ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO 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).

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 Teste Seletivo 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 Teste 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 Teste Seletivo.
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.seletivofloriano@outlook.com
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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 DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser

2

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de

3

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é

4

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo.

5

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People. Ela só aceita como

6

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma

7

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da

8

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de

9

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede

10

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo.

11

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se

12

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um

13

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como

14

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa

15

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética

16

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a

17

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma

18

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos

19

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais

20

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede.

21

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes

22

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que

23

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem

24

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse.

25

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um

26

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos

27

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos
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28

fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não

29

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.”

30

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um

31

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe,

32

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais

33

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que

34

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista

35

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros,

36

por exemplo.”

37

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução

38

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que,

39

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a

40

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja

41

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam,

42

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério

43

da regionalidade.

44

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar

45

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e

46

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em

47

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica

48

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os

49

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a

50

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável

51

pela comunicação da clínica.
IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/
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01) Segundo o texto, no Brasil
A) A reprodução artificial ainda está no campo das
hipóteses.
B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a
atender casais com problemas de fertilidade.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

05) Leia o trecho abaixo:
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança
terá os traços harmônicos.” (L.30/31).

C) A comercialização de óvulos inseminados
artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores
éticos.
D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos
pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física
das crianças.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar

02) Da leitura do texto depreende-se que

D) A terceira oração equivale a um substantivo.

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais
manifestadas pelos pais que desejam ter filhos
através da doação de óvulos ou esperma.
B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que
doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese
de doação anônima.

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a
possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar
uma distorção no real sentido da vida e das relações
sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro.
D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o
mundo, de cadastros de doadores de esperma e
óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos.
03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a
inferir que os avanços científicos refletem
A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que
o ser humano é essencialmente matéria biológica.
B) O desejo humano de procriação e imortalidade.
C) O respeito pelos sentimentos humanos.
D) O conhecimento da alma humana.
04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no
texto:
A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu
episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um
critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.”
(L.13/14).
B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia””
(L.14/15).
C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43).
D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as
doações são sempre anônimas.” (L.44/45).

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.
B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é
indeterminado.
C) A segunda oração tem valor adjetivo.

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a
mesma regência de “descuida” (L.7).
B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão.
C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas”
(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em
concordância com a palavra “cerca”, observando
outros ajustes na sentença.
D) A construção oracional “passar por essa primeira
porta” (L.7) tem valor de objeto direto.
07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das
frases presentes nas alternativas abaixo, é correto
afirmar
A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e
“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função
morfológica.
B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente
da ação verbal.
C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso
do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que
seus filhos fossem abençoados com vários atributos”
(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma
oração subordinada substantiva completiva.
D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é
paciente da ação verbal.
08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a
expressão
A) “de um projeto idealizado” (L.38).
B) “de seleção” (L.14).
C) “de um serviço” (L.1).
D) “de conhecimento” (L.30).
Página | 5
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09) No texto
A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses
indivíduos que o site disponibiliza como possíveis
doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser
retirado da oração sem prejuízo sintático.
B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem
como forma simples correspondente “ganharam” no
pretérito perfeito.
C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma
exigência do verbo “colocar” que aparece no
infinitivo pessoal.
D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo.
10) Marque a alternativa CORRETA:
A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que”
pertence à mesma classe gramatical de “que”, em
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos...” (L.30/31).
B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural
concordando com “mesmas populações” (L.42).
C) “Apoiamos” (L.49) é uma forma verbal anunciadora
da indeterminação do sujeito na oração.
D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em
que se insere, exerce a mesma função sintática de
“que pode muito bem ser tratado como inaceitável”
(L.1/2).
AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
¨A Bomba Suja¨
1. Introduzo na poesia
2. a palavra diarreia.
3. Não pela palavra fria
4. mas pelo que ela semeia.
5.
6.
7.
8.

Quem fala em flor não diz tudo.
Quem me fala em dor diz demais.
O poeta se torna mudo
sem as palavras reais.

9.
10.
11.
12.

No dicionário a palavra
é mera ideia abstrata.
Mais que palavra, diarreia
é arma que fere e mata.

13.
14.
15.
16.

