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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

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- 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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.joaquimpires2019@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane 1 

Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources Institute (WRI) Brasil, uma 2 

instituição de pesquisa internacional. [...] “O Brasil está entre os dez principais países que mais perdem e 3 

desperdiçam alimento. Estamos falando da cadeia de perda e de desperdício. Perda que tem a ver com a 4 

colheita, a pós-colheita, com a distribuição e o desperdício que já vem no final da cadeia, que é no varejo, 5 

no supermercado e com o hábito do consumidor”, disse Viviane. 6 

Essa perda e desperdício de alimentos tem diversas implicações. Uma delas é com relação à 7 

segurança alimentar.  8 

[...] 9 

Segundo Allan Boujanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 10 

Alimentação (FAO) no Brasil, cerca de 30% de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido 11 

antes de chegar à mesa do consumidor. Isso provoca, segundo a FAO, um prejuízo econômico estimado 12 

em US$ 940 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 3 trilhões. 13 

Sobre a questão ambiental, Viviane disse que, se essa perda mundial com os alimentos fosse um 14 

país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, ficando 15 

atrás apenas da China e dos Estados Unidos. 16 

Outras implicações, segundo Viviane, dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. “É 17 

um assunto que envolve uma questão social e de segurança alimentar, de impacto econômico, mas também 18 

de impactos ambientais e aí destacamos essencialmente a perda da biodiversidade, impactos na 19 

biodiversidade, impactos no uso do solo, na questão da água, da escassez da água, e também a questão do 20 

clima, das emissões de carbono”, disse. 21 

Para Viviane, uma das ações que poderia ajudar a reduzir o desperdício e a perda de alimentos 22 

no país seria a adoção de um marco regulatório sobre o tema. “Hoje temos vários projetos de lei, mas que 23 

não foram aprovados ou promulgados. É super-importante que tenhamos um marco regulatório específico 24 

e que proporcione segurança jurídica para que as empresas realizem suas doações de forma adequada e 25 

para que haja incentivos e subsídios para a redução da perda e desperdício alimentar. Essa questão 26 

legislativa e regulatória é extremamente importante”, disse. 27 
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Para a coordenadora de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, inventariar a perda e o desperdício 28 

de alimentos é um primeiro passo importante que as empresas e que os países devem fazer. Depois  seria 29 

importante estabelecer metas de redução e estratégias para que ocorram. 30 

Para Alcione, a grande dificuldade diz respeito à cadeia logística. “Tanto a cadeia de distribuição 31 

quanto a de armazenamento e o consumidor final tem uma grande perda de alimentos por falta de 32 

infraestrutura. Nossas centrais de abastecimento não têm uma infraestrutura adequada. Faltam cadeias e 33 

câmaras frias e falta conscientização na parte de manipulação e embalagens. O Brasil tem um grande 34 

problema de infraestrutura hoje e de logística nessa área. Diria que esse é o problema mais grave que a 35 

gente tem no desperdício de alimentos”, disse a integrante do corpo diretivo da Rede Save Food Brasil. 36 

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-

diz-entidade  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-diz-entidade
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-diz-entidade
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01) Com base no texto, pode-se afirmar: 

 

(A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente, 

indispensável ao seu desenvolvimento. 

(B) O desperdício, no mundo inteiro, visa a incentivar a 

produção. 

(C) O aproveitamento de alimentos através de doações é 

solução viável para o desperdício no Brasil. 

(D) O gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é 

bom para qualquer país. 

 

02) A través das proposições dos diferentes enunciadores, 

é correto afirmar: 

 

(A) A falta de uma legislação que incentive a doação acaba 

inibindo iniciativas com a finalidade de minimizar o 

desperdício. 

(B) Não há solução possível para o desperdício porque ele 

é diferente em cada parte do mundo. 

(C) O desenvolvimento brasileiro está extremamente 

ligado à imagem do desperdício. 

