 

segurados de um dos regimes previdenciários 

previstos em lei, o indivíduo que não contribui 

para nenhum desses regimes não faz jus à 

referida proteção. 

B) A Seguridade Social encontra-se inserida no 

título da Ordem Social da Constituição Federal 

e tem entre seus objetivos universalizar o 

atendimento da população. 

C) A Seguridade Social é um conjunto integrado 

de ações que visa agregar os sistemas de 

saúde, previdência e assistência social através 

do sistema único de saúde. 

D) A previsão constitucional segundo a qual a 

seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos 

termos da lei, mediante recursos provenientes 

dos orçamentos dos entes da Federação e das 

contribuições sociais que estabelece, é 

decorrência do princípio da universalidade do 

atendimento. 

 

23) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), a assistência social é organizada 

por meio da proteção social básica e da 

proteção social especial, e estas serão 

ofertadas, respectivamente: 

 

A) No Centro de Referência de Assistência Social 

e Conselho Municipal de Assistência Social. 

B) No Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social e Secretaria de Assistência 

Social, em cada esfera de governo. 

C)    No Centro de Referência de Assistência Social 

e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social. 

D)   No Conselho Municipal de Assistência Social e 

Secretaria de Assistência Social, e m cada 

esfera de governo.  

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

24) Considerando o Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS como um sistema público não-
contributivo, descentralizado e participativo 
que tem por função a gestão e organização da 
oferta de serviços, programas, projetos e 
benefícios da política de assistência social em 
todo o território nacional. Em termos gerais, 
pode-se analisar as proposições como: 

(  ) Estabelece a co-responsabilidade entre os entes 
federados (União, Estados, DF e Municípios) 
para implementar, regular, cofinanciar e 
ofertar serviços, programas, projetos e 
benefícios de assistência social, em todo o 
território nacional, como dever do Estado e 
direito do cidadão; 

( ) Organiza a proteção social por níveis: proteção 
social básica, proteção social especial de 
média complexidade e proteção social especial 
de alta complexidade. 

(  ) Articula a oferta pública-estatal com a oferta 
pública não estatal de serviços 
socioassistenciais; 

( ) Considera o território, respeitando as 
diversidades regionais e municipais, de 
corrente de características culturais, 
socioeconômicas e políticas, e as realidades 
urbana e rural; 

 
A) F – F – V – V 
B)  V – V – F – F 
C) V – V – V – V 
D) V – F – F – V 
 
25) A Proteção Social Especial organiza, no âmbito 

do SUAS, a oferta de serviços, programas e 
projetos de caráter especializado, destinado a 
famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal e social, por violação de direitos. Tais 
situações podem incidir sobre as relações 
familiares e comunitárias, gerando conflitos, 
tensões e rupturas, demandando, portanto, 
atenção especializada e maior articulação com 
os órgãos de defesa de direitos e outras 
políticas públicas setoriais. Considerando os 
níveis de agravamento, a natureza e a 
especificidade do atendimento ofertado, a 
atenção na Proteção Social Especial organiza-
se em Proteção Social Especial de Média 
Complexidade e Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade. Dada as alternativas 
considere a que menciona Proteção Social de 
Média complexidade. 

 

I - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS 

II - Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua- Centro POP 

III - Serviço de Acolhimento Institucional; 

IV - Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora; 

 

A) Apenas I é verdadeira 

B) I e II, são verdadeiras 

C) I, II e IV são verdadeiras 

D) Todas as alternativas são verdadeiras 

 

26) O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV é um serviço de Proteção 

Social Básica do SUAS, regulamentado pela 

Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias 

realizado por meio do Serviço de proteção e 

Atendimento Integral ás Famílias – PAIF. 

Diante do exposto não corresponde ao 

enunciado a alternativa: 

 

A) É um serviço de caráter preventivo e proativo, 

pautado na defesa e afirmação de direitos e no 

desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades dos usuários, com vistas ao 

alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

B) Mesmo que o Município ainda não possua 

CRAS, poderá ofertar o Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos desde que 

possuam espaço físico suficiente para a oferta 

do serviço. 

