ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ASSISTENTE SOCIAL
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

B

D

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, lápis, pagers, 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 saia 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com
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DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
1

Estou voltando de um fim de semana em Friburgo. Mas poderia estar regressando de qualquer cidade

2

brasileira, que a situação seria a mesma. É que às vezes uma melhor compreensão do Brasil a gente encontra

3

não nos tratados, mas num simples incidente cotidiano.

4

Por isto estou ali na estrada. O trânsito vai fluindo normalmente. De repente, na altura de Itaboraí

5

(como acontece frequentemente), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento. Descobre-se a causa: lá está um

6

policial de trânsito fazendo com que os automóveis entrem em fila única. Isto é uma técnica que costumam

7

usar para evitar engarrafamentos, sobretudo quando vai chegando o verão. Tal técnica, acredito, deve dar

8

certo na Escandinávia, nunca aqui nos trópicos. A polícia rodoviária deve ter pensado que usando este

9

processo evitaria que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio. Ela sabe que, se deixar, os

10

motoristas vão começar a ultrapassagem pela contramão, uma vez que não há praticamente movimento aí. É

11

uma forma de evitar desastres.

12

Este é o problema. A polícia rodoviária é brasileira, mas não conhece os brasileiros. Porque ela

13

apenas armou o cenário para a dramatização de mais uma cena representativa do caráter nacional. Vamos

14

começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" que "leva vantagem em tudo".

15

Ali estou com a família tentando ser bom brasileiro.

16

(...)

17

Em breve já não somos uma fila única, mas uma fila dupla está se formando sem que surja qualquer

18

guarda alemão ou sueco para controlar o que quer que seja. E a coisa não para aí. Está, ao contrário, apenas

19

começando.

20
21

(...)
Nisto percebo que já não somos três filas apenas, mas quatro e cinco filas indo em direção ao caos.

22

(...)

23

Meu rádio, por acaso, capta a voz de um policial comentando o engarrafamento: "Câmbio / confusão

24

geral / danou tudo / não tem mais jeito / câmbio". Agora, sim, estamos todos ali perfeitamente brasileiros e

25

infelizes, enquanto a raiva raia sanguínea e fresca em nossos nervos. Ali estamos, achando que íamos iludir o

26

FMI, que o capitalismo selvagem não nos prejudicaria. Ali estamos como o "deputado pianista" e o que vota

27

seu desonesto jeton. Ali estamos como o militar, o ministro e o alto funcionário iludindo o imposto de renda.

28

Ali estamos, posseiros e grileiros, governantes e governados, todos apalermados porque não sabíamos que a

29

história do país pode engarrafar.

SANTANNA, Affonso Romano de. - ADAPTADO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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01) Uma das afirmações NÃO encontra respaldo no texto:
A) Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter
nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente
da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas
disciplinares, sobretudo num contexto coletivo.
B) Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia
usada
por
policiais
brasileiros
para
evitar
engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando
aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde,
pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem
a observância da ordem.
C) Conforme o autor do texto, não é necessário ter
conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil —
do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se
mostra como tal em qualquer situação.
D) De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem
geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos
exemplos de más iniciativas na administração de alguns
setores públicos ou privados.
02) Marque com F quando a afirmativa for FALSA e com
V quando a afirmativa for VERDADEIRA.
I.

II.

III.

IV.

( ) A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros
— além de acostumados a tentar driblar normas
disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo
patamar de igualdade em situações como a de
engarrafamento.
( ) Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão
"brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem
em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na
adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na
tentativa de mostrar competência em quaisquer
situações.
( ) Os numerais cardinais usados no texto têm, muito
mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do
tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de
carro que vão surgindo.
( ) A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do
mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14)
conotam movimento.
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de

03) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de
Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais
lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu
emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na
Escandinávia" (L.7/8).
B) As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o
mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes
diferentes e exercem também diferentes funções
sintáticas.
C) O vocábulo “se” (L.9) indica reflexibilidade.
D) “fresca” (L.25) é uma expressão que está sendo usada
em seu sentido literal.
04) Com relação a aspectos morfossintáticos das
alternativas abaixo, marque a alternativa CORRETA:
A) “mais” (L.24) modifica “jeito”, quantificando a ação por
ele expressa.
B) “como” (L.5) pode ser substituído por quando, sem
comprometimento de sentido da frase.
C) “do Brasil” (L.2) funciona como paciente da ação
nominal.
D) “o” e “a”, em “o que quer que seja. E a coisa não para
aí.” (L.18) possuem o mesmo valor morfológico.
05) O verbo é o núcleo da informação em:
A)
B)
C)
D)

“Este é o problema” (L.12)
“A polícia rodoviária é brasileira” (L.12)
“...lá está um policial de trânsito” (L.5/6)
“Em breve já não somos uma fila única” (L.17)

06) Leia o trecho abaixo:
“não há praticamente movimento aí” (L.10).
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
A)
B)
C)
D)

hão movimentos.
têm movimentos
ocorrerá movimentos.
existem movimentos.

cima para baixo, é a:
A) I = V, II = F, III = V, IV = V
B) I = F, II = V, III = V, IV = V
C) I = V, II = F, III = F, IV = V
D) I = V, II = V, III = V, IV = F

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

07) A expressão que pode ser retirada do contexto, sem
comprometer o entendimento da mensagem, é
A) “É que” (L.2).
B) “nos” (L.3).
C) “Tal” (L.7)
D) “seu” (L.27)
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08) No texto, a relação estabelecida pela preposição
transcrita está corretamente indicada em
A) “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer
cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse
B) “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um
pandemônio.“ (L.9) - assunto
C) “para”, em “apenas armou o cenário para a
dramatização“ (L.13) - finalidade
D) “em" em “leva vantagem em tudo".
(L.14) quantidade

13) Leia o trecho abaixo:
“que costumam usar para evitar
(L.6/7)

engarrafamentos

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o
mesmo valor sintático que a oração
A) “que a situação seria a mesma “ (L.2)
B) “que vota seu desonesto jeton “ (L.26/27)
C) “que já não somos três filas apenas“ (L.21)

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em

D) “que "leva vantagem em tudo".“ (L.14)

A)

14) Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se
pede:

tivesse armado

B) tinha armado
C) tem armado
D) teria armado

Vamos começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto"
que "leva vantagem em tudo" (L.13/14).

10) Com referência ao texto é correto afirmar
As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para
A) A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão.
B) A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa.
C) O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência.
D) O termo “já” (L.21) denota inclusão.

A) Para enfatizar o tom irônico com que o autor se

11) A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na
norma padrão é a

C) destacar um neologismo.

A) O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição.
B) A palavra ”brasileiros” (L.12), no contexto, tem
derivação imprópria.
C) A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por
“inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do
contexto.
D) A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por
ser complemento de um verbo com regência transitiva
indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo
‘lhe’.

expressa.
B) indicar impropriedade do termo usado no contexto.
D) evidenciar uma incorreção gráfica.
15) Analisando as principais características do texto lido,
podemos dizer que seu gênero predominante é:
A) Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve
poucas personagens, que geralmente se movimentam
em torno de uma única ação, dada em um só espaço,
eixo temático, conflito e clímax.
B) Notícia, pois possui como característica a linguagem

12) Atente para a frase:

narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato

“Descobre-se a causa”. (L.5)

ocorrido.
C) Prosa poética, considerando que se trata de um texto

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a
forma verbal corresponderá a
A)
B)
C)
D)

Descobrem
Descobriram
Descobriu
Descobrirá.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

escrito como prosa, mas funcionando como poesia,
através da sensibilidade transmitida.
D)

Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal
ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos
sentimentos e a reflexão sobre o que se passa.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Leia as afirmativas abaixo:

1.

Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde

QUESTÕES DE 16 A 20
18) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, os recursos
do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são alocados como:
I.

