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ASSISTENTE SOCIAL 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto e responda ao que se solicita. 

Acabamos de comemorar o menor desmatamento da Floresta Amazônica dos 

últimos três anos: 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total, 

já desmatamos 16%, o equivalente a duas vezes a Alemanha e três estados de São Paulo. Não 

há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços 

ambientais importantíssimos ao Brasil e ao Planeta. Essa vastidão verde que se estende por mais 

de cinco milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para 

que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da terra e 

auxiliando na regulação da temperatura do Planeta. 

Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, ateiam 

fogo às suas vestes de esmeralda abrindo passagem aos forasteiros que a humilham ao semear 

capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Apesar do extraordinário esforço de 

implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a 

devastação continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia 

homem/natureza, entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta 

“pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver”, mesmo 

depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação 

continua. 

Como no passado, enxergamos a Floresta como um obstáculo ao progresso, como área 

a ser vencida e conquistada. Um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco 

produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos ou então uma 

fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo 

irresponsável. O desmatamento e o incêndio são o símbolo da nossa incapacidade de 

compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo. 

Um país que tem 165.000 km2 de área desflorestada, abandonada ou semiabandonada, 

pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente 

que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos 

recursos naturais. 

Portanto, a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos 

quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o § 4º, do Artigo 225 da 

Constituição Federal, onde se lê: 

"A Floresta Amazônica é patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 

dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 

dos recursos naturais". 

Assim, deve-se implementar em níveis Federal, Estadual e Municipal A 

INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO DESMATAMENTO DA FLORESTA AMAZÔNICA. JÁ! 

É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. 

SOMOS UM POVO DA FLORESTA! 
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1. O enunciador argumentativo de “Acabamos de comemorar o menor desmatamento da 

Floresta Amazônica dos últimos três anos” é o mesmo de: 

 

a) (...) a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase 

irreversíveis da devastação (...) 

b) Continuamos um povo irresponsável (...) 

c) Somos um povo da floresta! 

d) (...) deve-se implementar em níveis Federal, Estadual e Municipal a interrupção imediata 

do desmatamento da Floresta Amazônica (...) 

 

2. O enunciado “ateiam fogo às suas vestes de esmeralda” se ancora anaforicamente em: 

 

a) Algum sujeito indeterminado, representado por um discurso negativo apresentado 

anafórica e cataforicamente.  

b) “Madereiros sem escrúpulos” 

c) “Já desmatamos” 

d) “Forasteiros” 

 

3. Tendo em vista o trecho “é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios 

solares não atinjam o solo”, é sinônimo de “engendrado”, EXCETO: 

 

a)Engenhado  b)Existente  c)Tecido  d)Forjado 

 

4. São características primordiais desse gênero textual: 

 

a) Estrutura completamente livre, organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. 

b) Emprego de variantes quaisquer da língua, considerando o seu objetivo de estabelecer a 

comunicação não apenas com a população, mas também com órgãos oficiais. 

c) Utilização exclusiva pela internet (redes sociais, por exemplo). 

d) Coexistência de características dissertativas, argumentativas e persuasivas. 

 

5. Na tirinha, o “se” é utilizado com duas funções. Identifique o exemplo em que as duas 

ocorrências de “se” são iguais às da tirinha, respectivamente. 

 

  
 

a) Se acertamos, ninguém se lembra. Se erramos, ninguém se esquece. 

b) Desconcertado, a sós parte e nunca se lembra se foi o botão ou o tango. 

c) Há um vazio que sufoca, principalmente quando a gente se lembra de que se esqueceu. 

d) A felicidade também pode estar nas coisas simples e imperceptíveis a que não se dá valor, 

nem mesmo se lembra que se trata de um verdadeiro milagre. 
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6. É um marcador que expressa ideia semelhante a “até agora”: 

 

a) “Até a minha resposta foi impensada”. 

b) “Até onde devo pôr a faixa? Estique-a até o fim do muro.” 

c) “Até mesmo uma criança é capaz de realizar a tarefa que solicitei.” 

d) “Até aqui nos tem ajudado o Senhor.” 

 

O socorro 

 

Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua profissão - coveiro - era cavar. Mas, de 

repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e 

não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. 

Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de 

esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, 

subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se 

ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais dos 

matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova o 

coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o 

que havia: O que é que há?  

O coveiro então gritou, desesperado: Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio 

terrível! Mas, coitado! - condoeu-se o bêbado - Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou 

a terra de cima de você, meu pobre mortinho! E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo 

cuidadosamente.  

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela. 

Millôr Fernandes 

 

7. O fecho dessa narrativa é parte muito frequente de um gênero textual caracterizado por: 

 

a) Existência de personagens, ocorrência em tempo e espaço reduzidos e ensinamento 

moral implícito ou explícito, levando o leitor a uma reflexão. 

b) Data, corpo do texto, despedida, linguagem formal ou informal. 

c) Pluralidade temática, sucessividade, longa extensão, predileção pelo conflito, tempo 

histórico. 

d) Ficção, estrutura fechada, personagens humanos, assinatura. 

 

8. No período “(...) percebeu que cavara demais”, o emprego de “cavara” está condicionado a: 

 

a) Um fato vaga e facultativamente situado no passado. 

b) A existência de um fato a ser narrado. 

c) A anterioridade de um passado relacionado a outro. 

d) Uma impropriedade de emprego verbal pelo autor. 

 

9. A expressão “cuidadosamente”, potencializada pelo enunciado “Alguém tirou a terra de cima 

de você, meu pobre mortinho!”, não perderia sentido, no texto, ao ser substituída por uma 

dessas, EXCETO: 

 

a) Acuradamente. b) Meticulosamente.     c) Carinhosamente. d) Delicadamente. 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS- 29/06/2014 

4 
 

10. Como na moral dessa narrativa, “Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para 

quem se apela”, o verbo “apelar” permite outros empregos. Identifique a opção em que a 

regência desse verbo está equivocada. 

 

a) Apelou, aflitivamente, a quem passava, mas ninguém quis saber. 

b) Logo no dia seguinte, apelou da decisão do tribunal. 

c) O procurador ligou, apelando pelo caso do pai. 

d) O padre apelou os crentes para se manterem fiéis à doutrina. 

 

11. O vírus voltou a preocupar autoridades africanas e de saúde após um novo surto ter sido 

identificado no início deste ano em Guiné, onde mais de 100 pessoas teriam morrido vítimas do 

vírus. Isso sem contar os casos suspeitos no Mali, Serra Leoa e Libéria, todos países da África 

Ocidental. Considerado um dos vírus mais perigosos, a febre hemorrágica é fatal em 90% dos 

casos, pois não há cura nem vacina para combatê-lo. A violência com que o vírus ataca o corpo 

humano deve-se a uma proteína que rompe as paredes dos vasos sanguíneos, provocando 

hemorragia interna e externa. O texto fala do(a): 

 

a) Ebola  b) Malária  c) AIDS  d)Dengue 

12. “O petróleo é nosso!" foi o lema da campanha no início dos anos 1950.  Em 1953, foi 

promulgada a Lei 2.004 que criava a PETROBRAS, empresa estatal responsável pela 

exploração do petróleo no território brasileiro e encarregada do monopólio da atividade no setor. 

A PETROBRAS foi criada no governo de: 

a) Jânio Quadros     b) Washington Luís     c)Getúlio Dornelles Vargas      d)Floriano Peixoto 

 

13. O capitalismo, é inegável, tem se provado uma poderosa arma para combater a pobreza. Nas 

ultimas três décadas, a população mundial cresceu 50% mas o numero de pobres caiu de 2,6 

bilhões para 2,5 bilhões. Sobre a afirmativa, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) O principal responsável por essa queda foi a China. 

b) O principal responsável por essa queda foi a Rússia. 

c) O principal responsável por essa queda foi os Estados Unidos. 

d) O principal responsável por essa queda foi a Coréia do Sul. 