C) A Proteção Social do Município poderá 

identificar no Serviço de Acolhimento os 

usuários para o atendimento no SCFV e 

encaminhá-los para o Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS 

D) Os usuários do serviço são divididos em 

grupos a partir de faixas etárias. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

27) O programa Bolsa Família é um programa de 

transferência direta de renda destinado ás 

famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza em todo o país. Indique a alternativa 

que trata de forma correta um ou mais 

critério(s), objetivos(s) e/ou exigência(s) em 

relação a forma de concessão do benefício 

variável a gestante integrante do programa 

descrito anteriormente. 

 

(A) Serão pagas nove parcelas mensais (uma 

por mês de gestação) ás famílias com 

gestantes para as quais o benefício variável 

for concedido. 

(B) O benefício poderá durar até 12, sendo 9 

meses durante a gestação e 4 meses após o 

bebê nascer, período de amamentação. 

(C) Caso a mãe só faça o registro no Bolsa 

Família após o nascimento da criança, ela 

ainda continuará tendo direito ao benefício, 

no período da amamentação e ainda 

receberá o retroativo. 

(D) Se a gravidez de múltiplos for confirmada, 

o benefício não poderá ser multiplicado 

pelo número de filhos. 

 

28) Um(a) Assistente Social foi transferido de um 

centro de saúde para uma unidade de pronto 

atendimento. Inicialmente, esse profissional 

não conseguiu perceber a importância do seu 

trabalho para a instituição. Com o tempo, 

verificou alternativas para contribuir com o 

atendimento da população usuária. 

Considerando o caso apresentado, assinale a 

alternativa que corresponde a uma atribuição 

do(a) assistente social em conformidade com 

os Parâmetros para atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde. 

 

A) Tem o potencial de promover a reintegração 

social em aspectos parcelares da vida: 

trabalho, moradia, lazer, entre outros. 

B) O trabalho do(a) Assistente Social deve 

limitar-se as questões do Serviço Social, não 

cabendo interfaces com outros campos de 

conhecimento de saúde. 

C) Democratizar informações por meio de 

orientações (individuais e coletivas) e (ou) 

encaminhamentos quanto aos direitos sociais 

da população usuária, por meio de grupos 

focais. 

D) Na área da saúde, a dimensão teórica deve 

sobrepujar a dimensão técnica e ética, a fim de 

balizar os saberes e práticas. 

 

29) Com relação a avaliação de programas sociais, 

assinale a alternativa não correspondente: 

 

A) O universo dos programas sociais é 

extraordinariamente amplo, envolvendo boa 

parte dos recursos orçamentários. 

B) Os programas sociais podem ser tipificados 

como externos quando são realizados por 

especialistas. 

C) Os programas sociais têm como característica 

a integração das responsabilidades para o 

governo federal, assim dividindo em setores e 

pastas para a União, tornando um modelo a ser 

seguido, neste caso dando como exemplo o 

Brasil. 

D) Não se configura como um instrumento de 

controle social. 

 

30) Por qual situação a criança poderá ser 

colocada em família substituta: 

 

A) Adoção 

B) Guarda 

C) Guarda e tutela 

D) Guarda, tutela e adoção 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

31) O Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC) é um benefício 
individual, não vitalício e 
intransferível. Instituído pela Constituição 
Federal de 1988, ele garante a transferência 
de 1 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa 
com deficiência de qualquer idade, que 
comprovem não possuir meios de se sustentar 
ou de ser sustentado pela família. Com relação 
ao BPC é incorreto afirmar: 
 

A) O BPC é um benefício da política de assistência 
social, que integra a Proteção Social Básica do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas). 
Para acessá-lo, é necessário ter contribuído 
com a Previdência Social. 

B) As pessoas com deficiência precisam passar 
por avaliação médica e social realizadas por 
profissionais do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 

C) Para ter direito ao benefício, o solicitante 
precisa comprovar que a renda mensal por 
pessoa da família é inferior a ¼ (um quarto) do 
salário mínimo. 