(D) As empresas, quando desperdiçam, estimulam o 

crescimento do nível de empregos. 

 

03) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito 

em: 

 

(A) “uma”, em “uma instituição de pesquisa 

internacional.” (L.2/3) individualiza o termo 

“instituição. 

(B) “mas “, em “mas também de impactos ambientais” 

(L.18/19) indica inclusão. 

(C) Na palavra “hoje” (L.35), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(D) “que” e “que”, em “que corresponde a cerca de R$ 3 

trilhões.” (L.13)  e “que esse é o problema mais grave” 

(L.35), do ponto de vista morfológico, são iguais. 

 

04) Com referência aos elementos linguísticos que 

compõem o texto, é correto afirmar: 
 

(A) “mas também” (L.18) exprime oposição. 

(B) “poderia ajudar” (L.22) indica incerteza de um fato 

passado mediante certa condição. 

(C) “Se” (L.14) expressa causa. 

(D) “conscientização” (L.34) tem valor subjetivo. 

 

05) Há predicado verbal em: 

 

(A) “vários projetos de lei  não (...) foram (...) 

promulgados.” (L.23/24). 

(B) “ela seria o terceiro maior país do mundo” (L.15). 

(C) “Essa questão legislativa e regulatória é extremamente 

importante” (L.26/27). 

(D) “o desperdício de alimentos é um primeiro passo 

importante” (L.28/29). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão “de 

alimentos” (L.1) o termo: 

 

(A) “de pesquisa” (L.3). 

(B) “de alimentos” (L.7). 

(C) “da água” (L.20). 

(D) “de um marco regulatório” (L.23). 

 

07) No texto, 

 

(A) “Faltam” (L.33) é verbo transitivo direto e sinaliza a 

indeterminação do sujeito da oração. 

(B) O “-s”, em “Estamos” (L.4) é marca indicadora de 

plural na forma verbal destacada. 

(C) Em “Hoje” (L.23), há a ocorrência de dígrafo. 

(D) “Segundo” (L.10) indica número sequencial. 

 

08) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, 

em: 

 

(A) “Viviane” (L.1) e “pesquisa” (L.3). 

(B) “perdem” (L.3) e “alimentos” (L.7). 

(C) “prejuízo” (L.12) e “Essa” (L.7). 

(D) “poderia” (L.22) e “adequada” (L.25). 

 

09) A base primitiva de formação das palavras “empresas” 

(L.25) e “armazenamento” (L.32), respectivamente, é: 

 

(A) Verbo e verbo. 

(B) Adjetivo e verbo 

(C) Substantivo e adjetivo. 

(D) Verbo e substantivo. 
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10) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a 

expressão: 

 

(A) “de gás” (L.15). 

(B) “marco” (L.24). 

(C) “de redução” (L.30). 

(D) “nessa área.” (L.35). 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 

expressão 

 

(A) “diversas implicações.” (L.7). 

(B) “à mesa do consumidor” (L.12). 

(C) “Isso” (L.12) 

(D) “Essa questão” (L.26). 

 

12) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão 

“no final da cadeia” (L.5) os termos. 

 

(A) “anualmente” (L.1) e “da cadeia” (L.4). 

(B) “atrás da China” (L.16) e “essencialmente” (L.19). 

(C) “o desperdício” (L.22) e “extremamente” (L.27). 

(D) “à cadeia logística” (L.31) e “de alimentos” (L.36). 

 

13) Leia o trecho abaixo: 

 

 “se essa perda mundial com os alimentos fosse um país, ela 

seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de 

efeito estufa,” (L.14/15). 

 

Entre as ideias contidas no período em destaque, está 

presente uma relação de: 

 

(A) Modo e finalidade. 

(B) Tempo e comparação. 

(C) Causa e consequência. 

(D) Condição e consequência. 

 

14) Tem o mesmo valor morfológico de “o”, em “o que é 

produzido” (L.11) o termo da alternativa: 

 

(A) “essa”, em “essa perda” (L.7). 

