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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (CÓD. 103)

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.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO
- ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da |prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

O processo de Globalização encontra-se, a cada dia, mais avançado, intensificando-se e
difundindo-se por todo o mundo. Tal fenômeno representa a integração, em nível mundial, das diferentes
localidades através dos avanços promovidos no campo das comunicações e nos transportes,
proporcionando uma relação global em níveis econômicos, culturais, políticos e, consequentemente,
sociais.
Existem, dessa forma, muitos daqueles que admiram e consideram importante o fenômeno de
mundialização das sociedades, havendo, por outro lado, aqueles críticos que a consideram prejudicial.
Fala-se, portanto, da existência de vantagens e desvantagens da Globalização, embora a definição do que
seria cada um desses “lados” dependa de quem promove a sua análise.
Em um esforço de síntese das várias conclusões já realizadas, destacaremos, então, as principais
vantagens e desvantagens da globalização respectivamente. Vale esclarecer, contudo, que essa análise
não é um consenso geral, podendo haver discordâncias sobre qualquer um dos elementos apresentados.
Entre as vantagens da Globalização, a primeira e mais óbvia de todas a serem citadas é a
diminuição das distâncias e do tempo, assinalando um fenômeno que David Harvey chamou de
“compressão espaço-tempo”. Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e
dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto principalmente da Revolução TécnicoCientífica-Informacional. Tal configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de forma mais
rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo.
Outro aspecto que pode ser considerado positivo da Globalização é a redução do preço médio
dos produtos, embora essa não seja uma característica constante. Através da maior integração política
mundial, entre outros elementos (como a formação dos Blocos Econômicos), muitos produtos tornaramse mais baratos e também mais abundantes, sendo largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos
casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do
mundo, o que contribui para a diminuição dos custos.
Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, por exemplo, se
há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, o restante do mundo passar a ter
conhecimento dessa novidade quase que em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos,
políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do
saber. Não por acaso, o sociólogo espanhol Manuel Castells afirma que estamos vivendo na “sociedade
do conhecimento”.
No campo financeiro, a Globalização também apresenta aquilo que podemos considerar como
vantagens. Destacam-se, nesse ínterim, os investimentos mais facilitados e que podem difundir-se por
todo o globo; a maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos; a possibilidade de
maiores e mais amplos tipos de financiamentos de dívidas fiscais; a integração do sistema bancário
mundial, entre outros aspectos.
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Entre as desvantagens da Globalização, é preciso lembrar que, muitas delas, são creditadas não
tão somente a esse processo em si, mas também e principalmente ao sistema capitalista, ao qual a
Globalização está intrinsecamente ligada. Na verdade, para o mundo, ela é apenas a mundialização do
sistema capitalista e a difusão de valores dominantes para toda a sociedade global, concepção que
fundamenta boa parte das críticas promovidas.
A primeira grande desvantagem do processo de Globalização, na visão de seus críticos, é a
forma desigual com que ela se expande, beneficiando, quase sempre, as localidades economicamente
mais desenvolvidas e chegando “atrasada” ou de forma “incompleta” a outras regiões, tornando-as
dependentes economicamente.
Outra desvantagem, também referente à desigualdade, está no ritmo e no direcionamento dos
fluxos de informações. Algumas regiões, principalmente aquelas pertencentes a países desenvolvidos,
conseguem expandir mais facilmente seus valores e suas informações, algo que não ocorre com regiões
mais periferizadas. Assim, por exemplo, as culturas francesa, americana ou inglesa são facilmente
reconhecidas em todo o planeta, já outras culturas são marginalizadas ou até relegadas ao ostracismo,
porque seus locais de origem não conseguem transmiti-las pelos meios de expansão da globalização.
No campo econômico, novamente a questão da desigualdade emerge como cerne das críticas
direcionadas à globalização. A expansão das empresas multinacionais – apesar de conseguir diminuir os
preços – é um duro golpe à livre concorrência, haja vista que poucas instituições passam a controlar boa
parte do mercado mundial. Além disso, o deslocamento das fábricas permite a aquisição de matériasprimas mais baratas e o emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo os salários e contribuindo
para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas.
A Globalização também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma
com que ela consegue disseminar, rapidamente, crises econômicas especulativas. A crise imobiliária dos
Estados Unidos de 2008, por exemplo, foi rapidamente sentida na Europa e, por extensão, em várias
outras partes do mundo, provocando um colapso total dos sistemas de especulação em todo o planeta,
ampliando taxas de desemprego e de dívidas públicas.
Por fim, cita-se também como desvantagem da Globalização a questão ambiental, pois o ritmo
consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior
exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das
águas e dos meios produtivos, como o solo. O aquecimento global ou a devastação das florestas são
argumentações constantes quanto a esse fator.
Atualmente, existem muitos movimentos antiglobalização que centram suas críticas a essas
desvantagens apresentadas e também a outros aspectos, como o protecionismo comercial e o
imperialismo político-econômico dos países desenvolvidos. Entre esses movimentos e organizações, cabe
destaque ao Occupy Wall Street e ao Fórum Social Mundial.

