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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 ASSISTENTE SOCIAL 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.maracacume2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 

TURNO: MANHÃ 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nestes tempos "pós-milenares", em que tudo se transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 1 
verdades e certezas mais permanentes vem atingindo níveis jamais vistos ou mesmo previstos. O acesso fácil aos 2 
computadores e às telecomunicações criou uma aldeia global, onde a troca de informação entre diferentes culturas 3 
e pessoas do mundo é mais fácil e barata do que em qualquer outro período da história humana.  4 

Esse excesso de informação, ao mesmo tempo inspirador e aterrorizador, causa muita confusão e estresse 5 
na cabeça das pessoas.  6 

A tecnologia é muitas vezes percebida como uma espécie de monstro, capaz de curas milagrosas e de 7 
viagens interplanetárias, mas também de produzir armas que poderiam aniquilar a vida na Terra.  8 

Inevitavelmente, surgem teorias de conspirações clandestinas e o governo (em muitos casos, 9 
merecidamente!) perde a sua credibilidade, enquanto uma intolerância generalizada ameaça polarizar ainda mais 10 
a sociedade. O resultado é uma sensação de pânico e abandono avidamente explorada por oportunistas que se 11 
apresentam como a única alternativa em um "mundo louco".  12 

Com isso, observamos a proliferação de seitas da "Nova Era", de várias superstições (gnomos, anjos, fadas 13 
e outras criaturas fantásticas) e de pregadores da "verdade". Observamos também o crescimento do desprezo pela 14 
ciência e pelo que ela tem a dizer sobre o mundo. 15 

A ciência é considerada a antítese da espiritualidade, uma atividade fria e manipuladora, dedicada a tirar 16 
Deus das pessoas. Ou as pessoas de Deus.  17 

Acredito que essa concepção completamente errônea do que é a ciência e de como ela funciona seja a 18 
responsável por sua impopularidade, descontados os fãs, claro. Parte da culpa pertence, sem dúvida, à comunidade 19 
científica; historicamente, poucos cientistas dedicaram parte de seu tempo à divulgação, ao público, de suas ideias 20 
e descobertas. Essa situação está gradualmente se transformando, mas muito ainda precisa ser feito, 21 
especialmente nos meios de comunicação de maior penetração, como a televisão ou o cinema. O que ainda vemos, 22 
na maior parte desses veículos, depende do sensacionalismo barato e de distorções da imagem do cientista ou de 23 
seu trabalho.  24 

Como, então, podemos reconciliar a ciência com o grande público, fazendo com que sua divulgação não 25 
traga, necessariamente, sua distorção? Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso por revelar uma 26 
conexão entre ciência e espiritualidade, como "O Tao da Física", de Fritjof Capra. A julgar por esses livros, a 27 
resposta deve revolver em torno de uma reconciliação entre ciência e espiritualidade. Infelizmente, não creio que 28 
o caminho usado por esses autores revele a espiritualidade da ciência de forma correta; não creio que a ciência 29 
esteja simplesmente redescobrindo "verdades" descobertas através da meditação ou de uma conexão mística com 30 
o mundo, como nas religiões orientais.  31 

A espiritualidade da ciência não é encontrada através de comparações entre suas descobertas e as práticas 32 
e ensinamentos de diversas religiões. Ela é encontrada na paixão com que os cientistas devotam toda uma vida na 33 
tentativa de desvendar os mistérios do mundo à sua volta. Ela é encontrada no próprio ato criativo, aquele 34 
momento de autotranscendência que desafia qualquer explicação racional. Ela é encontrada em sua humanidade e 35 
na poesia que revela.  36 

Enquanto a ciência tenta entender o "como", deixando de lado o "porquê", a religião aceita o "porquê" 37 
baseada na fé, pouco se preocupando com o "como". Certas questões são exclusivas da ciência, enquanto outras 38 
pertencem somente à religião.  39 

O fundamental é saber discernir os limites de ambas, suas diferentes missões e o simples fato de elas 40 
serem necessárias para a nossa existência. 41 

 42 
MARCELO GLEISER 43 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Para o autor, a ciência 
 

(A) caracteriza-se por ser uma atividade exercida pelo 
cientista com impessoalidade e impassibilidade. 

(B) distancia-se cada vez mais do homem, já que está se 
perdendo no materialismo científico. 