(B) “a”, em “ a perda” (L.19). 

(C) “uma”, em “uma das ações” (L.22). 

(D) “O”, em “O Brasil”, (L.34). 

 

15) No trecho, “ficando atrás apenas da China e dos 

Estados Unidos.” (L.15/16), o enunciador usa a 

palavra “apenas”, que expressa sentido de: 

 

(A) Inclusão. 

(B) Modo. 

(C) Exclusão. 

(D) Adição. 
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16) Durante a manipulação de planilhas do Microsoft 

Office Excel 2007, comumente há a necessidade de 

mesclar celular. Sobre este assunto, faça relação entre 

as colunas 1 e 2. 

 

Coluna 1 

(1) 

 

  

(2) 

 

  

(3) 

 

  

(4) 

 

 

Coluna 2 

( 3  ) Mesclar e Centralizar 

( 4  ) Mesclar através 

( 2  ) Mesclar Células 

( 1 ) Desfazer Mesclagem de Células 

 

Estabelecendo a ordem de cima para baixo, é CORRETO 

o que afirma apenas em: 

 

(A) 4, 1, 3, 2. 

(B) 3, 2, 3, 2. 

(C) 4, 1, 2, 3. 

(D) 3, 4, 2, 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

17) No Painel de Controle do Windows 8, através de 

“Contas Usuário e Proteção p/ Família” (Configurar 

Proteção para a Família para qualquer usuário), pode-

se, segundo descrição da ferramenta: “obter relatórios 

das atividades dos seus filhos no computador, escolher 

o que eles veem online, definir limites de tempo e 

restrições de aplicativo e muito mais. Você pode 

gerenciar essas configurações neste computador ou no 

site de Proteção para a Família.” 

 

I. 

 

Convidado 

Usuário padrão 

Sem senha 

 

II. 

 

Fulano 

Administrador do PC 

Protegido por senha 

 

III. 

 

Sicrano 

Usuário padrão 

Protegido por senha 

Considerando as contas de usuários supra, e baseado na 

descrição da ferramenta contida no enunciado da questão, 

esta importante ferramenta pode ser aplicada apenas a: 

 

(A)  I. 

(B) I, II. 

(C) II. 

(D) III. 

 

INFORMÁTICA                                                                   QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) As teclas para funções operacionais servem para 

agilizar determinadas operações. Por exemplo, para 

acessar a ajuda de determinados programas deve-se 

acionar “F1”. No Microsoft Word 2007, durante a 

digitação de um texto, ao acionar a tecla de função 

“F4” ocorre: 

 

(A) Repete o último fragmento digitado. 

(B) Não ocorre nada. 

(C) Fecha o programa sem salvar. 

(D) Desfaz a última digitação. 

 

19) José trabalha numa loja que vende equipamentos de 

informática. Ao dar baixa nas vendas realizadas no 

final do dia, desejou calcular sua comissão para saber 

o quanto lhe rendera o desempenho. Então construiu a 

seguinte planilha: 

 

 A B C 

1 
Vendas Produtos 

10% 

2 Comissão 

3 1.236,00  Computador   

4 335,00  HD   

5 180,00  No-break   

6 600,00  Monitor   

 

A fórmula inicial, que José deverá inserir na coluna C3, com 

a finalidade de usar a alça de preenchimento para lançar a 

fórmula nas demais células é: 

 

(A) =A3:A6*C1. 

(B) =A3*C1 

(C) =A3*C$1 

(D) =(A3:A6)*C1. 

 

 

 

20) Para se prevenir quanto a perda de dados, algumas 

pessoas ou empresas realizam Backups de suas 

informações de um dispositivo para outro. Sobre os 

diversos tipos de Backups que podemos encontrar, 

assinale a alternativa que melhor descreve as 

características do Backup Normal: 

 

(A) Copia todos os arquivos selecionados, mas não os 

marca como arquivos que passaram por backup. 