(SUS) são depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização,
dos respectivos Conselhos de Saúde.
2.

Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do
Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos
da União, além de outras fontes, são administrados pelo
Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de
Saúde.

3.

II.

O Ministério da Saúde acompanha, através de seu

III.
IV.

Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta;
Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo
Congresso Nacional;
Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério
da Saúde;
Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.
Estão corretas as afirmativas:

sistema de auditoria, a conformidade à programação
aprovada da aplicação dos recursos repassados a

A) I, II, III e IV

Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio

B) I, II e III

ou não aplicação dos recursos, cabe ao Ministério da

C) I, II e IV

Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

D) Nenhuma está correta

De acordo com a Lei 8.080/90, quais afirmativas estão
CORRETAS?
A) Todas
B) Apenas 1 e 3
C) Apenas 1
D) Nenhuma
17) Em caráter permanente e deliberativo, este órgão
colegiado é composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle
da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe
do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, a
que órgão o texto se refere?
A) Conselho de Saúde
B) Conferência de Saúde
C) Secretaria de Saúde
D) Ministério da Saúde
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

19) Assinale a alternativa que NÃO é uma responsabilidade
das secretarias municipais de saúde e distrito federal
com relação à atenção básica.
A) Destinar recursos municipais para compor o
financiamento tripartite da atenção básica.
B) Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de
serviços como tática prioritária de organização da
atenção básica.
C) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de
atenção básica, de forma universal, dentro do seu
território.
D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de
indução às mudanças curriculares nos cursos de
graduação e pós-graduação na área da saúde.
20) A atenção básica deve cumprir algumas funções para
contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à
Saúde. São elas, EXCETO:
A) Ser resolutiva
B) Ser centralizada
C) Coordenar o cuidado
D) Ordenar as redes
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 40

21) O Projeto Ético-Político do Serviço Social foi
construído no contexto histórico de transição dos anos
1970 aos 1980, num processo de redemocratização da
sociedade brasileira, recusando o conservadorismo
profissional presente no Serviço Social brasileiro.
Constata-se o seu amadurecimento na década de 1990,

22) Leia o trecho abaixo:
O Estado (principal responsável pela oferta de políticas
sociais) e suas ações passam a ser disputados por diferentes
classes e segmentos de classe. É neste momento do
surgimento das políticas sociais que também surgem
diversas profissões. Dentre elas, o Serviço Social.

acumulação flexível e pelo neoliberalismo.

Dificilmente um direito do ser social não é disputado ou
acessado pela via de tais políticas. Então, se nós, assistentes
sociais, atuamos nas diferentes expressões da questão social,
é pela via da elaboração, planejamento, execução,
implementação e avaliação das políticas que o fazemos.

Sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social
brasileiro, avalie as seguintes afirmativas:

Nossa atuação, portanto, pode ser potencializadora ou
restritiva do acesso a direitos.

período de profundas transformações societárias que
afetam a produção, a economia, a política, o Estado, a
cultura,

o

trabalho,

marcadas

pelo

modelo

de

I. Núcleo: reconhecimento da liberdade como valor
central. Compromisso com a autonomia, a emancipação
e a plena expansão dos indivíduos sociais. Vincula-se a
um projeto societário que propõe a construção de uma
nova ordem social
II. Dimensão política: se posiciona em favor da equidade e
da justiça social, na perspectiva da universalização; a
ampliação e consolidação da cidadania. Este projeto se
reclama radicalmente democrático – socialização da
participação política e socialização da riqueza
socialmente produzida.
III. Do ponto de vista profissional: o projeto implica o
compromisso com a competência, cuja base é o
aprimoramento profissional – preocupação com a (auto)
formação permanente e uma constante postura
investigativa.
IV. Usuários: o projeto prioriza uma nova relação
sistemática com os usuários dos serviços oferecidos –
compromisso com a qualidade dos serviços prestados à
população, a publicização dos recursos institucionais e
sobretudo, abrir as decisões institucionais à participação
dos usuários.
V. Articulação com os segmentos de outras categorias
profissionais que partilhem de propostas similares e
com os movimentos que se solidarizam com a luta geral
dos trabalhadores.
Está CORRETO o que se afirma em
A) II, IV e V apenas.
B) I, III e IV apenas.
C) I, II, III e IV.
D) I, II, III, IV e V.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CRESS 7ª Região. Conselho Regional de Serviço Social /
Comissão de Direitos Humanos. Contribuições para um
exercício profissional comprometido com a defesa dos
direitos humanos. Rio de Janeiro - RJ, 2013.