(C) cria uma situação de desconfiança entre os homens, ao 
revelar conhecimentos sobre as primeiras causas das 
coisas. 

(D) ultrapassa os limites do racional, pois busca o 
desvendamento do desconhecido através "do ato 
criativo." 

 

02) Segundo o autor, a espiritualidade da ciência consiste 
em 

 

(A) ter ela por objetivo a busca do desvendamento de um 
mundo desconhecido, através de ações não só de 
caráter objetivo, mas também subjetivo. 

(B) aplicar, na ciência, conhecimentos do mundo oriental, 
ligados à meditação. 

(C) criar ela o seu próprio universo, de caráter inteiramente 
voltado para a essência das coisas. 

(D) comprovar as verdades de natureza mística, pregadas 
por diferentes religiões. 

 

03) É comprovável no texto a afirmação: 
 

(A) Os diferentes períodos históricos vividos pelo homem 
têm sido marcados por uma constante necessidade de 
integração cultural entre diferentes povos. 

(B) A massificação do conhecimento, proporcionada pelas 
telecomunicações, tem levado o homem a aprofundar o 
seu autoconhecimento. 

(C) O homem do pós-milênio está ávido por uma 
compreensão da realidade metafísica. 

(D) Os governos têm sido intolerantes coma comunidade, 
científica. 

 

04) Há correspondência entre o termo transcrito e o que 
dele se afirma em, 

 

(A) A expressão "de curas milagrosas e de viagens 
interplanetárias" (L.7/8) complementa o sentido da 
palavra "capaz" (L.7). 

(B) A locução verbal "vem atingindo" (L.2) concorda com a 
palavra "tudo" (L.1). 

(C) O vocábulo "onde" (L.3) especifica o termo "acesso 
fácil" (L.2). 

(D) A expressão "teorias de conspirações clandestinas" (L.9) 
completa o sentido do verbo. 

 

05) Há uma relação de causa e efeito em 
 

(A) "A tecnologia é muitas vezes percebida como uma 
espécie de monstro" (L.7). 

(B) "O acesso fácil aos computadores e às 
telecomunicações criou uma aldeia global (L.2/3). 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16). 

(D) "O que ainda vemos (...) depende do sensacionalismo 
barato e de distorções da imagem do cientista ou de 
seu trabalho."(L. 22/24). 

06) O sentido original do fragmento transcrito está mudado 

na reestruturação indicada em 

 
(A) "em que tudo se transforma tão rapidamente" (L.1) — 

em que tudo é transformado tão rapidamente. 
(B) "Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso" 

(L.26) — Vários livros científicos tiveram sucesso de 
divulgação. 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16) — Considera-se a ciência a antítese da 
espiritualidade. 

(D) "Essa situação está gradualmente se transformando" 
(L.21) — Essa situação está sendo gradualmente 
transformada. 

 
07) Sobre os sinais de pontuação usados no texto, é correto 

afirmar: 
 

(A) As vírgulas das linhas 1 e 2 separam uma oração 

coordenada. 

(B) As vírgulas da linha 6 isolam um termo que denota 

causa. 

(C) Os parênteses da linha 17destacam uma retificação. 

(D) A exclamação da linha 12 Intensifica uma crítica. 

 

08) "Nestes tempos 'pós-milenares', em que tudo se 

transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 

verdades e certezas mais permanentes vem atingindo 

níveis jamais vistos ou mesmo previstos". (L.1/2) 

 
Do período acima, é correto afirmar:  

 

(A) "pós-milenares" e "das pessoas" completam o sentido 

do nome.  

(B) "tão" e "mais" denotam comparação.  

(C) "mesmo" exerce a mesma função de "níveis".  

(D) "Nestes tempos 'pós-milenares'" e "jamais" expressam 

circunstâncias temporais.  

 

09) A alternativa em que o termo transcrito tem função 

adverbial é 

 

(A) "uma aldeia global" (L.3). 

(B) "em um 'mundo louco'" (L.12). 

(C) "de seitas da 'Nova Era' " (L.13). 

(D) "pela ciência" (L.14/15). 
 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia que 

ele denota em 
 

(A) "enquanto" (L.10) — simultaneidade. 

(B) "mas também" (L.8) — explicação. 

(C) "Ou" (L.17) — adição. 

