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ASSISTENTE SOCIAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência a saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 
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c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.    b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31- Com relação à história da profissão o serviço social latino-americano, antes do 

século XX, foi intensamente marcado pela sua: 

 

a)Atuação técnica, profissional. 

b)Luta em favor da desburocratização dos serviços oferecidos nas instituições. 

c)Qualificação técnico-operacional. 

d)Não profissionalização. 

 

32. Ainda com vistas à história do serviço social brasileiro bem como suas matrizes 

operacionais, a metodologia do serviço social tradicional consistia em: 

 

a)Planejamento social, estudos de caso e administração. 

b)Caso, grupo e comunidade. 

c)Planejamento social, administração e desenvolvimento de comunidade. 

d)Estudo, diagnóstico e tratamento. 

 

33. O Serviço Social Brasileiro tem sua história marcada por profundas mudanças pois 

não há como caminhar separadamente dos fatos históricos ocorridos em nosso país, 

principalmente quanto fazemos referência a profissão em questão. Um dos 

acontecimentos marcantes na história do Serviço Social foi o Movimento de 

Reconceituação que produziu profundas transformações teórico-metodológicas. Com 

relação ao assunto em questão, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em 

seguida, assinale corretamente a sequencia. 

 

(   ) A luta incessante por melhorias na qualidade de vida do usuário marcou este 

movimento. 
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(     )Os visíveis esforços empreendidos na reconstrução do próprio Serviço Social, da 

luta pela criação de um projeto concreto, abrangente e relacionado com as 

características latino-americanas, que se contrapusesse ao tradicionalismo, envolvendo 

critérios teórico-metodológicos e pratico-interventivos. 

(    )A necessidade de tornar a categoria reconhecido por seu viés de profissional liberal 

também caracterizou esse movimento. 

(    ) O movimento de reconceituação prezou por uma busca frenética de um 

reconhecimento profissional que desse à categoria bases metodológicas concretas. 

Houve também um esforço em canalizar as práticas e ações profissionais no contexto 

latino-americano visto que as praticas utilizadas eram importadas dos Estados Unidos. 

 

a)V,V,F,V  b)V,V,V,V  c)F,V,F,F  d)F,V,F,V 

 

34. Marque abaixo a opção que tem entre suas alternativas as principais correntes de 

pensamento teórico-metodológico de apreensão, intervenção e pesquisa que, 

historicamente, influenciou e tem influenciado o Serviço Social. 

 

a)Tomismo, Positivismo, Marxismo.          b)Positivismo, pragmatismo e Marxismo. 

c)Pragmatismo, Positivismo e Marxismo.         d)Positivismo, Fenomenologia e 

Marxismo. 

 

35.“O surgimento da profissão do assistente social é um produto da síntese dos projetos 

político-econômicos que operam no desenvolvimento histórico , onde se reproduz 

material e  ideologicamente a fração de classe hegemônica, quando, no contexto do 

capitalismo na sua idade monopolista, o Estado toma para si a questão social”. 

(MONTAÑO, 2009, 30). No trecho acima fica evidente que o autor faz uma análise do 

surgimento da profissão a partir da perspectiva: 

 

a)Eclética  b)Histórico-crítica   c)Cientificista  d)Pluralista 

 

36. A Seguridade Social, amplamente difundia e compreendida como direito de garantia 

de mínimos de proteção extensivos a todos os cidadãos, esta configurada a partir: 

 

a)Da própria Constituição Federal.    b)Da LOAS. 

c)Do Ministério de Previdência e Assistência Social. d)Das Políticas Públicas. 

 

37. Boschetti (2009) apresenta três elementos que devem estar presentes para que se 

possa verificar a existência de uma política social. A autora, nesta obra, se esforça em 

fornecer aos leitores elementos que os auxiliem na qualificação das políticas públicas, 

quais sejam: 

a)Orçamento, população e legislação. 

b)Diferentemente de como ocorre nas políticas sociais, constituem uma Ordem social 

local, são expressões do poder público e possuem um quadro normativo de ação. 

c) Poder Público, orçamento próprio e legislação. 

d)Constituem uma Ordem social local, são expressões do poder público e possuem 

um quadro normativo de ação. 
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38. Ainda sobre a temática Política Social no Brasil, assinale a alternativa que NÃO 

está CORRETA: 

a)Esteve atrelada a teoria do “engodo”. 

b)Pressupõe a homogeneidade de bem-estar. 

c)Surge no Brasil diretamente ligada aos interesses das classes dominantes. 

d)Pressupõe atualmente ações intersetoriais e interdisciplinares. 

 

39. De acordo com o Código de Ética (1993), das relações com os usuários, é vedado ao 

assistente social: 

a)fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao 

trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguardado o sigilo 

profissional. 

b)contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os 

usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. 

c)esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua 

atuação profissional. 

d) bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, através 

de atitudes que venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o 

atendimento de seus direitos. 