Que mata mais do que faca,
mais que bala de fuzil,
homem, mulher e criança
no interior do Brasil.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

..........................................
17. É como uma bomba D
18. que explode dentro do homem
19. quando se dispara, lenta,
20. a espoleta da fome.
..........................................
21.
22.
23.
24.

Cabe agora perguntar
quem é que faz essa fome,
quem foi que ligou a bomba
ao coração desse homem.

25.
26.
27.
28.

Quem é que rouba a esse homem
o cereal que ele planta,
quem come o arroz que ele colhe
se ele o colhe e não janta.

29.
30.
31.
32.

Quem faz café virar dólar
e faz arroz virar fome
é o mesmo que põe a bomba
suja no corpo do homem.

33.
34.
35.
36.

Mas precisamos agora
desarmar com nossas mãos
a espoleta da fome
que mata nossos irmãos.

37. Mas precisamos agora
38. deter o sabotador
39. que instala a bomba da fome
40. dentro do trabalhador.
.........................................
41.
42.
43.
44.
45.

E sobretudo é preciso
trabalhar com segurança
pra dentro de cada homem
trocar a arma da fome
pela arma da esperança.

GULLAR,
Ferreira.
A
bomba
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/

suja.

in:

11) O poema
A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são
negados os direitos fundamentais.
B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o
povo brasileiro.
C) apresenta o homem — em face da fome —
desapegado à vida.
D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o
povo com sua moeda forte: o dólar.
Página | 6
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12) No poema, o sujeito poético
A) revela-se consciente do seu papel transformador da
realidade.
B) demonstra insegurança quanto à identificação do
agente causador do flagelo da fome brasileira.
C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em
relação ao sofrimento de seus semelhantes,
D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível.
13) O poema caracteriza-se
A) pela linearidade discursiva.
B) pela valorização do descritivismo.
C) pela ambiguidade do discurso.
D) pelo uso de um tom coloquial.
14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à
esquerda está corretamente indicada em
A) "Introduzo" (v. 1)

— habitual no presente.

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado.
C) "ligou" (v. 23)

— em curso no passado.

D) "rouba" (v. 25)

— contínua no presente.

15) No poema,
A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia.
B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido
do verbo "dizer."
C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo
valor morfossintático.
D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26)
exercem a mesma função sintática.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com o decreto n° 7.508, de 28 de junho de
2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve
conter, no mínimo, ações e serviços de:

19) De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, a direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.

A) Atenção primária e urgência e emergência.
B) Atenção psicossocial e vigilância em saúde.

198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada

C) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

alternativa INCORRETA.

esfera de governo pelos seguintes órgãos: Marque a

D) Todas as alternativas acima.
17) De acordo com o disposto na Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, marque a alternativa
INCORRETA.

A) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

anos com a representação dos vários segmentos

B) No âmbito dos Estados, pelo Ministério da Saúde.
C) No âmbito do Distrito Federal, pela respectiva
D) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria
de Saúde ou órgão equivalente.

sociais.
B) A Conferência de Saúde reunir-se-á para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da

política

de saúde

nos

níveis

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo

20) De acordo com o disposto na Constituição da
República Federativa do Brasil, marque a alternativa
INCORRETA.

ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho
de Saúde.

A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

C) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e

B) As instituições privadas poderão participar de forma

deliberativo, órgão colegiado é composto apenas por

complementar do sistema único de saúde, segundo

representantes do governo.

diretrizes deste, mediante contrato de direito

D) O Conselho de Saúde atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de

público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

saúde na instância correspondente, inclusive nos

C) É permitida a destinação de recursos públicos para

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões

auxílios ou subvenções às instituições privadas com

serão homologadas pelo chefe do poder legalmente

fins lucrativos.

constituído em cada esfera do governo.

D) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à

18) De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, constitui o Sistema Único de
Saúde (SUS), o conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados: Marque a alternativa INCORRETA.