(D) "por" (26) — consequência. 
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11)  A mídia recorrentemente tem falado sobre atentados 

terroristas relacionados ao “Estado Islâmico”. Sobre 

essa organização, julgue os itens a seguir: 

 
 

I. O Estado Islâmico no Iraque e na Síria (Isis) foi criado em 

2013 e cresceu como um braço da organização 

terrorista al-Qaeda no Iraque. No entanto, os dois 

grupos romperam os laços. Após isso, os extremistas 

declararam um califado, mudaram de nome para o 

Estado Islâmico (EI) e anunciaram que iriam impor o 

monopólio de seu domínio pela força.  

II. As atividades do EI se concentram no Iraque e na Síria, 

onde o grupo assumiu um papel dominante e possui 

forte presença. 

III. O Estado Islâmico conta com um vasto grupo de 

extremistas: entre 3 mil e 5 mil milicianos, entretanto, 

por sua tendência nacionalista, não se aceitam 

estrangeiros em suas fileiras, mesmo quando 

convertidos. 

IV. O Estado Islâmico obriga as pessoas que vivem nas 

áreas que controla a se converterem ao islamismo, além 

de viverem de acordo com a interpretação xiita da 

religião e sob a Lei Charia (o código de leis islâmico). 

 

Analisando as alternativas acima, podemos afirmar 

corretamente que: 

 

(A) Somente os itens I e III estão corretos. 

(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.  

(C) Somente os itens I e II estão corretos. 

(D) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 

12)  Em meados de 2015, um país integrante da União 

Europeia, promoveu plebiscito para que os cidadãos de 

seu país se aceitariam ou não as condições dos credores 

do país em troca de ajuda financeira. Que país foi esse e 

qual o resultado do plebiscito? 
 

(A) Inglaterra, vencendo o “sim”. 

(B) Grécia, vencendo o “não”.  

(C) Inglaterra, vencendo o “não”.  

(D) Grécia, vencendo o “sim”. 

 

 

 

 

13) Os últimos anos trouxeram descobertas históricas para 

a Agência Espacial Americana (NASA) e para a 

comunidade científica no que se refere ao campo da 

Astronomia, dentre as quais não podemos destacar: 
 

(A) Descoberta de evidências de água líquida em Marte.  

(B) Descoberta de gelo de água em Plutão.  

(C) Confirmação da existência de Ondas gravitacionais.   

(D) Descoberta de fosseis vegetais em Marte. 
 

14)  O ano de 2015 terminou como sendo o ano mais 

quente já registrado. A informação foi publicada pelo 

World Meteorological Organization (OMM) e os 

resultados não são nada animadores. A temperatura 

média de 2011 a 2015 também é a mais quente dentre 

todas as séries de cinco anos computadas. Assinale a 

alternativa que traz uma das explicações de por que 

houve esse aumento. 

 

(A) Emissões de gases-estufa e El Niño.  

(B) Aumento populacional e desmatamento das Matas. 

(C) Emissões de gases-estufa e La Niña.   

(D) El Niño somente. 

 

15)  Em 10/03/2015, foi publicada a Lei nº 13.104/2015 

prevê o FEMINICÍDIO como qualificadora do crime de 

homicídio, o inclui no rol dos crimes hediondos. Sobre 

essa inovação legislativa, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Antes da Lei n.° 13.104/2015, não havia nenhuma 

punição especial pelo fato de o homicídio ser praticado 

contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino. Em outras palavras, o feminicídio era punido, 

de forma genérica, como sendo homicídio.  

(B) A lei protege a mulher enquanto gênero, por isso, não 

possibilita que uma mulher seja a agente cometedora 

do crime de feminicídio.  

(C) A nova Lei trata sobre FEMINICÍDIO, ou seja, pune mais 

gravemente aquele que mata mulher por “razões da 

condição de sexo feminino” (por razões de gênero). Não 

basta a vítima ser mulher, tem que sofrer o crime por 

estar na condição aqui descrita. 

(D) A lei não revoga o disposto na Lei Maria da Penha. 

  ATUALIDADES                                                                                 QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) As diretrizes da Política Nacional de Promoção à Saúde 

apontam a necessidade de realização de ações em 

quatro diferentes frentes para a área prioritária da 

prática corporal/atividade física. Dentre elas, é incorreto 

afirmar: 

 

(A) Ações na rede básica de saúde e na comunidade. 