(B) Copia todos os arquivos selecionados que foram 

modificados no dia de execução do backup diário, 

diferencial e incremental. 

(C) Copia todos os arquivos selecionados e os marca como 

arquivos que passaram por backup. 

(D) Copia arquivos criados ou alterados desde o último 

backup e não marca os arquivos como arquivos que 

passaram por backup. 
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21) Sobre as disposições preliminares do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, assinale a opção FALSA. 

 

(A) A garantia de prioridade compreende a destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

(B) 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. 

(C) É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

(D) 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. 

 

22) De acordo com o art. 8° do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é assegurado a todas as mulheres o 

acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher 

e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 

adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e 

ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-

natal integral no âmbito do: 

 

(A) Sistema Único de Saúde.      

(B) Núcleo Ampliado de Saúde da Família. 

(C) Sistema Único de Assistência Social. 

(D) Centro de Atenção Psicossocial. 

 

23) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em 

processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis. O direito à liberdade 

compreende os seguintes aspectos: 

 

I.participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação. 

II. brincar, praticar esportes e divertir-se. 

III. participar da vida política, na forma da lei. 

IV.opinião e expressão. 

 

 

 
 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 

 

24) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, entende-se por _______________ 

aquela que se estende para além da unidade pais e 

filhos ou da unidade do casal, formada por parentes 

próximos com os quais a criança ou adolescente 

convive e mantém vínculos de afinidade e 

afetividade.   

 

(A) família natural 

(B) família primária. 

(C) família extensa ou ampliada 

(D) família ascendente. 

 

25) O projeto ético e político do Serviço Social, que 

orienta o exercício e a formação profissional, resultou 

de um processo histórico de construção coletiva, sob a 

direção das entidades nacionais da categoria 

(CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO). No cotidiano, 

os profissionais devem promover estratégias técnico-

políticas nos diversos espaços sócioinstitucionais que 

concretizem princípios como: 

 

I. defesa da equidade e da justiça social, universalizando 

o acesso a bens e serviços relativos a programas e 

políticas sociais e a sua gestão democrática. 

II. restrição da liberdade, concebida como autonomia, 

emancipação e pleno desenvolvimento dos indivíduos. 

III. compromisso com a qualidade na prestação dos 

serviços, competência profissional e articulação com 

outros profissionais e trabalhadores. 

IV. defesa intransigente dos direitos humanos contra todo 

tipo de arbítrio e autoritarismo. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II, III e IV 

(B) I, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II e IV 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 



 
 

 ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                                              Página 10 de 12 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

26) O (a) __________________ é uma entidade de âmbito 

nacional, que na qualidade de órgão normativo de grau 

superior, tem como atribuição legal orientar, 

disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o 

exercício da profissão de Assistente Social em 

conjunto com os CRESS, zelando pelo cumprimento 

do Código de Ética do Assistente Social. 
 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) Programa Federal de Serviço Social. 

(B) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). 

(C) Ministério da Assistência Social. 

(D) Conferência Nacional de Assistência Social. 
 

27) Sobre a atuação do Serviço Social na política de saúde 

mental brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O Serviço Social na saúde mental contribui na 

viabilização de direitos sociais e na luta pela garantia 

da qualidade dos serviços, buscando erradicar 

qualquer forma de exploração e discriminação. 

(B) O Serviço Social se constitui historicamente como 

uma profissão especializada na divisão sociotécnica 

do trabalho, atuando na viabilização das políticas 

sociais, compondo os serviços sociais voltados para a 

reprodução (material e ideológica) da força de 

trabalho, que neste caso, seria da atuação sobre as 

demandas postas pelas pessoas com transtornos 

mentais. 