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

A) Por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais.
B) Por organizações não governamentais.
C) Da Administração direta e indireta.
D) Das fundações mantidas pelo Poder Público.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando os aspectos mais centrais para
implementação e avaliação de programas sociais,
destacamos a avaliação como parte constitutiva do
processo das políticas públicas, mas também e,
acima de tudo, como uma modalidade de pesquisa
social aplicada. Deste modo, marque a alternativa
que não corrobora com esta afirmativa.
A) A avaliação, em sua dimensão técnica, visa a
instrumentalizar a decisão dos formuladores quanto
à própria pertinência e adequação dos programas
face à realidade que eles pretendem modificar, assim
como orientar os formuladores e gestores quanto à
necessidade
de
manutenção,
extinção
ou
redimensionamento das ações implementadas,
conforme o seu grau de eficiência, eficácia e
efetividade.
B) Em sua dimensão política, a avaliação também
cumpre o importante papel de socioalizar
informações sobre o desenvolvimento e os
resultados das políticas e programas implementados,
com vistas a subsidiar a sociedade organizada em
suas lutas em prol da conquista de direitos e na
formulação e encaminhamento de novas demandas à
agenda governamental
C) Hoje há um consenso de que, mais do que um
momento do processo das políticas públicas e para
além das suas dimensões técnica e política, a
avaliação possui uma dimensão acadêmica, na
medida em que produz conhecimento científico.
Nesse sentido, a avaliação é, acima de tudo, pesquisa,
devendo, portanto, atender aos requisitos inerentes
à metodologia científica.
D) Toda modalidade de avaliação ou análise de políticas
públicas
possui
um
caráter
estritamente
instrumental, técnica e neutra, pois de longe envolve
uma cadeia de implementadores que modifica a
política em relação aos seus objetivos e ao seu
desenho, tal como concebidos por seus formuladores
originais;

Q

D 21 40

definem a situação. Essa concepção baliza o
UESTÕES E
A
entendimento dos processos familiares como a
construção singular, arquitetada na família, a partir
das múltiplas relações que condicionam e definem a
sua forma de ser. Eles se expressam através da
dinâmica familiar que revela os diferentes graus de
resolutividade alcançados pela família na articulação
do conjunto das relações para responder às
necessidades de seus membros e às expectativas
sociais em torno dela. Considerando esta assertiva,
marque a alternativa INCORRETA.
A) As redes primárias, tradicionalmente, indicam a
integração das famílias no contexto social e se
caracterizam como fontes de apoio e proteção. Nesse
sentido, informações sobre essa rede são
importantes à medida que se sabe que quanto menor
essa rede, ou quanto mais isolada está a família de
redes dessa natureza, maior é sua exposição a
situações de vulnerabilidade.
B) Considerando que a dinâmica familiar expressa os
processos que são construídos a partir das múltiplas
relações que se entrecruzam, a projeção de ações
extrapola o âmbito da família. Ou seja, desenvolve-se
o exercício de identificar no escopo da análise
realizada onde as ações profissionais devem incidir
e, preferencialmente, em conjunto com a família,
para produzir o aporte de recursos e as mudanças
necessárias para a alteração da situação familiar,
bem como para se estabelecer os objetivos das ações.
C) O conhecimento das famílias nas suas singularidades
e no seu conjunto é secundário e pouco promissor
para poder estabelecer avaliações que tenham em
conta, por um lado, as suas necessidades e, por
outro, a estrutura que possuem para fazer frente a
tais necessidades.
D) O conhecimento de como vivem as famílias, além de
permitir estabelecer as conexões entre relações
familiares, direitos violados e violação de direitos,
permite também conhecer as expectativas da família
quanto às dificuldades apresentadas e reconhecidas
por ela, quanto ao seu futuro e quanto ao serviço ao
qual está recorrendo.

22) O conhecimento das situações familiares constitui a
pedra angular, à medida que é este conhecimento
que vai ofertar insumos para a tomada de decisões
em torno das ações a serem empreendidas pelos
profissionais. Para que seja realmente efetivo na
projeção das ações, o conhecimento das situações
familiares não pode ser tratado de forma aleatória,
mas implica conhecer o conjunto de relações que
estruturam os processos e a dinâmica familiar e

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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23) No Brasil, tal como em outros países, as políticas
públicas apoiam-se num modelo de família assumido
como universal. Podemos ressaltar que a família na
atualidade:








Adquire uma centralidade como fator de proteção
social tendo em vista seu caráter ativo e participante
nos processos de formação dos indivíduos, por ser
agente que contribui com as mudanças sociais e, ao
mesmo tempo, suas transformações internas.
Experimenta uma maior diversidade de arranjos
sexuais, novas tecnologias reprodutivas, um
aumento das mulheres na força de trabalho,
mudanças nos papéis de gênero, elevadas taxas de
divórcio e mais nascimentos fora das uniões. Tudo
isto oferece a falsa impressão de que as famílias
estão desestruturadas, ameaçadas ou mesmo
desaparecendo, quando, de fato, estas demonstram,
uma vez mais, sua capacidade de adaptação e de
mudança.
Apresenta desafios na reprodução da vida material e
social, tendo em vista que os seus membros adultos
carregam o maior ônus das demandas de seus
dependentes que dependem cada vez mais de
poucos adultos, em especial, mulheres, trabalhando e
em condições precárias.
Interfere na formação espiritual dos indivíduos, pois
cabe à escola a responsabilidade pela formação
educacional, social, cultural e política dos indivíduos.
Nesta instância a família pouco interfere tendo em
vista as mudanças, os desafios e as desestruturações
que esgarçam as relações familiares.

A) Três afirmações são falsas
B) Três afirmações são verdadeiras
C) Duas afirmações são verdadeiras e duas são falsas
D) Todas as afirmações são verdadeiras
24) De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS) n. 8.742, de 1993, a assistência social
organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:
A) Proteção social básica: conjunto de serviços,
programas e projetos da assistência social que visa a
prevenir situações de risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e
do fortalecimento de vínculos familiares; Proteção
social especial: conjunto de programas e projetos
que tem por objetivo contribuir para a reconstrução
de vínculos familiares e comunitários, a defesa de
direito, o fortalecimento das potencialidades e
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para
o enfrentamento das situações de privação de
direitos.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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B) Proteção social básica: conjunto de serviços,
programas, projetos e benefícios da assistência
social que visa a prevenir situações de
vulnerabilidade e risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e
do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários; Proteção social especial: conjunto de
serviços, programas e projetos que tem por objetivo
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares
e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento
das potencialidades e aquisições e a proteção de
famílias e indivíduos para o enfrentamento das
situações de violação de direitos.
C) Proteção social básica: conjunto de serviços,
programas, projetos e benefícios da assistência
social que visa a prevenir situações de
vulnerabilidade diante das expressões da questão
social por meio do desenvolvimento de ofertas em
pecúnia e aquisições para fortalecimento de vínculos
pessoais e comunitários; Proteção social especial:
conjunto de serviços, programas e projetos que tem
por objetivo contribuir para a restauração completa
de vínculos familiares e comunitários, a defesa de
direito, o fortalecimento das faculdades cognitivas e
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para
o enfrentamento das situações de violação de
direitos.
D) Proteção social básica: conjunto de serviços,
programas, projetos e benefícios da assistência
social que visa a prevenir situações de
vulnerabilidade e risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições
dos benefícios socioassistenciais e o benefício de
prestação continuada para o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários; Proteção social
especial: conjunto de serviços, programas e projetos
que tem por objetivo obstruir a reconstrução de
vínculos familiares e comunitários, a defesa de
direito, o fortalecimento das potencialidades e
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para
o enfrentamento das situações de violação de
direitos.
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25) Considerando os direitos do assistente social
contidos no artigo 2º do Código de Ética profissional,
marque a alternativa que não corresponde a um
direito do assistente social:
A) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional.
B) Livre exercício das atividades inerentes à profissão
C) Participação na elaboração e gerenciamento das
políticas sociais, e na formulação e implementação
de programas sociais
D) Utilizar seu número de registro no Conselho
Regional no exercício da Profissão.
26) O conhecimento interdisciplinar deve ser uma lógica
de descoberta, uma abertura recíproca, uma
comunicação entre os saberes. Diante desta
afirmação, marque a opção que incorreta.
A) A interdisciplinaridade desconsidera a relação de
reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma
atitude diferente a ser assumida frente ao problema
de conhecimento, isto é, substituir a concepção
fragmentária pela unitária do ser humano.
B) A interdisciplinaridade é uma questão de atitude e o
que se pretende não é anular a contribuição de cada
ciência em particular, mas uma atitude que impeça o
estabelecimento da supremacia de certa ciência, em
detrimento de outra.
C) Na interdisciplinaridade temos uma relação de
reciprocidade, de mutualidade, um regime de copropriedade, possibilitando o diálogo, onde as
diversas disciplinas levam a uma interação, a uma
intersubjetividade, condição para a efetivação do
trabalho interdisciplinar.
D) Podemos afirmar que interdisciplinaridade é a
reunião de pessoas competentes em suas áreas
disciplinares dispostas a dialogar e compreender a
problemática específica da matéria de colaboração,
que redundam a discussão de conceitos, triangulação
metodológica e colaboração na análise dos
resultados. Além, evidentemente, da discussão do
conteúdo social e ético da produção científica.