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pos-contras.htm
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01) O texto torna evidente
A) O acesso facilitado de todos aos produtos e serviços de
empresas transnacionais.
B) A preocupação das empresas extrafronteiras com o
bem-estar de todos.
C) A globalização é uma realidade atual que suscita
debates através de opiniões divergentes sobre seu
alcance a todas as comunidades.
D) A globalização originou-se com o advento do
computador e das comunicações que propiciaram a
rapidez de sua expansão.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar
A) A grande vilã, a globalização, é uma consequência
direta da evolução tecnológica.
B) A tecnologia deu início às reflexões sobre as grandes
mudanças decorrentes da globalização.
C) A globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
D) A telecomunicação, associada à informática, é o grande
sustentáculo da globalização.
03) “Apesar de “(L.52) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

Explicativa.
Conclusiva.
Concessiva.
Conformativa.

04) Exerce a mesma função sintática do termo “de
mundialização” (L.6/7) a expressão da alternativa

06) No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em
A) A forma pronominal “se”, em “O processo de
Globalização
encontra-se”
(L.1),
é
partícula
apassivadora pessoal.
B) O vocábulo “seja” (L.20) é formado por derivação
regressiva.
C) O vocábulo “uma”, em “uma relação global” (L.4),
individualiza “relação”.
D) A expressão “discordâncias” (L.12), que completa o
verbo “haver” (L.12), mudará de função sintática caso
haja substituição dessa forma verbal pela sua correlata
“existir”.
07) Uma análise dos elementos linguísticos que compõem o
texto permite afirmar:
A) “se”, em “Fala-se” (L.8), é parte integrante de “Fala”.
B) “muitos daqueles” (L.6) funciona como objeto direto de
“Existem”.
C) No vocábulo “Hoje” (L.25), o encontro “-Ho” constituise um dígrafo.
D) Em “haver” (L.12), o “-h” representa uma consoante
brasileira.
08) Responda:
A) “O”, em “o que contribui para a diminuição dos custos.”
(L.24), é, do ponto de vista morfológico” igual a
“aquilo” (L.31).
B) “Existem”, em “Existem, dessa forma, muitos daqueles”
(L.6), possui sujeito indeterminado.

A) “das sociedades” (L.7).
B)

“de todas” (L.13).

C) “das distâncias” (L.14).
D) “do preço” (L.19).
05) Leia:

C) “da medicina” (L.26) é paciente da ação nominal.
D) O vocábulo “Algumas” (L.46), se deslocado para depois
do substantivo com o qual se relaciona, não altera o
sentido do contexto em está inserido.
09) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em

“que pode ser considerado positivo da Globalização” (L.19).
A) “do que” (L.8) expressa comparação e não admite
Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz ativa, a
forma verbal corresponderá a:
A) Podem considerar
B) Pode considerar
C) Podia considerar
D) Poderá considerar
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (CÓD. 103)

apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia.
B) “contudo” (L.11) exprime uma ressalva ao que foi
afirmado anteriormente.
C) “como” (L.21) pode ser substituído por quanto, sem
comprometimento da frase.
D) “pois” (L.62) expressa, nesse caso, uma conclusão.
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10) A alternativa em que o fragmento destacado contém
uma ideia de estado de sujeito é
A) “Tal fenômeno representa a integração” (L.2).
B) “Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos” (L.15).
C) “muitos produtos tornaram-se mais baratos” (L.21/22).
D) “o deslocamento das fábricas permite a aquisição de
matérias-primas mais baratas” (L.54/55).

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

15) As vírgulas, em “Destacam-se, nesse ínterim, os
investimentos mais facilitados” (L.32) isolam
A) Uma oração adverbial intercalada.
B) Um termo explicativo.
C) Um adjunto adverbial deslocado.
D) Uma oração subordinada anteposta.