 

40. Constituem direitos do assistente social, EXCETO:  

a) dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de 

forma a garantir a qualidade do exercício profissional. 

b) ter livre acesso à população usuária. 

c) ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas 

sociais e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. 

d) integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do 

profissional, somente no que se refere à avaliação da conduta profissional. 

 

41. O Sistema Único de Assistência Social pressupõe um novo modelo de gestão que 

possui as seguintes características, EXCETO: 

a)Forma de operacionalização da LOAS, que viabiliza o sistema descentralizado e 

participativo e a regulação unificada, em todo o território nacional. 

b)Nova lógica de organização das ações: por níveis de complexidade, por território, 

não sendo necessário considerar regiões e portes de municípios. 

c)Propõe a articulação entre os três eixos balizadores dessa política pública: a gestão, o 

financiamento e o controle social. 

d)Supõe um pacto federativo, com definição de competências dos entes das esferas de 

governo. 

 

42. SUAS estabelece três funções para a Política de Assistência Social: a Proteção 

Social; a Vigilância Socioassistencial e a Defesa Social e Institucional. Possui ainda um 

sistema articulado e provedor de ações em diferentes níveis de complexidade: a 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de média e alta complexidade. 

Apesar do avanço na organização do SUAS muito há que se avançar para que seja 

possível oferecer aos usuários um serviço de qualidade. Muitos são os desafios atuais e, 
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entre as alternativas abaixo você deverá marcar aquela que não identifica um desafio, 

senão vejamos: 

 

a) Institui unidades públicas estatais de referência. 

b)Suprir a lacuna histórica entre o modo de operar e o de financiar a Política de 

Assistência Social e de fazê-lo dentro do formato de um Sistema Único. 

c)Superar o modelo tradicional de operar o financiamento da assistência social marcado 

pela segmentação, por ações não continuadas e pautadas numa série histórica, num 

modelo de repasse de recursos realizado sob a lógica “per capita”, que na maioria das 

vezes não correspondia às necessidades específicas. 

d) Recolocar a centralidade do Estado na garantia da existência de serviços estatais 

como articuladores de serviços socioassistenciais. 

 

43. São diretrizes do SUAS, EXCETO: 

a)Centralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios e comando único das ações 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)Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social 

em cada esfera de governo; 

d) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. 

 

44. Constituem-se em uma das diretrizes da Política Nacional de Assistência Social para 

o financiamento: 

a) base nos diagnósticos socioterritoriais apontados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística de Informação de Assistência Social que considerem as 

demandas e prioridades que se apresentam de forma específica, de acordo com as 

diversidades e parte de cada região ou território. 

b) atentar para o desenho da Política Estadual, com estreita relação entre gestão e 

financiamento, co-financiamento construído a partir do pacto federativo (co-

responsabilidade entre as esferas de governo), com pisos de proteção para os serviços. 

c)alicerçado no plano estadual, considerando os portes e realidade dos municípios e a 

complexidade dos serviços, pensados de maneira hierarquizada e complementar. 

d)com critérios de partilha de recursos efetuando projeções para a universalização 

da cobertura. 

 

45. Com relação ao serviço de Proteção Social Básica do SUAS, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a)O serviço de proteção social básica tem por objetivo: Prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. (PNAS/2004) 

b)O CRAS pode ser definido como uma unidade pública efetivadora da referência e 

contra-referência do usuário na rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS e referência para os serviços das demais políticas públicas. 

c)O público-alvo atendido nessas unidades são: Famílias, seus membros  e 

indivíduos em situação de violência social com vínculos já quebrados. (PNAS/2004) 
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d)O CRAS pode ser entendido como uma unidade pública estatal que presta serviços 

continuados de PSB de assistência social para as famílias, seus membros e indivíduos 

em situação de vulnerabilidade social. 

 

46. O PAIF é o principal programa de Proteção Social Básica, do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Promove a oferta de ações e serviços básicos continuados 

para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social na unidade do CRAS. 

Com relação a esse programa, assinale a alternativa INCORRETA: 

a)O PAIF tem por perspectivas o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, o direito à Proteção Social Especial e a ampliação da capacidade de 

proteção social e de prevenção de situações de risco no território de abrangência 

do CRAS.  

b)O PAIF é necessariamente ofertado no CRAS. Em áreas com espalhamento ou 

dispersão populacional, por meio do deslocamento de sua equipe.  

c)Criado em 18 de abril de 2004 (Portaria nº 78), pelo MDS, como um aprimoramento 

da proposta do Plano Nacional de Atendimento Integrado à Família, implantado pelo 

MAS em 2003. 

d) Em 19 de maio de 2004 (Decreto 5085), tornou-se “Ação Continuada de Assistência 

Social”, passando a integrar a rede de serviços de ação continuada (Rede SAC), 

financiada pelo Governo Federal. 