Estado e materializa-se juridicamente
direito social que, conforme o Artigo
prestada
a
quem
dela
independentemente de contribuição à
social”.

como um
203, “será
necessitar,
seguridade

Sobre a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS),
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a
organização do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), avalie as seguintes afirmativas:
I. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)
apresenta os princípios e as diretrizes da Política de
Assistência Social, dentre estas a divulgação de
informações sobre os programas, serviços e
recursos, como também a criação de espaços para o
controle social.
II. Política Nacional de Assistência Social (PNAS)
aprovada em 22 de setembro de 2004, preconiza a
supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica,
assim como a universalização dos direitos sociais, o
respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
ao seu direito a programas e serviços de qualidade.
III. A Proteção Social Especial (PSE) tem um caráter
preventivo, visando evitar situações de risco,
desenvolvendo potencialidades e aquisições dos
usuários e fortalecendo os vínculos familiares e
comunitários. A mencionada Proteção destina-se à
população que vive em situação de vulnerabilidade
social decorrente da pobreza, privação (...), e/ ou,
fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de
pertencimento social.
IV. A Proteção Social Básica (PSB) se configura em uma
modalidade de atendimento assistencial destinada a
famílias e indivíduos que se encontram em situação
de risco pessoal e social, decorrentes de situações de
abandono, violência, uso de substâncias psicoativas,
cumprimento de medidas sócio-educativas, situação
de rua, situação de trabalho infantil etc.
É CORRETO o que se afirma em
A) I e II, apenas.

27) A incorporação da Assistência Social como política
social pública é muito recente na história brasileira,
apesar de a mesma vir sendo tratada no interior das
outras políticas sociais desde a década de 30.
Contudo, apenas no final dos anos 80, com a
promulgação da nova Carta Constitucional, é que a
Assistência Social ganhou estatuto de política, já que
o Artigo 194 a integra à Seguridade Social, ou seja,
passa a ser assumida como uma responsabilidade do
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

B) I, e V, apenas.
C) I, II, e IV, apenas.
D) II, III e IV.
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28) Com base nas resoluções Nº 109, de 11 de novembro
de 2009 e Nº 13, de 13 de maio de 2014 do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) que aprovam a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, e
prevê a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), deve desenvolver as
seguintes ações, exceto:
A) Deve desenvolver o trabalho social com famílias, de
caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a
função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos
seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de
direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de
vida.
B) Deve desenvolver ações no PAIF de caráter
terapêutico, uma vez que o foco do serviço consiste
em parcelas da população que vivencia situações de
vulnerabilidade social, porém não dispõem de
condições para o acesso e tratamento baseado na
psicoterapia psicanalítica e outras práticas
psicoterápicas no atendimento a pacientes com
psicopatologias graves.
C) O trabalho social do PAIF deve utilizar-se de ações
nas áreas culturais para o cumprimento de seus
objetivos, de modo a ampliar universo informacional
e proporcionar novas vivências às famílias usuárias
do serviço.
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30) Sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social
brasileiro, avalie as seguintes afirmativas:
A) Compromisso com a qualidade dos serviços
prestados à população, a publicização dos recursos
institucionais e sobretudo, excluir à participação dos
usuários nas decisões institucionais.
B) Projeto implica o compromisso com a competência.
C) Reconhecimento da liberdade como valor central.
D) Se posiciona em favor da equidade e da justiça social,
na perspectiva da universalização.
31) Se refere à escolha dos meios apropriados à
efetivação/objetivação da finalidade. Nela se
definem os instrumentos e técnicas a serem
utilizados:
A) Dimensão técnico-operativa
B) Dimensão teórica
C) Dimensão ética
D) Dimensão política
32) De acordo com o Estatuto do Idoso e da Lei
Brasileira de Inclusão (LBI) da pessoa com
deficiência são direitos invioláveis dessas pessoas,
exceto:

D) Prevê o desenvolvimento de potencialidades e
aquisições das famílias e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, por meio de
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

A) Atendimento prioritário em todas as instituições e
serviços de atendimento ao público.