(C) Apesar dos avanços obtidos com a política de saúde e 

de saúde mental, os últimos anos têm demonstrado que 

a realidade tem se tornado um campo complexo e 

desafiador para a atuação das profissões, dentre elas o 

assistente social, comprometidas com os princípios e 

valores do SUS e da Reforma Psiquiátrica. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

28) É vedado ao/à assistente social, EXCETO: 

 

(A) adulterar resultados e fazer declarações falaciosas 

sobre situações ou estudos de que tome conhecimento. 

(B) permitir ou exercer a supervisão de aluno/a de Serviço 

Social em Instituições Públicas ou Privadas que não 

tenham em seu quadro assistente social que realize 

acompanhamento direto ao/à aluno/a estagiário/a. 

(C) participar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública, no atendimento e 

defesa de seus interesses e necessidades. 

(D) assinar ou publicar em seu nome ou de outrem 

trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob sua 

orientação. 

29) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

princípio fundamental do Código de Ética do 

Assistente Social. 

 

(A) Opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem societária, 

sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. 

(B) Compactuar com o exercício ilegal da Profissão, 

inclusive nos casos de estagiários/as que exerçam 

atribuições específicas, em substituição aos/às 

profissionais. 

(C) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada 

tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à 

garantia dos direitos civis sociais e políticos das 

classes trabalhadoras. 

(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. 

 

30) Observe os itens a seguir sobre o Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. 

 

I. No Suas há a oferta de Benefícios Assistenciais, 

prestados a públicos específicos de forma integrada 

aos serviços, contribuindo para a superação de 

situações de vulnerabilidade.  

II. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS), o Sistema é composto pelo poder 

público e sociedade civil, que participam diretamente 

do processo de gestão compartilhada. 

III. Criado a partir das deliberações da IV Conferência 

Nacional de Assistência Social e previsto na Lei 

Orgânica da Assistência Social (Loas), o Suas teve 

suas bases de implantação consolidadas em 2005, por 

meio da sua Norma Operacional Básica do Suas 

(NOB/Suas), que apresenta claramente as 

competências de cada órgão federado e os eixos de 

implementação e consolidação da iniciativa. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) II e III 

(C) I e II 

(D) I 
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31) São instrumentos fundamentais para a formulação de 

projetos de trabalho profissional para o assistente 

social: 

 

(A) a Lei de Regulamentação da Profissão e o Código de 

Ética Profissional. 

(B) A Política Nacional de Fiscalização da Profissão e o 

Projeto Político Pedagógico do Serviço Social. 

(C) a Lei de Estágio e o Código de Ética Profissional. 

(D) o Projeto Político Pedagógico do Serviço Social e a lei 

de Estágio. 

 

32) Segundo disposição expressa do art. 203 da 

Constituição Federal de 1988, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos, SALVO: 

 

(A) o amparo às crianças e adolescentes carentes. 

(B) a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

(C) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. 

(D) a promoção da integração ao mercado de trabalho. 

 

33) De acordo com o art. 204, parágrafo único da 

Constituição Federal de 1988, é facultado aos Estados 

e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à 

inclusão e promoção social até cinco décimos por 

cento de sua receita tributária líquida, vedada a 

aplicação desses recursos no pagamento de: 

 

I.despesas com pessoal e encargos sociais. 

II. serviço da dívida. 

III. qualquer despesa corrente vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados.   

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) III 

(C) I e II 

(D) I, II e III 

 

 

 

 

 

34) Durante o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais, ocorrido no ano de 1979, na cidade de São 

Paulo, a categoria profissional passou a legitimar uma 

nova direção ética, teórica e prática. A partir deste 

Congresso foi estabelecido um amplo processo de 

mudança dentro da profissão, cabendo destacar: 

 

1. amplo desenvolvimento organizativo das entidades como 

conselhos regionais e conselho Federal. 

2. laicização e ampliação do escopo da profissão. 

3. inserção acadêmica e científica da profissão. 

4. maior militância política contra a ditadura. 