Com base no texto, leia as afirmativas abaixo:
I. O Estado no viés neoliberal tem como prioridade
constituir um vasto sistema de proteção social de caráter
universal;
II. Um dos principais desafios para categoria profissional do
Serviço Social brasileiro consiste na criação de estratégias
coletivas, envolvendo movimentos sociais, conselhos de
direitos (Ex. Conselho Municipal de Assistência Social,
Saúde, desenvolvimento urbano, cultura, etc.), gestores,
entre outros segmentos na perspectiva de efetivação e
ampliação dos direitos sociais e de cidadania.;
III. Assistentes sociais possuem habilidades e competências
para normatizar as condições de vida das classes
subalternas, de forma a conter as insatisfações e tensões
sociais de forma assegurar o plano desenvolvimento do
capitalismo contemporâneo, conforme previsto no projeto
ético-político da profissão;
IV. As expressões da questão social devem ser
compreendidas como indissociável da sociabilidade
capitalista e que na sociedade burguesa a gênese da
questão social deriva do caráter coletivo da produção
contraposto à apropriação privada da própria atividade
humana, esta condensaria então o conjunto das
desigualdades e lutas sociais, produzidas e reproduzidas
no movimento contraditório das relações sociais, tendo
alcançado a plenitude de suas expressões e matizes em
tempo de capital fetiche.
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V. A elaboração, planejamento, execução, implementação e
avaliação das políticas públicas são atribuições privativas
de assistentes sociais. Outros profissionais que exercerem
tais atribuições devem responder na justiça sob acusação
de exercício ilegal, conforme previsto na Lei 8.662/93;
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24) O SUAS é um sistema público não contributivo,
descentralizado e participativo que tem por função a
gestão do conteúdo específico da Assistência Social no
campo da proteção social brasileira. Nesse sentido é
CORRETO afirmar:

Está CORRETO o que se afirma em
A)
B)
C)
D)

I, III e V apenas.
I, II, III, IV e V.
II apenas.
II, III e IV, apenas.

23) Considera-se que o Código de Ética da profissão, Lei nº
8662/93 apresenta ferramentas imprescindíveis para a
realização do trabalho do assistente social inseridos na
área da saúde, na prestação de serviços à população, no
planejamento, na assessoria, na gestão e na mobilização
e participação social.
Uma atuação competente e crítica do Serviço Social na
área da saúde, consiste em:
I.

II.

III.

IV.

A)
B)
C)
D)

Estar articulado e sintonizado ao movimento dos
trabalhadores e de usuários que lutam pela real
efetivação do SUS; distinguindo as condições de vida
e trabalho dos usuários, bem como os determinantes
sociais que interferem no processo saúde-doença.
Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos
serviços de saúde da instituição e da rede de serviços e
direitos sociais, bem como de forma compromissada e
criativa não submeter à operacionalização de seu
trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que
descaracterizam a proposta original do SUS de direito,
ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária;
disciplinaridade da atenção em saúde.
Estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar
ações que fortaleçam a articulação entre as políticas de
seguridade social, superando a fragmentação dos
serviços e do atendimento às necessidades sociais;
tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com
outros trabalhadores da saúde, espaços nas unidades
que garantam a participação popular e dos
trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas.
Elaborar e participar de projetos de educação
permanente, buscar assessoria técnica e sistematizar o
trabalho
desenvolvido,
bem
como
realizar
investigações sobre temáticas relacionadas à saúde;
efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos
conselhos a fim de potencializar a participação dos
sujeitos sociais contribuindo no processo de
democratização das políticas sociais, ampliando os
canais de participação da população na formulação,
fiscalização e gestão das políticas de saúde, visando ao
aprofundamento dos direitos conquistados.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas a afirmativas I está correta.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