29) Com base nas resoluções Nº 109, de 11 de novembro
de 2009 e Nº 13, de 13 de maio de 2014 do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) que aprovam a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, e
prevê a oferta do Serviço de proteção em situações
de calamidades públicas e de emergências. São
objetivos, exceto:

D) A educação assegurada por um sistema educacional
inclusivo somente no nível fundamental de
aprendizado.

A) Articular a rede de políticas públicas e redes sociais
de apoio para prover as necessidades detectadas.
B) Assegurar acolhimento imediato em condições
dignas e de segurança; Manter alojamentos
provisórios, quando necessário.
C) Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a
população atingida.
D) Promover a inserção na rede socioassistencial e o
acesso a benefícios eventuais, desde que observe a
Portaria Interministerial 02 de 08/11/2016 do
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário,
Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

B) Direito a moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus familiares
ou em instituições que os acolham.
C) A prevenção e a manutenção da saúde.

33) O Programa Saúde da Família (PSF) é uma estratégia
que visa atender indivíduos e as famílias de forma
integral e contínua, desenvolvendo ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde. Sobre a
relevância deste Programa para a promoção integral
da saúde e da qualidade de vida das pessoas é
incorreto afirmar:
A) A importância dos Agentes nos serviços básicos de
saúde no município começa a enfocar a família como
unidade de ação programática de saúde, não mais
enfocando somente o indivíduo, mas introduzindo a
noção de cobertura por família.
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B) É uma intervenção vertical e paralela às atividades
dos serviços de saúde em detrimento de uma
estratégia que possibilite a integração, que promova
a organização das atividades em um território e que
enfrente os problemas ali identificados.
C) Não é um atendimento simplificado, pelo contrário, é
uma expansão da atenção primária à saúde em
direção à incorporação de práticas preventivas,
educativas e curativas mais próximas da vida
cotidiana da população e, principalmente, dos grupos
mais vulneráveis.
D) Tem como objetivo reorganizar a prática
assistencial, centrada no hospital, passando a
enfocar a família em seu ambiente físico e social com
prestação de serviços mais resolutivos, integrais e
voltados para a saúde como um direito social e
humano.
34) Sobre as legislações de proteção à mulher, ao idoso, à
criança e ao adolescente e à pessoa com deficiência,
assinale a alternativa correta.
A) Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), à criança e ao adolescente será
dada prioridade absoluta. Esta garantia compreende:
primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer
circunstâncias;
precedência
de
atendimento nos serviços públicos, exceto saúde e
educação; preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas; destinação privilegiada
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
B) De acordo com a Lei Maria da Penha (Lei n.
11340/2006), a assistência à mulher em situação de
violência doméstica e familiar será prestada de
forma articulada e conforme os princípios e as
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), no Sistema Único de Saúde (SUS), no
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), etc.
Além disso, a assistência à mulher em situação de
violência doméstica e familiar compreenderá o
acesso
aos
benefícios
decorrentes
do
desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo
os serviços de contracepção de emergência, a
profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS) e outros procedimentos médicos necessários
e cabíveis nos casos de violência sexual.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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C) Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) que
dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
as ações e os serviços de saúde devem assegurar a
essas pessoas: diagnóstico e intervenção precoces,
campanhas de vacinação; atendimento psicológico,
inclusive para seus familiares; respeito à
especificidade, à identidade de gênero e à orientação
sexual; direito à informação; ações de prevenção a
ocorrências e agravos; órteses, próteses e outros
meios de locomoção; o direito à reprodução para
aquelas pessoas que possuem determinados tipos de
deficiência, dentre outros direitos.
D) Segundo o Estatuto do Idoso, nos 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 a comunicação aos seguintes órgãos:
autoridade policial; Conselho Municipal do Idoso;
Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do
Idoso e a Corregedoria da União.
Com base na RESOLUÇÃO CFESS Nº 273 de 13 março
de 1993, que institui o Código de Ética Profissional
do/a Assistente Social e dá outras providências,
responda as questões 35, 36 e 37.
35) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS, Art.1º), exceto:
A) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes do
Código de ética profissional, fiscalizando as ações
dos Conselhos Regionais e a prática exercida pelos
profissionais, instituições e organizações na área do
Serviço Social;
B) Introduzir alteração no Código de ética profissional,
através de uma ampla participação da categoria,
num processo desenvolvido em ação conjunta com
os Conselhos Regionais;
C) Criar o serviço de ouvidoria aos estudantes de
Serviço Social no que diz respeito as matérias e
disciplinas que constituem atribuições privativas do
Assistente Social.
D) Como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar
jurisprudência na observância do Código de ética
profissional e nos casos omissos.
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36) São deveres do/a assistente social (Art. 3º), exceto:
A) Desempenhar suas atividades profissionais, com
eficiência e responsabilidade, observando a
legislação em vigor;
B) Assinar ou publicar em seu nome ou de outrem
trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob
sua orientação;
C) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade,
o policiamento dos comportamentos, denunciando
sua ocorrência aos órgãos competentes;
D) Participar de programas de socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades.
37) O sigilo profissional constitui mais que um direito, é
dever do assistente social está inserido na relação
ética com seus usuários, conforme o capítulo V do
código de ética.
Sobre o sigilo, avalie as alternativas:
I. O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de
que o/a assistente social tome conhecimento, como
decorrência do exercício da atividade profissional.
II. A quebra do sigilo só é admissível quando se
tratarem de situações cuja gravidade possa,
envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos
interesses do/a usuário/a, de terceiros/as e da
coletividade.
III. Em trabalho multidisciplinar só poderão ser
prestadas informações dentro dos limites do
estritamente necessário.
IV. Nas políticas públicas, especialmente na política de
assistência social é recorrente o trabalho
multi/interdisciplinar do assistente social com
profissionais psicólogos. Neste caso a inexistência de
sigilo é uma excepcionalidade por se tratar de outra
profissão que também possui código de ética,
questão hoje normatizada pelo CFESS em
decorrência do desenvolvimento do Sistema único
de Assistência Social (SUAS) e do ‘Prontuário SUAS’.
É correto apenas o que se afirma em
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38) No processo de divisão social do trabalho, o Serviço
Social como profissão insere-se, desde sua
emergência, no interior dos equipamentos
socioassistenciais existentes, desenvolvendo uma
atuação caracterizada por:
A) Pelo atendimento de demandas e necessidades
sociais de seus usuários, podendo produzir
resultados concretos nas condições materiais,
sociais, políticas e culturais na vida da população
com a qual trabalha, viabilizando sue acesso a
políticas sociais, programas, projetos, serviços,
recursos e bens de natureza diversa.
B) Pelo desenvolvimento de abordagens indiretas com
sues usuários, com raras ações de planejamento e
gestão de serviços e políticas sociais.
C) Por uma ação socioeducativa frágil para com as
classes subalternas, somente interferindo em seus
comportamentos, fragilizando suas formas de luta e
organização e em suas práticas de resistência.
D) Atuando nos espaços contraditórios das políticas
públicas e das instituições, onde se privilegia o
controle e o enquadramento dos subalternos,
também ocorre a luta pela restrição de direitos de
cidadania e ainda o acesso real a serviços e recursos
que essa população não consegue alcançar de outro
modo
39) Um dos grandes desafios hoje colocados aos
assistentes sociais consiste em formular projetos que
materializarão o trabalho a ser desenvolvido.
Marque a alternativa incorreta.
A) É importante ter em mente que o projeto de trabalho
é um mero instrumento um manual a ser seguido.
B) O planejamento das ações a serem desenvolvidas
deve identifica aquilo que requer a intervenção
profissional.
C) O planejamento das ações deve reconhecer de que
forma a intervenção irá responder às necessidades
sociais que, transformadas em demandas, serão
privilegiadas nos processos de trabalho nos quais a
profissão é requerida.
D) O projeto de trabalho deve condensar as
possibilidades e os limites colocados ao profissional
para executar suas tarefas.

A) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) I, II e IV.
D) II, III e IV.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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40) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a
alternativa correspondente.
Pensar o trabalho do assistente social requer
garantir a unidade entre:




) investigação/intervenção
) saber/fazer
) teoria/prática

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