D) Se o pedido para concessão do benefício for 
negado, poderá ser solicitado via Ação Judicial. 
 

32) No que se refere ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA é correto afirmar: 

I – Os crimes definidos no ECA são todos de ação 

pública incondicionada; 

II – De acordo com a nova visão de família trazida 

pela recente mudança do ECA, o 

reconhecimento do Estado de filiação é direito 

personalíssimo, disponível e imprescritível; 

III – O Eca permite a adoção por meio da 

procuração; 

IV – A redução da maioridade civil pela Lei nº 

10.406/2002 não implica na extinção da 

medida sócio-educativa a pessoas com idade 

entre 18(dezoito) e 21 (vinte e um) anos, se o 

infrator atingiu os 18 (dezoito) anos no curso 

do cumprimento da medida. 

 

A) Somente as proposições I e IV estão corretas; 

B) Somente as proposições II e IV estão corretas; 

C) Somente as proposições I e III estão corretas; 

D)  Somente as proposições I, III e IV estão 

corretas 

33) Quando o Conselho Tutelar recebe a notícia da 

prática de crime contra criança ou 

adolescente, são tomadas as seguintes 

providências, EXCETO: 

 

A) Deverá levar o caso imediatamente ao 

Ministério Público conforme art. 136, inciso 

IV, do ECA, sem prejuízo de se prontificar a 

aplicar, desde logo, medidas de proteção à 

criança ou adolescente vítima, bem como 

realizar um trabalho de orientação aos seus 

pais ou responsável. 

B) O Conselho Tutelar é órgão de segurança 

pública, portanto não lhe cabe a realização do 

trabalho de investigação policial. 

C) O Conselho Tutelar pode se prontificar a 

auxiliar a autoridade policial no acionamento 

de determinados serviços municipais que 

podem intervir desde logo (como psicólogos e 

assistentes sociais com atuação junto aos 

CREAS/CRAS, CAPs e outros serviços públicos 

municipais), inclusive para evitar a 

"revitimização" da criança ou adolescente, 

quando da coleta de provas sobre o ocorrido. 

D) O próprio Conselho Tutelar pode (deve), se 

necessário por intermédio do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA local, estabelecer um 

"fluxo" ou "protocolo" de atendimento 

interinstitucional, de modo que sejam 

claramente definidas as providências a serem 

tomadas quando da notícia de casos de 

violência contra crianças e adolescentes, assim 

como as responsabilidades de cada um, de 

modo que o fato seja rapidamente apurado e a 

vítima receba o atendimento que se fizer 

necessário por quem de direito. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

34) O Conselho Tutelar foi criado conjuntamente 

ao ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, 

instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 

1990. Órgão Municipal responsável por zelar 

pelos direitos da Criança e do Adolescente e 

órgão permanente por possuir autonomia 

funcional, ou seja, não é subordinado a 

qualquer outro órgão estatal. Dada definição 

marque (V) para as alternativas verdadeiras e 

(F) para falsas: 

 

(  ) As crianças e adolescentes encontradas devem 

ser convidados, jamais obrigados a deixar o 

local (se necessário, o Conselho Tutelar deve 

acionar os pais ou responsável, para que estes 

se dirijam ao local e apanhem seus filhos - 

sendo tal intervenção compatível, inclusive, 

com o princípio instituído pelo art. 100, par. 

único, inciso IX, do ECA). 

(  ) O Conselho Tutelar deve ter uma equipe técnica 

interprofissional permanentemente à sua 

disposição para a avaliação dos casos 

atendidos, pois a maioria dos casos atendidos 

(senão todos), demanda uma avaliação técnica 

criteriosa, sob a ótica interdisciplinar capaz de 

apontar as causas dos problemas enfrentados 

pelas crianças/adolescentes/famílias 

atendidos e as alternativas existentes para sua 

efetiva solução. 