11) Exerce função predicativa a expressão na alternativa
A) “a cada dia” (L.1).
B) “global” (L.4).
C) “citadas” (L.13).
D) “de ‘compressão espaço-tempo’” (L.14/15).
12) Exerce o mesmo valor morfológico do “que”, em “que
essa análise não é um consenso geral”, o “que” da
alternativa
A) “que estamos vivendo na “sociedade do conhecimento”.
(L.29/30).
B) “que podemos considerar como vantagens.” (L.31/32).
C) “que podem difundir-se por todo o globo;” (L.32/33).
D) “que não ocorre com regiões mais periferizadas.”
(L.47/48).
13) A base de formação primária da palavra “Globalização”
(L.19) é um
A) Verbo
B) Adjetivo
C) Substantivo
D) Advérbio
14) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em
A) “serem” (L.13) e “campo” (L.3).
B) “dia” (L.1) e “dessa” (L.6).
C) “seria” (L.9) e “isso” (L.15).
D) “país” (L.26) e “aquilo” (L.31).
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (CÓD. 103)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) O Microsoft Office Word é um dos editores de texto
mais versáteis e utilizados no mundo, sendo possível
realizar desde edições de pequenos textos até a
organização de livros. Disponibilizando recursos de
revisão de texto, formação especial, inserção de figuras,
imagens, etc.

19) Sempre nos meses de dezembro, José faz backup de
todos os arquivos produzidos durante o ano. Ao
consultar as propriedades do volume compactado, se
deu conta que seu tamanho corresponde a 5.242.880 Kb.
Seu pen drive de 8 gigabytes, está com 3.145.728 Kb

São extensões de arquivos suportadas por este editor quando
do salvamento de arquivos produzidos por ele:

comprometido.

A)
B)
C)
D)

de armazenamento disponível no escritório, José deverá

cdr
pdf
ppt
xlsx

conseguir

acondicionar

completamente o referido backup em uma das unidades

utilizar:
A) 1 DVD convencional (DVD-5).

17) Os cabeçalhos e rodapés são áreas situadas no espaço
em branco fora da área de impressão de uma página,
que podem ser: superior, inferior e lateral de cada
página de um documento. Neles é possível inserir ou
alterar textos ou gráficos, como por exemplo, adicionar
hora e a data, logomarca de empresa, números de
página, etc. O referido recurso está disponível na guia:
A)
B)
C)
D)

Para

B) 1 pen drive de 4 gigabytes completamente livre.
C) 7 CDs convencionais (700Mb).
D) Seu pen drive, mesmo parcialmente comprometido.
20) São pequenos arquivos que os sites colocam no disco
rígido do seu computador quando você os visitam pela

Início.
Inserir.
Layout da página.
Referências.

primeira vez. Algo semelhante a um cartão de
identificação exclusivo. Sua função é notificar o site
quando o navegante voltar. Embora seja possível sua

18) Planilhas para fazer controle de produtos em estoque ou
simplesmente orçamentos, são muito utilizadas pela
maioria dos usuários do Microsoft Office Excel, sendo
que a utilização das fórmulas certas proporciona
resultados rápidos e de maneira prática. Observe a
planilha a seguir:

utilização indevida quando armazenam dados pessoais,
eles em si não são mal-intencionados. Muitos sites o
utilizam, eles informam aos gerenciadores das páginas
de internet quantas vezes determinado usuário as visitas,
norteando assim os proprietários de sítios da Web a

A

3

C
D
E
VAL.
PRODUTO QUANT
TOTAL
UNT
10
0,80
Tomate
8
0,60
Cebola

4

Batata

7

0,45

5

Beterraba

9

0,52

1
2

B

6

respeito dos interesses dos internautas, podendo
oferecer-lhes conteúdos melhor direcionados.

O texto supra, refere-se ao(à):
A) Pop-up.
B) Favoritos.

Para a obtenção do total resultante da multiplicação da
quantidade de cebola por seu valor unitário, faz-se necessário
aplicar a fórmula:
A)
B)
C)
D)

C) Dados de Formulário.
D) Cookie.