 

14. O xisto betuminoso é uma rocha sedimentar e porosa, rica em material orgânico. Em suas 

camadas, é possível encontrar gás natural semelhante ao derivado do petróleo, que pode ser 

destinado para o uso como combustível de carros, geração de eletricidade, aquecimento de casas 

e para a atividade industrial. Sobre o Xisto, podemos NEGAR: 

 

a) Por se encontrar comprimido, o processo de extração do gás é complexo e requer alta 

tecnologia para a perfuração de zonas profundas, geralmente a mais de mil metros de 

profundidade. 

b) A reserva americana de gás de xisto foi estimada em 2,7 trilhões de metros cúbicos pela 

agência de Informação Energética dos EUA. Essa quantidade é suficiente para abastecer o 

mercado por mais de 100 anos. 

c) A produção norte-americana de petróleo de xisto fará com que o Brasil reduza em 60% as 

exportações da Petrobras para o país em dois anos. Em 2013, a empresa vendeu mais para a 

China do que para os EUA, que durante anos foi seu maior comprador. 

d) O xisto é considerado o combustível fóssil que mais emite dióxido de carbono. 

15. O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o australiano John Coates, 

afirmou que os preparativos para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro são os "piores" que ele 

já viu na história recente dos jogos. Coates afirmou que o COI foi obrigado a tomar medidas 

http://vestibular.uol.com.br/pegadinhas/ult1796u150.jhtm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2014/04/28/sobrevivente-de-ebola-descreve-luta-contra-virus-que-mata-90-de-vitimas.htm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2014/04/28/sobrevivente-de-ebola-descreve-luta-contra-virus-que-mata-90-de-vitimas.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/africa-ocidental-imperios-de-gana-e-mali---e-as-cidades-iorubas.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/africa-ocidental-imperios-de-gana-e-mali---e-as-cidades-iorubas.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/virus-estrutura-e-ciclos-virais.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/dioxido-de-carbono-na-atmosfera-sequestro-de-carbono.htm
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"sem precedentes" para assegurar que a competição vai acontecer, como o envio de peritos ao 

comitê organizador local. "A situação é crítica", definiu ele, durante participação em fórum 

olímpico em Sydney, na Austrália. No tocante a trajetória das Olimpíadas, marque a alternativa 

que aponta o país sede desse evento em 2012. 

 

a) Inglaterra   b)China  c) Japão  d)Austrália 

 

16.  A história da Copa do Mundo de Futebol da FIFA se iniciou em 1928, durante um 

congresso da entidade, quando Jules Rimet conseguiu a aprovação para criar um torneio 

internacional. A primeira competição ocorreu em 1930, tendo a participação de 13 equipes 

convidadas, tendo o Uruguai como país-sede e como campeão. Em 2014 o Brasil é, pela 

segunda vez, o país sede dessa grande competição. A primeira vez que sediou a Copa do Mundo 

de Futebol da FIFA foi em: 

 

a) 1946   b) 1950   c)1962    d)1954 

 

17. O quadro abaixo apresenta números conforme uma lógica. Descubra a sequência numérica 

que está faltando. 

 

8 
1 5 

 0 
2 

6 

7 
3 

4 

 
18. A prefeitura de Reriutaba funciona de 2ª a 6ª. Após a homologação do Concurso público, a 

secretaria da Saúde convocou 11 funcionários para tomarem posse em seus cargos. Em relação 

aos contratados, é necessariamente VERDADE que: 

 

a) todos os funcionários fazem aniversário em meses diferentes. 

b) ao menos dois faz aniversário no mesmo mês. 

c) ao menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. 

d) ao menos três começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. 

 

19. Com quantas setas eu tenho que mexer para deixar a figura 2 igual a figura 1? 

 

Fig 1.                           Fig 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) 1  b) 2   c) 3   d)4 

 

20. Todos os jogadores são brasileiros. Assim sendo: 

 
a) O conjunto dos jogadores contém o conjunto dos brasileiros. 

b) O conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos os jogadores.  

c) Todos os brasileiros são os jogadores. 

d) Algum o jogador não é republicano. 

 

 

a) 1=2, 2=9, 3=4            b) 1=3, 2=7, 3=9 

c)1= 8, 2=9, 3=6 d)1=5, 2=7, 3=9 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jules_Rimet
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/certo.html
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. Exigir, para si, diretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida configura o tipo penal: 

a) peculato  b) estelionato  c)concussão  d)prevaricação 

22. No artigo 5º da Lei 8.662/93 que regulamenta a profissão do Assistente Social, aponta as 

atribuições privativas desse profissional. Marque a alternativa que apresenta uma dessas 

atribuições: 

a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos na área de Serviço Social. 

b) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 

c)Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades em matéria de Serviço Social. 

d)Todas alternativas estão corretas. 

