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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

151 – ASSISTENTE SOCIAL 
 

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.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 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, 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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção. 

Abre-te Sésamo 

 A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O 

hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa, 

seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o 

caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou 

em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de 

impotência, fugiu dali. [...] 

 O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais 

senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem 

seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank, 

seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos. 

A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se 

você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você 

só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...] 

Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus 

neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite 

maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]  

Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha 

abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você 

guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria 

as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático. 

                           Alexandre Garcia (com adaptações) 

01) Em todas alternativas a palavra destacada 

está corretamente interpretada, de acordo 

com o seu sentido no texto, exceto em:  

 

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase 

maior do que ela. (= SEGURAVA) 

(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, 

cheia de teclas, e sentenciou...” 

(=DETERMINOU) 

(C) “...na medida das senhas que ele é escravo 

para ter acesso à vida.”                 (= 

EGRESSO) 

(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os 

recados...” (= DESCOBRE) 

 

02) De acordo com a leitura do texto, é 

incorreta a afirmação:  

 

(A) O autor do texto menciona com ironia um 

aspecto da modernidade: o excesso de 

senhas no dia-a-dia. 

(B) Com humor, o autor mostra que colocar 

todas as senhas em um único lugar, como 

na agenda eletrônica, não desobriga as 

pessoas de memorizar a senha que dá 

acesso a todas as outras. 

(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos 

exemplos de situações do cotidiano em que 

se necessita de senha. 
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a 

importância do uso de senhas para a 

segurança das pessoas. 

 

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas, 

exceto: 

 

(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30 

minutos” o verbo destacado encontra-se no 

pretérito imperfeito do modo indicativo. 

(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o 

que pretendia...” o temo destacado introduz 

a ideia de comparação. 

(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com 

um olhar de impotência, fugiu dali...” a 

relação de sentido estabelecida pela 

conjunção destacada é de oposição. 

(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio 

dinheiro ou até sem a vida”, o sentido 

expresso pela preposição destacada é de 

finalidade. 

 

04) Assinale a alternativa em que NÃO há 

presença de voz passiva sintética. 

 

(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira. 

(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a 

partida de futebol. 

(C) Descobriram-se novas provas contra o 

Deputado. 

(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do 

desabamento do prédio. 

 

05) Na frase “Se for sensato, você percebe que 

sua memória não pode ser ocupada com 

tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula 

se justifica por: 

 

(A) separar o aposto. 

(B) separar adjunto adverbial deslocado. 

(C) separar oração adverbial. 

(D) indicar a elipse de um termo. 

 

 

 

 

06) Assinale a opção em que há concordância 

inadequada, de acordo com a norma culta:  

 

(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia 

bondes. 

(B) Estados Unidos anunciou sua participação 

no projeto. 

(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas, 

ninguém nos ajudaram. 

(D) No baile de formatura, não foi permitido 

entrada de crianças. 

 

07) Em todas alternativas o significado 

contextual do termo destacado está correto, 

exceto em:  

 

(A) O técnico estava na iminência de ser 

demitido pelo clube. 

(B) A seção com o psicólogo durou mais do 

que o planejado. 

(C) De acordo com o censo realizado pelo 

governo, a população brasileira já passou 

dos 200 milhões de habitantes. 

(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados 

pela manhã. 

 

08) Leia o fragmento abaixo: 

 

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis 

e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível 

achar comida em qualquer esquina, a preços 

módicos. Já se provou que as pessoas ingerem 

uma quantidade significativamente maior de 

calorias.” 

 

O vocábulo destacado no texto têm como 

antônimo: 

(A) baixos. 

(B) razoáveis. 

(C) altos. 

(D) modestos. 
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação 

ao emprego dos pronomes, de acordo com 

a norma culta vigente. 

 

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do 

mês para a Itália? 

(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no 

papamóvel. 

(C) Para mim, corrigir os textos será fácil. 

(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos 

anos. 

 

10) Assinale a alternativa em que a palavra 

está escrita incorretamente: 

 

(A) Acetinado 

(B) Facinante 

(C) Pretensioso 

(D) Procissão 

 

11) De acordo com a posição da sílaba tônica, 

classificam-se como paroxítonas as duas 

palavras da opção: 

 

(A)  saci / crochê. 

(B)  ângulo / matemática. 

(C)  rapidamente/ pezinho. 

(D)  algum / dúvida. 