=B1*C1
=B3xC3
=C3*B3
B3*C3

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (CÓD. 103)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Na resolução CFESS nº 557/09 - O entendimento ou
opinião técnica do Assistente Social sobre o objeto da
intervenção conjunta com outra categoria profissional e/
ou equipe multiprofissional, deve destacar a sua área de
conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua
atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise
social e outros componentes que devem estar
contemplados na opinião técnica. O NÃO cumprimento
do que lhe compete implicará em violação ao (a):
A) Código de Ética do Assistente Social.
B) Lei de Regulamentação da Profissão.
C) Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.
D) Sistema Único da Assistência Social – SUAS.
22) De acordo com Teixeira (2010), o foco das ações
socioassistenciais e socioeducativas deve ser as
necessidades das famílias e a garantia dos direitos de
cidadania, cujas propostas e ações perpassam o âmbito
específico de uma política, para uma perspectiva
intersetorial, integrada e articulada. No âmbito
específico da assistência social, essas ações devem ser
guiadas pela efetivação de direitos e da responsabilidade
pública, que deve ser o norte do trabalho social com
famílias ou grupos de famílias. Compreendidos na
perspectiva de participação social e do coletivo os
objetivos do trabalho social com famílias devem ser:
A) A autonomia e o empoderamento.
B) A autonomia e o protagonismo.
C) A potencialidade e o empoderamento.
D) A subjetividade e a emancipação.
23) Maria, solteira e desempregada, mãe de 5 filhos, deu a
luz ao seu 6º filho na Maternidade Municipal de São
Sebastião. No entanto, diante de sua situação, ela
manifesta o interesse de entregar o bebê para adoção.
Com base na Lei nº 8.069/90, a Assistente Social da
maternidade deve encaminhá-la obrigatoriamente a (o):
A) Acolhimento Institucional.
B) Conselho Tutelar.
C) Defensoria Pública.
D) Justiça da Infância e da Juventude.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (CÓD. 103)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 40
24) De acordo com Martinelli/1994, o conjunto articulado
que permite a operacionalização da ação profissional do
Assistente Social é conhecido como:
A)
B)
C)
D)

Competência e Prática Profissional.
Instrumentos e Técnicas.
Postura Ética e Investigativa.
Vocação e Habilidade.

25) A prática do Assistente Social não funciona mais como
uma ação que tem começo, meio e fim, mas, como
processo contínuo, investindo na capacitação teóricometodológica dos seus profissionais. A nova
configuração social alicerçada no sistema capitalista, no
neoliberalismo exige dos profissionais constante
aprimoramento e qualificação visando respostas às
demandas oriundas dessa desorganização da realidade
social. A categoria que surge como resposta às
demandas dos mesmos e como suporte, com qualidade,
para as ações dos profissionais é a (o):
A)
B)
C)
D)

Mediação.
Método.
Processo de Trabalho.
Trabalho Social.

26) Para Myrian Veras Baptista (2000): Na prática a
(re)construção do objeto da ação profissional é um
processo que envolve operacionalização das demandas
institucionais, das pressões dos usuários e das decisões
profissionais. Uma vez que a intervenção e o
planejamento da ação do profissional se realizam
primordialmente nas instituições, o ponto de partida e o
ponto de referência para essa construção e para o
planejamento da intervenção são as (os):
A)
B)
C)
D)

Demandas institucionais.
Intervenções na realidade social.
Pesquisas sociais.
Projetos sociais.

27) Para WEISSHAUPT/1988: As relações entre o
assistente social, o usuário e seu objeto da prática estão
submetidos a limites organizacionais e institucionais, e
situados em um dado contexto histórico. Sua autonomia
fica sujeita às relações de propriedade, saber e poder
entre os atores; fica limitada pelo ponto de vista da
racionalidade da organização, da legitimidade da
instituição e da articulação “contextual” que determina
o lugar do Serviço Social na (no):
A)
B)
C)
D)

Prática profissional.
Ideologia política.
Espaço organizacional.
Divisão sociotécnica do trabalho.
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28) Segundo Neder (1996), “os assistentes sociais são os
únicos profissionais que tem como objeto privilegiado
de intervenção durante toda sua trajetória histórica, ao
contrário de outras profissões que a privilegiam em
alguns momentos e, em outros, a tiram de cena.” A
citação acima, refere-se a:
A) Questão social.
B) Prática profissional.
C) Mediação.
D) Família.
29) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
será garantida a convivência da criança e do adolescente
com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de
visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas
hipóteses de acolhimento institucional:
A) Pelo pai ou mãe que está em liberdade, através de
autorização judicial.
B) Pelo Conselho Tutelar, desde que comprovada a
necessidade que atenda ao superior interesse da criança
ou adolescente e fundamentada pela autoridade
judiciária.
C) Pela entidade responsável, somente com autorização
judicial.
D) Pela entidade responsável, independentemente de
autorização judicial.
30) O Sistema Único da Assistência Social – SUAS, orienta
que, a proteção social de assistência social, ao ter por
direção o desenvolvimento humano e social e os direitos
de cidadania, tem por garantias, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Segurança de acolhida.
Segurança de integração à seguridade social.
Segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais.
Segurança social de renda.