(B) Ações de aconselhamento e divulgação. 

(C) Ações de intersetorialidade e mobilização de parceiros. 

(D) Ações de caráter primário e secundário de saúde. 

 

17) No âmbito do Planeja SUS considera-se Plano de Saúde 

o instrumento que, a partir de uma análise situacional, 

apresenta as intenções e resultados a serem buscados 

no período de: 

 

(A) Dois anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

(B) Quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e 

metas. 

(C) Dois anos, expressos em unicidade, consolidação e 

ascendência. 

(D) Quatro anos, expressos em unicidade, consolidação e 

ascendência. 

 

18) Analise as afirmativas sobre os tipos de planejamento 

no SUS, e assinale a que indique características do 

Planejamento Normativo: 

 

(A) Centrado na lógica da formulação. 

(B) Planos, programas e projetos expressam a possibilidade. 

(C) Destaca a importância da política e da importância da 

intervenção dos diferentes atores sociais. 

(D) Não há monopólio na elaboração do planejamento, mas 

a coexistência de vários planos. 

 

19) Dentro do Programa Municipal de Acesso a Qualidade 

no Atendimento em Saúde (PMAQ), na análise do 

contexto institucional, podem ser identificados fatores 

positivos e negativos que compõem a Matriz FOFA, 

sendo eles: 

 

(A) Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. 

(B) Forças, frequência, alertas e organização. 

(C) Fraquezas, fixadores, ameaças e organogramas. 

(D) Faixa etária, frouxidão, alertas, operações. 

 

 

 
 

20) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as equipes 

de Consultório de Rua (eCR) e assinale a alternativa 

correta: 

 

( ) O Consultório na Rua foi instituído pela Política 

Nacional de Atenção Básica, em 2011, e visa a ampliar o 

acesso da população de rua aos serviços de saúde, 

ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral 

à saúde para esse grupo populacional, o qual se 

encontra em condições de vulnerabilidade e com os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.  

( ) Ressalta-se que a responsabilidade pela atenção à 

saúde da população de rua é de todo e qualquer 

profissional do Sistema Único de Saúde, mesmo que ele 

não seja componente de uma equipe de Consultório na 

Rua (eCR).  

( ) Em municípios ou áreas em que não haja eCR, a 

atenção deverá ser prestada pelos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do território onde essas pessoas 

estão concentradas. 

 

(A) V – F – V. 

(B) V – V – F. 

(C) F – V – F. 

(D) F – F – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LEGISLAÇÃO DO SUS                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Aponte a alternativa que não contempla as primeiras 
influências teóricas e metodológicas do Serviço Social 
brasileiro em seu surgimento. 

 
(A) Neotomismo 
(B) Marxismo 
(C) Positivismo 
(D) Funcionalismo 
 
22) O processo de renovação do Serviço Social no Brasil 

ocorreu a partir da erosão do Serviço Social tradicional, 
culminando no movimento de reconceituação. Segundo 
José Paulo Netto, na erosão da base do Serviço Social 
tradicional, a reflexão profissional se desenvolveu em 
três direções. Quais são elas? 

 
(A) Perspectiva Modernizadora, Reatualização do 

Conservadorismo e Intenção de Ruptura. 
(B) Positivismo, Reatualização do Conservadorismo e 

Marxismo. 
(C) Conservadorismo Profissional, Movimento de 

Reconceituação e Intenção de Ruptura. 
(D) Perspectiva Modernizadora, Ruptura e Positivismo. 
 
23) Analise as afirmativas a seguir em V (verdadeiro) e F 

(falso) sobre os Seminários de Teorização do Serviço 
Social e, em seguida, assinale a opção correta. 

 

( ) O Seminário de Araxá foi realizado em março de 1967 
em Minas Gerais. A elaboração do documento de Araxá 
contou com a participação de 38 assistentes sociais e 
abordou a crise do Serviço Social, com vistas a uma 
revisão teórica e metodológica, com a adequação da 
profissão à realidade brasileira. 

( ) O Seminário de Teresópolis aconteceu no Rio de 
Janeiro em janeiro de 1970. O tema do evento foi a 
metodologia do Serviço Social frente a realidade 
brasileira, reforçando a discussão realizada no primeiro 
seminário: Araxá.  