(  )  É admissível a escolha dos membros do 

Conselho Tutelar pela via indireta, por meio de 

uma assembleia de entidades que atendem 

crianças e adolescentes ou algum outro 

colegiado. 

(  ) O Conselho Tutelar por se tratar de órgão a 

parte do aparato de segurança pública 

municipal, não pode agir como órgão 

correcional. 

 

A) V- F- F - F 

B) V- V- V- V 

C) V- V- F- V 

D) F - F- F- V 

 

 

 

35) A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
institui o Estatuto do Idoso, é destinado a 
regular os direitos assegurados às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos. Sobre a 
referida lei, é correto afirmar: 
 

A) O Poder Público deve criar a universidade 
aberta para pessoas idosas e publicar livros e 
periódicos, de conteúdo e padrão editorial 
adequados ao idoso, facilitando a leitura, 
considerada a natural redução da capacidade 
visual. 

B) No caso de entidades filantrópicas, ou casa lar, 
é obrigatória a cobrança de participação do 
idoso no custeio da entidade. 

C) O Poder Público criará e estimulará programas 
de preparação dos trabalhadores para a 
aposentadoria, com antecedência mínima de 6 
(seis) meses, por meio de estímulo a novos 
projetos sociais, conforme seus interesses, e 
de esclarecimento sobre os direitos sociais e 
de cidadania. 

D) Aos idosos, a partir de 65 anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, 
nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um)  
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). 

 
36) Marque (C), se a assertiva for  Certa, ou (E) se 

a assertiva for Errada: 
 

(  ) É obrigação exclusiva 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. 

(  ) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, 
é obrigatória a cobrança de participação do 
idoso no custeio da entidade. 

(  ) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra idoso serão obrigatoriamente 
comunicados pelos profissionais de saúde as 
entidades de atendimento. 

(  ) Toda instituição dedicada ao atendimento ao 
idoso fica obrigada a manter identificação 
externa visível, sob pena de interdição, além 
de atender toda a legislação pertinente.  

 
A) E – E – E – C 
B) E – E – C – C 
C) C – E – E – C 
D) C – C – E – C 
 



 

                                                                                                                                                          Página 13 de 14 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

37) O emprego da expressão “direitos 

fundamentais” significa que a criança e o 

adolescente deixam de ser vistos como 

portadores de necessidades, de carências, de 

vulnerabilidades, para serem reconhecidos 

como sujeitos de direitos exigíveis em lei. 

Diante disso, as alternativas elencam alguns 

direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes exigíveis pelo Estatuto, EXCETO: 

 

A) Direito à vida e à saúde, à educação, à cultura 

e ao lazer 

B) Direito à Ações de proteção especial 

C) Direito à convivência familiar e comunitária 

D) Direito à profissionalização e proteção no 

trabalho 

 

38) A competência para leitura da realidade social 

e para o desvendamento das expressões da 

questão social para fundamentar ações 

profissionais se torna possível dentre outras 

formas através de administração de 

benefícios. 

 

A) Administração de benefícios 

B) Identificação e levantamento do perfil da 

população usuária 

C) Ações educativas reforçando de valores 

morais dominantes 

D) Controle dos usuários 

 

39) De acordo com os princípios fundamentais do 

Código de Ética da Profissão de 1993, o 

assistente social deve nortear seu projeto 

profissional com base no(a): 

 

A) Defesa de uma sociedade liberal democrática. 

B) Respeito à diversidade e empenho na 

eliminação de todas as formas de preconceito. 

C) Construção de uma sociedade burguesa livre 

de qualquer tipo de opressão. 

D) Reconhecimento da propriedade como valor 

central. 

40)  O projeto ético-político profissional do 

Serviço Social foi estruturado a partir de uma 

forte crítica aos valores liberais. Nesse projeto, 

a liberdade é historicamente concebida como: 

 

A) Possibilidade de escolha entre alternativas 

concretas; 

B) Expressão máxima da vida em sociedade; 

C) Expressão que torna todas as pessoas iguais 

apesar de suas diferenças; 

D) Constituinte da essência humana. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