31) Conforme a lei nº 10.741/03, são considerados crimes
em espécie contra a pessoa idosa, EXCETO:
A) Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou
qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes
aplicação diversa da de sua finalidade.
B) Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar,
testar ou outorgar procuração.
C) Induzir pessoa idosa que tenha discernimento de seus
atos a outorgar procuração para fins de administração de
bens ou deles dispor livremente.
D) Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a
benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como
qualquer outro documento com objetivo de assegurar
recebimento ou ressarcimento de dívida.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (CÓD. 103)
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32) Quanto à Lei nº 8.742/93 – LOAS, é CORRETO
afirmar que:
A) A formação das equipes de referência deverá considerar
os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições
que devem ser garantidas aos usuários, conforme
deliberações do CNAS.
B) As entidades e organizações de assistência social podem,
para defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao
funcionamento, recorrer somente aos Conselhos
Municipais.
C) Consideram-se entidades e organizações de assistência
social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento
aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as
que atuam na defesa e garantia de direitos.
D) O benefício de prestação continuada deve ser revisto a
cada 4 (quatro) anos para avaliação da continuidade das
condições que lhe deram origem.
33) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente a Lei
nº 8.069/90, é correto afirmar sobre a adoção de
crianças e adolescentes:
I.

Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos,
independentemente do estado civil.
II. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do
adotando.
III. A adoção independe do consentimento dos pais ou do
representante legal do adotando.
IV. Em se tratando de adotando maior de oito anos de idade,
será também necessário o seu consentimento.
Estão corretos os itens:

A)
B)
C)
D)

II e IV.
I e II.
I, II e IV.
I e III.

34) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS/93 é condição para os repasses de recursos aos
Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, a efetiva
instituição e funcionamento de:
A) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência
Social, Plano de Assistência Social e Comprovação
orçamentária dos recursos próprios destinados à
Assistência Social.
B) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência
Social, Conselho Regional de Serviço Social e
Acompanhamento dos serviços socioassistenciais.
C) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência
Social, Benefícios eventuais e Programas e projetos da
Assistência Social.
D) Conselho de Assistência Social, Conselho Regional de
Assistência Social, Plano de Assistência Social e
Serviços de Acolhimento a crianças e adolescentes.
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35) De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente/Lei nº 8.069 de 13.07.90 Da Prática do Ato
Infracional, são penalmente inimputáveis e estão
sujeitos as medidas previstas nesta Lei:
A)
B)
C)
D)

Menores de 18 anos.
Menores de 16 anos.
Maiores de 14 anos.
Maiores de 12 anos.

36) Pastorini (1997). Na perspectiva tradicional é
“concebida como um conjunto de ações por parte do
aparelho estatal, que tende a diminuir as desigualdades
sociais”. Sua função principal é a “correção” dos efeitos
negativos produzidos pela acumulação capitalista. Nesta
concepção, é entendida como concessão por parte do
Estado para melhorar o bem-estar da população, cuja
solução para os problemas seria uma melhor
redistribuição de renda ou uma distribuição “menos
desigual” dos recursos sociais. Nesta ótica teria o papel
de restabelecer o equilíbrio social, via redistribuição de
renda:
A)
B)
C)
D)

39) No Brasil, a política social de caráter não contributivo,
que deve atender a todos os cidadãos que dela
necessitarem é:
A)
B)
C)
D)

Assistência Social.
Educação.
Previdência Social.
Saúde.

40) O art. 7º da Constituição Federal estabelece a proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de:
A)
B)
C)
D)

Dezesseis anos.
Doze anos.
Quatorze anos.
Treze anos.

Cidadania.
Democracia.
Direito social.
Política Social.

37) É fundamental no exercício profissional do Assistente
Social, devendo ser entendido na atualidade como via
de acesso aos objetivos em comum entre as políticas
públicas. Caracteriza-se por não haver diferenças
hierárquicas significativas a serem priorizadas, uma vez
que parte-se da importância das informações, as quais
transitam através dos canais que interligam os vários
integrantes ou colaboradores de uma determinada
instituição organizacional. As informações transitadas
deverão circular livremente, tendo como alvo e principal
meta o atendimento às demandas dos usuários finais do
serviço considerado.
A) Rede.
B) Mediação.
C) Gestão.
D) Fluxo.
38) Conforme o art. 13 do Estatuto da Criança e do
Adolescente os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados a qual órgão da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais?
A) Conselho Tutelar.
B) Defensoria Pública.
C) Juizado da Infância e Juventude.
D) Ministério Público.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (CÓD. 103)
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