 

12) Assinale a opção em que há erro na 

identificação do elemento mórfico grifado: 

 

(A) aborrecido: desinência de masculino. 

(B) imaginar: radical. 

(C) saberia: tema 

(D) pretendeu: vogal temática 

 

13) Assinale a alternativa em que a frase 

encontra-se na voz verbal ativa: 

 

(A) A igreja será reformada. 

(B) Ele fez o trabalho. 

(C) O menino feriu-se 

(D) O trabalho foi feito por ele. 

  

 

14) De acordo com a divisão da palavra em 

sílabas, marque a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Abd-ô-men 

(B) Fi-lan-tro-po 

(C) Pa-ra-noi-a 

(D) Re-vól-ver 

 

15) De acordo com a divisão da palavra em 

sílabas, marque a alternativa CORRETA. 

 

(A) Apa-re-lho 

(B) Cre-scer 

(C) La-re-i-ra 

(D) Pneu-má-ti-co 
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16) O tipo de arquivo e respectiva extensão 

usada no ambiente Windows não está 

corretamente identificado em: 
 

(A) JPG- É basicamente o principal formato de 

arquivos de imagens digitais atualmente. 

Além do computador, este tipo de arquivo é 

usado também nas câmeras digitais ou 

telefones com recurso de câmera. 

(B) PDF- É usado no Power Point como padrão 

dos arquivos de apresentação gerados por 

ele.  

(C) XLS-  Tipo de arquivo usado pelo Excel para 

criar e editar planilhas.  

(D) ZIP- Indica um arquivo compactado com 

outros arquivos ou pastas. 
 

17) Assinale a alternativa que apresenta um 

elemento componente do Hardware de um 

computador que encontra-se incorretamente 

caracterizado: 

 

(A) Disco rígido ou popularmente chamado 

de HD (do inglês Hard Disk Drive) é o 

componente do computador onde são 

gravados e armazenados os dados.  

(B) Memória ROM: A memória ROM é uma 

unidade de armazenamento rápido. Ela 

segura as informações que estão sendo 

criadas ou manipuladas pelo usuário, e 

manda para o processador. Quando o 

computador é reiniciado, os dados da 

memória ROM são apagados. 

(C) O processador, também conhecido por 

“CPU” (que em português significa “Unidade 

central de processamento”) é onde se 

realizam as instruções de um programa de 

computador.  

(D) Pen drive: É um dispositivo de 

armazenamento de dados portátil, pode ser 

plugado em qualquer computador com porta 

USB. 

18) No Windows existem diversos atalhos, que 

são combinações de teclas cuja função é 

proporcionar acesso rápido a vários 

recursos do computador. O atalho e sua 

respectiva função, encontra-se 

incorretamente associado em: 

 

(A) Colar – Ctrl + V 

(B) Desfazer – Ctrl+ Z 

(C) Negrito – Ctrl + N 

(D) Recortar – Ctrl + R 

 

19) Em uma planilha de Excel, deseja-se 

calcular os valores registrados nas células 

A1 a A10. A fórmula correta a ser utilizada 

deverá ser: 

 

(A) =SOMA(A1*A10)  

(B) =SOMA(A1/A10)  

(C) =SOMA(A1:A10)  

(D) =SOMA(A1+A10)  

 

20) Leia o trecho abaixo. 

 

“É o software mais importante do computador. 

Ele é instalado em uma área especial dentro do 

disco rígido e é carregada, para a memória RAM, 

toda vez que o computador é ligado.” 

 

O tipo de Software é o: 

(A) Software Rígido. 

(B) Software Básico. 

(C) Software Utilitário. 

(D) Software Aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                                

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre a educação e o dever do Estado de 

assegurar o acesso à criança e ao 

adolescente é correto afirmar, EXCETO: 

  

(A) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo.  

(B) O não oferecimento do ensino obrigatório 

pelo poder público ou sua oferta irregular 

importa responsabilidade da autoridade 

competente. 

(C) Compete ao poder público recensear os 

educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 

responsável, pela freqüência à escola.  

(D) Os pais ou responsável têm a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino público.  

 

22) Considerando o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, marque a alternativa 

INCORRETA: 

  

(A) Considera-se criança, para os efeitos desta 

Lei, a pessoa até doze anos de idade 

completos, e adolescente aquela entre treze 

e dezoito anos de idade.  

(B) A criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana.  

(C) Nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais.  

(D) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência.   

 

 

 

 

 

 

23) Sobre o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (Peti) é correto afirmar, 

EXCETO: 

  

(A) É de caráter intersetorial.  