I. Fundamenta-se nos compromissos da PNAS/2004.
Orientando-se pela unidade de propósitos, sobretudo
quanto ao alcance de direitos pelos usuários.
II. Regula, em todo o território nacional, a hierarquia, os
vínculos e as responsabilidades do sistema de serviços
ao usuário, benefícios, programas, projetos e ações de
Assistência Social, de caráter permanente e eventual,
sob critério universal e lógica de ação em rede
hierarquizada de âmbito municipal, do Distrito Federal,
estadual e federal.
III. A diversidade regional, decorrente de características
culturais, socioeconômicas e políticas, em cada esfera
de gestão, da realidade das cidades e da sua população
urbana e rural, são fatores que não interferem nas
condicionalidades para os padrões de cobertura do
sistema e os seus diferentes níveis de gestão, devem ser
consideradas no planejamento e execução das ações.
IV. As desigualdades regionais e municipais, que
condicionam os padrões de cobertura do sistema e os
seus diferentes níveis de gestão, devem ser consideradas
no planejamento e execução das ações, independente da
dinâmica das organizações e entidades de Assistência
Social com reconhecimento pelo SUAS.
A) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.
B) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras.
C) Apenas as alternativas I e IV são verdadeiras.
D) Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras.
25) O Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
materializa o conteúdo da Lei de Orgânica da
Assistência Social, definindo os elementos essenciais à
execução da política de assistência social. Os serviços
socioassistenciais no SUAS, são organizados segundo
as referências:
A) Seguridade social, proteção social e igualdade de
direitos do cidadão.
B) Garantia de que as ações no âmbito da assistência social
tenham centralidade na família.
C) Promoção de serviços e incentivo a programas, projetos
e benefícios de proteção social básica, bem como
programas de atenção às famílias, seguridade social e
vigilância social.
D) Vigilância social, proteção social e defesa social e
institucional.
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26) A Lei nº 8742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei

28) A prática do assistente social, baseia-se através dos

Orgânica da Assistência Social – LOAS apresenta

princípios norteadores do Código de Ética Profissional,

diretrizes, conforme definido em seu artigo 5º da,

Lei 8.662/1993. A respeito destes princípios norteadores

refere-se a:

é CORRETO afirmar:

A) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o

A) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais

arbítrio

e

do

autoritarismo;

posicionando-se

políticas públicas.

favoravelmente à equidade e justiça social, por meio da

B) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao

elegibilidade do acesso aos bens e serviços relativos aos

seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem

programas e políticas sociais, bem como sua gestão

como à convivência familiar e comunitária, vedando-se

democrática.
B) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada

qualquer comprovação vexatória de necessidade.
C) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem

tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à

discriminação de qualquer natureza, garantidos w

garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes

equivalência às populações urbanas e rurais.

trabalhadoras.

D) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da

C) Pronunciar-se sobre serviços confiado a outro assistente

política de assistência social em cada esfera do governo.

social, acolhendo funções ou encargos anteriormente
confiados a

27) Com referência ao caráter do Sistema Único de

um assistente social que implique

desmerecimento para a classe.