5. a menor vinculação com a classe trabalhadora. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 11 

(B) 13 

(C) 15 

(D) 10 

 

35) Acerca dos direitos humanos e o serviço social, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) Os direitos humanos não são resultados das 

contraditórias relações sociais e foram construídos 

todos ao mesmo tempo. 

(B) A concepção moderna dos direitos humanos baseia-se 

nos princípios da universalidade, do direito natural à 

vida, à liberdade e ao pensamento. 

(C) A atuação do profissional do Serviço Social se dá de 

maneira descentralizada, trabalhando nos diversos 

segmentos na busca da consolidação dos diversos 

direitos que compõe os direitos humanos. 

(D) O Código de ética fornece uma base ética jurídica que 

tem como finalidade homogeneizar a atuação do 

profissional do Serviço Social em todas as 

ramificações onde ele está apto a atuar. Essa 

penetração também deve ser alcançada no que diz 

respeito aos direitos humanos, uma vez que suas 

diretrizes estão intrinsecamente ligadas ao que se 

propõe no exercício da profissão. 
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36) A Política Social tem a conotação de poder e força por 

ser de âmbito oficial, ou seja, consiste em estratégia 

governamental, composta de planos, projetos, 

programas e documentos variados, para mediar os 

reflexos negativos da relação capital-trabalho. Foi 

conquista das mobilizações e lutas dos trabalhadores, 

desde os primórdios do (a) 

 

(A) Revolução industrial, nos séculos XVIII e XIX. 

(B) Mercantilismo. 

(C) Revolução Francesa. 

(D) Iluminismo. 

 

37) Observe os itens a seguir sobre a Política Social. 

 

I. A política social não pode ser vista de forma rígida, 

como se a realidade se apresentasse dentro de um 

modelo teórico ideal. É preciso considerar sempre o 

movimento real e concreto das forças sociais e da 

conjuntura. 

II. A Política Social, através do Estado, desempenha 

papel fundamental de reduzir a crise do capitalismo, 

realizando intervenções e estimulando a demanda por 

bens e serviços e investindo em equipamentos e 

tecnologias mais avançadas, com serviços caros. 

III. A Política Social não é importante para a construção 

de uma sociedade justa e igualitária. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I e III 

(C) III 

(D) I e II  

 

38) Na implementação da política nacional do idoso, são 

competências dos órgãos e entidades públicos: 

 

I. desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias 

de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos 

Municípios e entre os Centros de Referência em 

Geriatria e Gerontologia para treinamento de equipes 

interprofissionais. 

II. planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, 

levantamentos, pesquisas e publicações sobre a 

situação social do idoso. 

III. prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do 

idoso, mediante programas e medidas profiláticas. 

IV. garantir ao idoso a participação no processo de 

produção, reelaboração e fruição dos bens culturais. 

 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) II e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e III 

 

39) A organização da assistência social tem como base as 

seguintes diretrizes: 

 

(A) primazia da responsabilidade do Estado na condução 

da política de assistência social em cada esfera de 

governo. 

(B) participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis. 

(C) descentralização político-administrativa para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

40) Sobre o disposto na lei 8742/1993 acerca dos 

Programas de Assistência Social, marque a opção 

ERRADA. 

 

(A) As crianças e os adolescentes em situação de trabalho 

deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos 

no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), com a devida 

identificação das situações de trabalho infantil.           

(B) O  Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (Paif) integra a proteção social básica e 

consiste na oferta de ações e serviços 

socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, 

por meio do trabalho social com famílias em situação 

de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir 

o rompimento dos vínculos familiares e a violência no 

âmbito de suas relações, garantindo o direito à 

convivência familiar e comunitária.        

(C) O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido 

de forma articulada pelos entes federados, com a 

participação da sociedade civil, e tem como objetivo 

contribuir para a retirada de crianças e adolescentes 

com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação 

de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir 

de 10 (dez) anos.  

(D) Os programas de assistência social compreendem 

ações integradas e complementares com objetivos, 

tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 

incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 

assistenciais. 