 

47. São ações do PAIF, EXCETO: 

a) recepção às famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade 

social; oferta de procedimentos profissionais, em defesa dos direitos sociais e humanos 

e relacionados às demandas de proteção social; vigilância social: conhecer as famílias 

referenciadas no território do CRAS, especialmente, as beneficiárias do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família (PBF). 

b) acompanhamento familiar: em visitas domiciliares, grupos de convivência, reflexão e 

serviço socioeducativo para famílias ou seus representantes; dos beneficiários do PBF, 

em especial das famílias que não estejam cumprindo as condicionalidades;  das famílias 

com beneficiários do BPC , em especial aquelas com presença de pessoa com 

deficiência. 

c) produção e divulgação de informações de modo a oferecer referências para as 

famílias e indivíduos sobre os programas, projetos e serviços socioassistenciais do 

SUAS, sobre o Programa Bolsa Família-PBF e o Benefício de Prestação Continuada-

BPC, sobre os órgãos de defesa de direitos e demais serviços públicos, de âmbito local, 

municipal, do Distrito Federal, regional, da área metropolitana e ou da micro-região do 

estado. 

d)Apesar de todo o suporte e acompanhamento oferecido às famílias cadastradas 

nos programas PBF e BPC o PAIF não pode oferecer apoio nas avaliações de 

revisão dos cadastros do PBF e do BPC e benefícios. 

 

48. O _________________________________, ofertado nos Centros de Referência 

Especializado para População _______________, dedicam atenção especial a pessoas 

que __________________________________como espaços de moradia e/ou 

sobrevivência. Tem como finalidade assegurar o atendimento e atividades direcionadas 

para o desenvolvimento de relações sociais e habilidades pessoais, com o intuito de 
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fortalecer vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos 

projetos de vida. 

Deve ofertar atendimento voltado à análise das fragilidades dos usuários, 

acompanhamento individual e grupal e encaminhamentos a rede socioassistencial e das 

demais políticas públicas, tendo em vista a inclusão em uma rede de proteção social. 

Marque a opção que completa devidamente as lacunas acima e completa 

satisfatoriamente a frase colocada. 

a)Serviço Especializado para crianças e adolescentes; em situação de exclusão familiar; 

utilizam os centros de convivências. 

b)Serviço especializado para pessoas em situação de rua; em situação de rua; 

utilizam as ruas. 

c)Serviço especializado para pessoas em situação de violência doméstica; em situação 

de violência intra-familiar; utilizam as ruas. 

d)Serviço especializado de proteção à Idosos ; em situação de rua; utilizam as ruas. 

 

49. O Serviço Social tem entre suas atribuições, desenvolver as ações da área de sua 

competência no Programa de Liberdade Assistida, através das dimensões técnico-

metodológica e ético-política, com intuito de assegurar a qualidade no atendimento dos 

usuários. Dentre as ações desenvolvidas, citamos: 

a)Entrevista com o adolescente e família; Visita domiciliar de acompanhamento; 

Realizar encaminhamentos à rede de serviço; Prestar apoio socioassistencial; 

Elaborar relatório e parecer técnico. 

b) Entrevista com o adolescente e família; Visita domiciliar de acompanhamento; 

Realizar encaminhamentos à rede de serviço; Prestação de depoimento mediante 

autoridade judicial sobre usuários acompanhados; Prestar apoio socioassistencial; 

Elaborar relatório e parecer técnico; 

c) Entrevista com o adolescente; Visita domiciliar; Prestar apoio socioassistencial; 

Elaborar relatório e parecer técnico. 

d) Entrevista com o adolescente e família; Visita domiciliar de acompanhamento; 

Realizar encaminhamentos à rede de serviço; Repassar às autoridades judiciais 

informações relevantes quanto a novos atos lesivos à sociedade praticados pelos 

adolescentes em acompanhamento; Prestar apoio socioassistencial; Elaborar relatório e 

parecer técnico. 

 

50. Quanto à avaliação do cumprimento das medidas socioeducativa pode-se dizer que: 

I-A avaliação do cumprimento da medida é realizada por meio da família e da auto-

avaliação do adolescente, além de serem consideradas as posturas relacionais do 

adolescente com: família, escola, profissionalização e comunidade. 

II -A elaboração dos relatórios são realizados em conjunto com a equipe técnica deste 

serviço, sendo facultativa a participação do adolescente e seus responsáveis neste 

processo de construção. 

III- Os dados para a elaboração são coletados nas entrevistas, observações, visitas 

domiciliares e encaminhamentos. 

Marque abaixo a alternativa que contem o(s) iten(s)CORRETO(s): 

a)I, III  b)I, II  c)I  d)I,II,III 