(B) É integrante da Política Nacional de 

Assistência Social. 

(C) Inclui o trabalho social com famílias.  

(D) Objetiva contribuir para a retirada de 

crianças e adolescentes com idade inferior a 

14 (quatorze) anos em situação de trabalho.  

 

24) São competências dos órgãos e entidades 

públicos na área de promoção e assistência 

social, considerando a instauração da 

política nacional do idoso, EXCETO: 

  

(A) Promover simpósios, seminários e 

encontros específicos.  

(B) Promover a capacitação de recursos para 

atendimento ao idoso. 

(C) Criar serviços alternativos de saúde para o 

idoso.  

(D) Planejar, coordenar, supervisionar e 

financiar estudos, levantamentos, pesquisas 

e publicações sobre a situação social do 

idoso.  

 

25) A política nacional do idoso tem por objetivo:  

  

(A) Gerar o conhecimento e informação sobre o 

processo de envelhecimento para toda 

sociedade.  

(B) Priorização do atendimento ao idoso em 

todos os serviços.  

(C) Assegurar os direitos sociais do idoso, 

criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva 

na sociedade.  

(D) Transformar o idoso no principal agente e 

destinatário das transformações a serem 

efetivadas através desta política.   

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Considerando a Constituição Federal de 

1988, marque (V) para Verdadeiro ou (F) 

para Falso: 

 

(  ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

(  ) É assegurado o direito de resposta, quando 

o agravo for importante, além da 

indenização por dano material, moral ou à 

imagem.  

(  ) É assegurada, nos termos da lei, a 

prestação de assistência religiosa nas 

entidades civis e militares de internação 

coletiva. 

(  ) É assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício 

profissional. 

 

Marque a alternativa que apresenta a seqüência 

CORRETA: 

(A) V, V, F, V.  

(B) V, F, V, V.  

(C) V, V, V, F.  

(D) V, F, F, V.  

 

27) O alistamento eleitoral e o voto são 

facultativos para, EXCETO: 

  

(A) Os analfabetos.  

(B) Os maiores de setenta anos.  

(C) Os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos.  

(D) Os maiores de sessenta e cinco anos.    

 

28) As ações governamentais na área da 

assistência social serão organizadas com 

base nas seguintes diretrizes: 

  

(A) Centralização político-administrativa e 

participação da população. 

(B) Descentralização político-administrativa e 

participação da população.  

(C) Universalidade e participação da população. 

(D) Participação da população e integralidade. 

 

29) Sobre os objetivos da assistência social 

destacados na Constituição Federal, 

considere: 

 

I. Habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária.   

II. Garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a 

lei.  

III. Promoção da integração ao mercado de 

trabalho.  

 

Está (ão) CORRETO (S):  

(A) I, II, III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, apenas.  

 

30) A proteção social especial tem por objetivo, 

EXCETO:  

  

(A) Contribuir para a reconstrução de vínculos 

familiares e comunitários.  

(B) O fortalecimento das potencialidades e 

aquisições.  

(C) O direito da defesa. 

(D) A proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de violação de 

direitos. 

 

31) O Centro de Referência de Assistência 

Social (Cras) é: 

  

(A) É a unidade pública nacional, de base 

territorial, localizada em áreas com maiores 

índices de vulnerabilidade e risco social, 

destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de 

abrangência e à prestação de serviços, 

programas e projetos socioassistenciais de 

proteção social especial às famílias. 
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(B) É a unidade pública municipal, de base 

territorial, localizada em áreas com maiores 

índices de vulnerabilidade e risco social, 

destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de 

abrangência e à prestação de serviços, que 

demandam intervenções especializadas da 

proteção social básica.  

(C) É a unidade pública estadual, de base 

territorial, localizada em áreas com maiores 

índices de vulnerabilidade e risco social, 

destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de 

abrangência e à prestação de serviços, 

programas e projetos socioassistenciais de 

proteção social especial às famílias. 

(D) É a unidade pública municipal, de base 

territorial, localizada em áreas com maiores 

índices de vulnerabilidade e risco social, 

destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de 

abrangência e à prestação de serviços, 

programas e projetos socioassistenciais de 

proteção social básica às famílias.  

 

32) Considerando as ações de governo na área 

de assistência social, compete aos 

municípios, EXCETO: 

  

(A) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade 

e funeral.  