( ) O Seminário de Sumaré aconteceu no Rio de Janeiro 
em 1978 e contou com a participação de 25 assistentes 
sociais. Teve por objetivo por objetivo a continuação 
dos estudos iniciados no I Seminário de Teorização do 
Serviço Social, abordando os temas da cientificidade, da 
fenomenologia e da dialética. 

( ) No Seminário do Alto da Boa Vista, realizado em 1984, 
houve uma maior preocupação de aproximar a prática 
aos conceitos, buscando entender o contexto político e 
ideológico em que ocorre a intervenção profissional, 
visando à melhor compreensão do Serviço Social e 
sua identidade histórica, sócio-cultural e política.  

 

(A) F, V, V, V. 
(B) V, V, V, F. 
(C) V, V, F, V. 
(D) V, V, V, V. 

 
 
 
24) Constituem objetivos da Assistência Social, exceto: 
 
(A) Proteção Social Básica e Especial. 
(B) Gestão Inicial, Básica e Plena dos serviços, programas, 

projetos e benefícios. 
(C) Proteção Social, Vigilância Socioassistencial e Defesa de 

Direitos. 
(D) Descentralização política, Territorialização e 

Matricialidade Familiar. 
 

25) A organização da assistência social tem como base a 
seguinte diretriz: 

 
(A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
(B) Participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis.  

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

(D) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais. 

 
26) 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, MENOS: 

 
(A) Consolidar a gestão compartilhada, o financiamento e a 

cooperação técnica entre os entes federativos que, de 
modo articulado, operam a proteção social não 
contributiva. 

(B) Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos 
na organização, regulação, manutenção e expansão das 
ações de assistência social. 

(C) Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades 
regionais e municipais. 

(D) Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de 
direitos. 

 
27) Julgue os itens a seguir acerca dos tipos de proteção 

social a partir dos quais a Assistência Social é organizada 
e, em seguida, assinale a opção correta. 

 
I. A Assistência Social é organizada em Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial – de Média e Alta 
Complexidade. 

II. Proteção Social Básica: conjunto de serviços, programas 
e projetos que tem por objetivo contribuir para a 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários e a 
proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento 
das situações de violação de direitos. 

   CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                            QUESTÕES DE 21 A 40 
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III. Proteção Social Especial: conjunto de serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência social 
que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco 
social. 

  
(A) Apenas I está correta.  
(B) I e II estão corretas. 
(C) II e III estão corretas. 
(D) I, II e III estão corretas.  
 
28) As ações das três esferas de governo na área de 

assistência social realizam-se de forma articulada, 
cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 
federal e a coordenação e execução dos programas, em 
suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios. Nesse sentido, compete à União: 

 

(A) Estabelecer os pisos para o cofinanciamento dos 
benefícios eventuais. 

(B) Estimular e apoiar técnica e financeiramente as 
associações e consórcios municipais na prestação de 
serviços de assistência social. 

(C) Responder pela concessão e manutenção dos benefícios 
de prestação continuada.  

(D) Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou 
ausência de demanda municipal justifiquem uma rede 
regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do 
respectivo Estado. 

 

29) Sobre o tema do Serviço Social e Interdisciplinaridade 
assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) A compartimentalização do Saber é um resíduo da 
conformação positivista. A identidade própria de cada 
especialidade científica não pode ser levada ao 
extremo, sob pena de isolar, de forma inadequada, um 
parte, um aspecto da realidade humana. 

(B) Toda ação social necessita da contribuição múltipla e 
complementar dos subsídios fornecidos pelas várias 
Ciências.  

(C) Para se constituir, a perspectiva interdisciplina opera 
uma eliminação das diferenças.  

(D) A postura profissional interdisciplinar consensua com o 
pressuposto epistemológico de acordo com o qual a 
verdade completa não ocorre numa Ciência isolada, 
mas ela só se constitui num processo de concorrência 
solidária de várias disciplinas. 

 

30) No que tange a atuação do assistente social em equipes 
interdisciplinaridades, é correto afirmar, segundo o 
Conselho Federal de Serviço Social: 

 

(A) A elaboração, emissão e/ ou subscrição de opinião 
técnica sobre matéria de serviço social por meio de 
pareceres, laudos, perícias e manifestações é 
competência do assistente social. 