Assistência Social – SUAS, que consiste em um sistema

D) Predomínio de sua posição em favorecimento particular

público não-contributivo, descentralizado e participativo

ou de outrem no exercício de cargos ou funções, assim

que tem por função a gestão do conteúdo específico da

como na execução de tarefas reclamadas pela natureza

Assistência Social no campo da proteção social

de seu lugar.

brasileira, assinale a alternativa CORRETA.
29) “Identifica os envolvidos, sintetiza a situação contendo
A) Consolida o modo de gestão compartilhada, o co-

uma breve análise crítica. Pode apontar conclusões ou

financiamento e a cooperação técnica entre os três entes

indicativos

federativos que, de modo articulado e complementar,

posicionamento profissional frente à questão em estudo.

operam a proteção social, contributiva de Seguridade

Consiste na opinião fundamentada, o estudo dos

Social no campo da Assistência Social.

aspectos de uma lei ou um caso jurídico. Apresenta a

B) Estabelece

responsabilidades

exclusivamente

de

alternativas,

expressando

o

ao

opinião do técnico ou perito sobre um assunto de sua

município, para instalar, regular, manter e expandir as

especialidade, podendo ser parte final de um relatório

ações de Assistência Social como dever de Estado e

ou de um laudo”

direito do cidadão no território nacional.
C) Orienta-se pela unidade de propósitos, principalmente
quanto ao alcance de direitos pelos usuários.
D) Presença de sistema de regulação social das atividades

O texto se refere a(o):
A) Entrevista
B) Parecer social

da Assistência Social, exercendo fiscalização sobre o

C) Laudo social

acesso dos usuários e controle da adequação e qualidade

D) Estudo social

das ações e das autorizações de funcionamento do
município.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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30) “Considerada como uma importante característica do
Serviço Social, cabendo a cada profissional decidir qual
o instrumento de avaliação e ainda compete ao
assistente social definir se deve ou não proceder à
utilização deste recurso.
O objetivo é avaliar com clareza situações,
considerando o caso em sua particularidade, além de
completar dados e observar situações em sua
singularidade. É necessário que o profissional esteja
atento à conotação que dará ao instrumento de avaliação
utilizado, sendo que este traz em si juízos de valor não
cabendo, portanto julgamentos.”
O texto se refere a(o):
A) Entrevista
B) Estudo social
C) Parecer social
D) Visita
31) Para avaliar, é imprescindível o uso de instrumentos
técnicos. Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a
alternativa correspondente.
(__) O uso de instrumentos técnicos, além de viabilizarem o
trabalho a ser desenvolvido, vão estabelecer uma
relação profissional e a existência de uma
intencionalidade.
(__) O eixo técnico-operativo das profissões deve estar
relacionado ao seu norte ético-político.
(__) O instrumental técnico não deve ser um fim em si
mesmo. No caso dos profissionais das áreas humanas,
os instrumentos a serem utilizados no processo
avaliativo são variados, e não necessariamente
exclusivos de determinada profissão.
(__) O uso de instrumentos técnicos, têm uma função de
apoio ao trabalho a ser desenvolvido, seja na coleta
inicial de dados, na orientação ou no próprio
desencadear de um processo reflexivo.
(__) A utilização do instrumental pressupõe interações
comunicativas que podem ser efetuadas face a face ou
por meio da escrita. No primeiro caso, está a entrevista,
o grupo a reunião de equipe, a visita domiciliar e, no
segundo, os relatórios e os laudos.

32) A relação do Serviço Social com a pesquisa surge em
função de um processo histórico de amadurecimento
intelectual e de ampliação das demandas sociais. Neste
sentido é CORRETO afirmar:
A) A pesquisa na graduação e pós-graduação é um recurso
indispensável para compreender as múltiplas formas de
desigualdades sociais.
B) A pesquisa se revela como potencialidade para o
Serviço Social, entretanto, dissimula construções e
articulações entre produção de conhecimento e a prática
profissional.
C) A prática da pesquisa no Serviço Social se opõe à
construção histórica, processada à medida que o Serviço
Social enfrenta as demandas resultantes do agravamento
da questão social, em suas múltiplas manifestações.
D) A pesquisa para o Serviço Social reproduz
conhecimento, ignorando a importância dos os usuários
dos serviços públicos enquanto sujeitos políticos.
33) Após realizar uma análise dos desafios colocados ao
Serviço Social nos dias atuais, apontou dimensões nos
quais os profissionais devem ter, EXCETO:
A) Competência didática-estrutural.
B) Competência ético-política.
C) Competência teórico-metodológica.
D) Competência técnica-operativa.
34) Assinale a alternativa INCORRETA em relação as
competências do Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS), conforme dispõe a Lei no 8.662/93.
A) Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o
exercício da profissão de Assistente Social, em conjunto
com o CRESS.
B) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais,
fixando a respectiva taxa.
C) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos
públicos ou privados, em matéria de Serviço Social.
D) Funcionar como Tribunal Superior de Ética
Profissional.
35) Na erosão da base do Serviço Social tradicional, a
reflexão profissional desenvolveu as seguintes
perspectivas, EXCETO:

A) V – V – V – V – V
B) V – V – V – V – F
C) V – V – V – F – V
D) V – F – V – V – V

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

A)
B)
C)
D)

Modernizadora.
Concepção idealizadora.
Reatualização do conservadorismo.
Intenção de ruptura.
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36) Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao
surgimento do Serviço Social no Brasil.
A) O Serviço Social no Brasil surge na década de 1930, na
chamada “Era Getúlio Vargas”, vinculado a Igreja
Católica, pautado no caráter missionário e da caridade.
B) O Serviço Social configura-se como prolongamento da
Ação Social, veículo de doutrinação e propaganda do
pensamento da Igreja Católica.
C) O Serviço Social surge como ramificação de
movimentos sociais complexos, com uma base social de
classe na qual o autoritarismo e o paternalismo têm um
respaldo histórico e social.
D) O Serviço Social surge como condição para a extensão e
universalização da proteção social aos brasileiros
através da política de assistência social.
37) O Assistente Social, no exercício da profissão, precisa
ter como pilar central a ética profissional. ”

39) Analise as afirmativas abaixo:

I. Competência ético-política: a prática do assistente social
se realiza no marco das relações de poder e de forças
sociais da sociedade capitalista – relações essas que são
contraditórias.
II. Competência teórico-metodológica: o profissional deve
ser qualificado para conhecer a realidade social,
política, econômica e cultural com a qual trabalha.
III. Competência técnico-operativa: o profissional deve
conhecer se apropriar, e, sobretudo, criar um conjunto
de habilidades técnicas que permitam ao mesmo
desenvolver as ações profissionais junto à população
usuária e às instituições contratantes (Estado, empresas,
Organizações

Não

autarquias etc.),
Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos
deveres do/a assistente social nas suas relações com
os/as usuários/as, art. 5º do Código de Ética.

governamentais,

garantindo

fundações,

assim uma

inserção

qualificada no mercado de trabalho.
IV. Competência teórico-metodológica: é fundamental que
o profissional tenha um posicionamento político frente

A) Contribuir para a criação de mecanismos que venham
desburocratizar a relação com os/as usuários/as.
B) Assessora o Poder Executivo local na elaboração da

às questões que aparecem na realidade social, para que
possa ter clareza de qual é a direção social da sua
prática.

proposta orçamentária para planos e programas de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

São CORRETAS apenas as afirmações:

C) Esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o trabalho,
sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação

A) I e III, apenas.

profissional.

B) II e IV apenas.

D) Garantir a plena informação e discussão sobre as
possibilidades

e

consequências

das

situações

C) I, II e IV apenas.
D) I, II e III apenas.

apresentadas, respeitando democraticamente as decisões
dos/as usuários/as.
38) A negligência, o abandono, a dependência química,
alcoolismo, a violência doméstica e o abuso sexual
praticado pelos pais são motivos para o:

40) As seguranças afiançadas pelo SUAS são, EXCETO:
A) Acolhida, renda e vivência familiar, comunitária e
social.
B) Renda, desenvolvimento de autonomia, apoio e auxílio.

A) Serviço de Internação em escolas.

C) Vivência familiar, comunitária e social, apoio e auxílio.

B) Serviço de Acolhimento em república.

D) Renda, partilha, suporte, trabalho, ensino e apoio social.

C) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
D) Serviço de Acolhimento Institucional em abrigo e casa
lar.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Página | 11