(B) Estimular e apoiar técnica e financeiramente 

as associações e consórcios municipais na 

prestação de serviços de assistência social. 

(C) Atender às ações assistenciais de caráter de 

emergência.  

(D) Realizar o monitoramento e a avaliação da 

política de assistência social em seu âmbito. 

 

33) Considerando os princípios organizativos do 

Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, marque a alternativa INCORRETA: 

  

(A) Equidade: assistência social nas mesmas 

proporções àqueles que estiverem em 

situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 

social. 

(B) Gratuidade: assistência social prestada sem 

exigência de contribuição ou contrapartida.  

(C) Universalidade: todos têm direito à proteção 

socioassistencial.  

(D) Integralidade da proteção social: oferta das 

provisões em sua completude.   

 

34) A garantia de acolhida digna, atenciosa, 

equitativa, com qualidade, agilidade e 

continuidade é: 

  

(A) Um princípio ético para a oferta da proteção 

socioassistencial no Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS.  

(B) Uma diretriz estruturante da gestão do 

Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS.  

(C) Uma segurança afiançada pelo Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS. 

(D) Um objetivo do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS.   

 

35) Definir as condições e o modo de acesso aos 

direitos socioassistenciais, visando à sua 

universalização é responsabilidade: 

  

(A) Dos municípios.  

(B) Do Distrito Federal.  

(C) Da União.  

(D) Dos Estados.   

 

36) Sobre os direitos da pessoa portadora de 

transtorno é correto afirmar, EXCETO: 

  

(A) Deve ser protegida contra qualquer forma de 

abuso e exploração.  

(B) Deve ter garantia de sigilo nas informações 

prestadas. 

(C) Deve ter livre acesso aos meios de 

comunicação disponíveis.  

(D) Deve ser tratada em serviços 

especializados, preferencialmente, em 

regime de internação. 
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37) São eixos de atuação do assistente social na 

saúde, EXCETO: 

  

(A) Mobilização, participação e controle social. 

(B) Atendimento aos usuários e equipe 

interdisciplinar. 

(C) Investigação, planejamento e gestão. 

(D) Assessoria, qualificação e formação 

profissional.  

 

38) Sobre a atuação do assistente social no 

atendimento direto ao usuário na saúde, 

considere: 

 

I. Predominam as ações socioassistenciais, 

como a marcação de consultas e exames e 

a solicitação de autorização para tais 

procedimentos aos setores competentes.  

II. As visitas domiciliares são importantes 

instrumentos a serem utilizados por 

assistentes sociais porque favorece uma 

melhor compreensão acerca das condições 

de vida dos usuários, que envolvem a 

situação de moradia (residência e bairro) e 

as relações familiares e comunitárias. 

III. O profissional de Serviço Social pode ser um 

interlocutor entre os usuários e a equipe de 

saúde com relação aos determinantes 

sociais, visto que o respeito pela diversidade 

é um princípio que deve fundamentar tanto a 

sua formação como o seu trabalho 

profissional.  

 

Está (ão) CORRETO (S): 

(A) I, II, III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, apenas.  

 

 

 

 

 

 

 

39) Considerando ações de articulação dos 

assistentes sociais na equipe de saúde, 

marque a alternativa INCORRETA: 

  

(A) Planejar, executar e avaliar com a equipe de 

saúde ações que assegurem a saúde 

enquanto direito. 

(B) Realizar a notificação, junto com a equipe 

multiprofissional, frente a uma situação 

constatada e/ou suspeita de violência, às 

autoridades competentes,   

(C) Participar, em conjunto com a equipe de 

saúde, de ações socioeducativas nos 

diversos programas e clínicas.  

(D) Realizar em conjunto com a equipe de saúde 

o atendimento à família e/ou responsáveis 

em caso de óbito, cabendo ao serviço 

administrativo esclarecer a respeito dos 

benefícios e direitos referentes à situação, 

previstos no aparato normativo e legal 

vigente.  

 

40) Considerando o Código de Ética Profissional 

do/a Assistente Social e os princípios 

fundamentais, marque a alternativa 

INCORRETA: 

  

(A) Responsabilização da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos 

civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras.  

(B) Defesa intransigente dos direitos humanos e 

recusa do arbítrio e do autoritarismo.  

(C) Defesa do aprofundamento da democracia, 

enquanto socialização da participação 

política e da riqueza socialmente produzida.  

(D) Empenho na eliminação de todas as formas 

de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos 

socialmente discriminados e à discussão 

das diferenças.    