(B) O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias 
e qualquer manifestação técnica sobre matéria de 
Serviço Social, deve atuar com autonomia limitada, 
respeitadas as normas legais, técnicas e éticas das 
demais profissões.  

(C) O assistente social não deve, sempre que possível, 
integrar equipes multiprofissionais, bem como 
incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. 

(D) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente 
social deverá garantir a especificidade de sua área de 
atuação. 

 
31) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. A 
garantia de prioridade compreende, exceto: 

 
(A) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou 

de relevância pública. 
(B) Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
(C) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias. 
(D) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 
 
32) Segundo o artigo 16 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o direito à liberdade compreende os 
seguintes aspectos, com exceção: 

 
(A) Direito ao trabalho em condições seguras. 
(B) Participar da vida política, na forma da lei. 
(C) Participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação. 
(D) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
33) Julgue os itens a seguir a respeito do direito à 

convivência familiar e comunitária, de acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 
I. É direito da criança e do adolescente ser criado e 

educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral. 

II. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) 
meses, devendo a autoridade judiciária competente, 
com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta. 

III. A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, 
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 
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(A) I e II estão correta. 
(B) I e III estão corretas. 
(C) II e III estão corretas. 
(D) I, II e III estão corretas. 
 
34) É dever do/a assistente social nas suas relações com 

os/as usuários/as: 
 
(A) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear 

o direito do/a usuário/a de participar e decidir 
livremente sobre seus interesses. 

(B) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da 
população usuária nas decisões institucionais. 

(C) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação 
assistente social-usuário/a, para obter vantagens 
pessoais ou para terceiros. 

(D) Bloquear o acesso dos/as usuários/as aos serviços 
oferecidos pelas instituições, através de atitudes que 
venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o 
atendimento de seus direitos. 

 
35) São deveres do/a assistente social nas relações com 

outros profissionais, exceto: 
 
(A) Intervir na prestação de serviços que estejam sendo 

efetuados por outro/a profissional. 
(B) ser solidário/a com outros/as profissionais, sem, 

todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem os 
postulados éticos contidos neste Código. 

(C) Incentivar, sempre que possível, a prática profissional 
interdisciplinar. 

(D) Respeitar as normas e princípios éticos das outras 
profissões. 

  
36) Os casos de suspeita ou confirmação de violência 

praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados 
à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos 
seguintes órgãos, menos: 

 
(A) Autoridade policial 
(B) Ministério Público 
(C) Órgão gestor da política de Assistência Social 
(D) Conselho Municipal do Idoso 
 
37) De acordo com o Artigo 38 do Estatuto do Idoso, nos 

programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, o idoso goza de prioridade na 
aquisição de imóvel para moradia própria, observado o 
seguinte: 

 
(A) Implantação de equipamentos urbanos comunitários 

voltados ao idoso. 
(B) Reserva de pelo menos 10% (três por cento) das 

unidades habitacionais residenciais para atendimento 
aos idosos 

(C) Critérios de financiamento independentes dos 
rendimentos de aposentadoria e pensão. 

(D) As unidades residenciais reservadas para atendimento a 
idosos podem situar-se no pavimento térreo. 

 
38) Assinale a opção que não apresenta um princípio do 

SUS: 
 
(A) Universalidade  
(B) Equidade 
(C) Integralidade da atenção à saúde 
(D) Igualdade 
 
39) Os conselhos de assistência social constituem espaços 

de deliberação colegiada, vinculados à estrutura do 
órgão da Administração Pública responsável pela 
coordenação da Política de Assistência Social. Como 
deve ser a composição desses conselhos: 

 
(A) 40 % representação pública e 60 % representação da 

sociedade. 
(B) Composição paritária: 50 % de representação do poder 

público e 50 % de representação da sociedade civil 
organizada. 

(C) Não há percentuais definidos, mas deve contar com 
usuários e trabalhadores do SUAS. 

(D) 40 % representação pública, 40 % representação da 
sociedade e 20 % de usuários. 

 
40) Sobre as atribuições do Conselho Tutelar, assinale a 

opção incorreta: 
 
(A) Promover a execução de suas decisões, podendo para 

tanto requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança.  

(B) Executar notificações. 
(C) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 

constitua infração administrativa ou penal contra os 
direitos da criança ou adolescente.  

(D) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de 
criança ou adolescente quando necessário. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