23. No que concerne ao sigilo profissional, o Código de Ética prevê que: 

a) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade 

possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses dos usuários, de 

terceiros e da coletividade. 

b) Em casos de ação judicial, sempre será correto revelar o sigilo profissional. 

c) Poderão descumprir o sigilo profissional os profissionais que atuam em equipe 

interdisciplinar, independentemente do tipo e quantidade da informação. 

d) Em nenhuma hipótese pode-se quebrar o sigilo profissional. 

24. “As atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, 

voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes 

estabelecidas nesta Lei – LOAS”. Estamos nos referindo aos: 

a)programa de amparo.    b)programas de assistência social. 

c)projetos de enfrentamento da pobreza.  d)serviços assistenciais. 

 

25. A política de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas é um tema transversal e se 

expressa como uma política: 

a)intersetorial     b)fragmentada 

c)interdisciplinar    d)instrumental 

 

26. O(a) __________________ é o local destinado ao idoso para o desenvolvimento de 

atividades produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de elevar sua renda, sendo regida por 

normas específicas: 

 

a) Programa de Geração de Renda 

b) Oficina Abrigada de Trabalho 

c)Instituto Nacional de seguro Social 

d)Centro-Dia 

 

27. É um(a) _________, segundo o Código de Ética dos Assistentes Sociais, a manutenção do 

sigilo profissional. 

a) um dever  b)uma prerrogativa  c)um direito       d)uma competência 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS- 29/06/2014 

7 
 

28. O benefício de prestação continuada é a garantia de 01(um) salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com ________________ anos ou mais e que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

 

a)   60 (sessenta)    b) 65 (sessenta e cinco) 

c)  70 (setenta)     d) 75 (setenta e cinco) 

 

29. Ainda com base na Lei 8.742 – Lei Orgânica da Assistência Social – no seu Art. 20: “O 

benefício de prestação continuada é a garantia de 1(um) salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso (...)mais e que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Para fins de esclarecimentos sobre 

esse artigo, marque a alternativa ERRADA: 

 

a) Para efeito de concessão desse benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 

b) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 

cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 

c) O benefício de que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer 

outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica. 

d) O benefício de que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com 

qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, nem o da assistência 

médica. 

 

30. Nos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade está incluso o Serviço de 

Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 

a) Abrigo institucional 

b) Casa-Lar 

c)Casa de Passagem 

d) Todas as alternativas 

 

31. São Características da Gênese do Serviço Social Brasileiro, EXCETO: 

a) contexto de expansão do capitalismo. 

b) relação com o ideário católico (caráter de apostolado imprimido à profissão) e 

abordagem da questão social como problema moral e religioso. 

c) intervenção prioriza formação da família e do indivíduo para solução de problemas 

materiais, morais e sociais. 

d) perspectiva de integração social dos indivíduos às relações sociais vigentes, com 

base na teoria de Marx, buscando assim ações voltadas para o desenvolvimento 

humanista. 

 

32. A profissão de serviço social tem na sua evolução história profundamente atrelada à 

história do Brasil. O período da Ditadura Militar foi um período riquíssimo em 

manifestações e lutas pela superação da condição política e social a que os brasileiros 

estavam submetidos. Nesse período também foram realizados dois seminários que se 

tornaram referência na história do serviço social. São estes: 

a)Sumaré e Araxá     b)Teresópolis e Sumaré 

c)Araxá e Teresópolis    d)Teresópolis e Alto da Boa Vista 

 

33. Assinale a opção que melhor caracteriza a reorientação da profissão a partir dos 

anos 40. 

a) Contato com o Serviço Social norte-americano: propostas de trabalho 

permeadas pelo caráter conservador da teoria social funcionalista. 
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b) Exigência de qualificação e sistematização do espaço sócio ocupacional para atender 

às requisições de um Estado que começa a implementar políticas no campo social.  

c) Legitimação do profissional nesse contexto: assalariamento e ocupação de um espaço 

na divisão sociotécnica do trabalho; 

d) Constituição de um arranjo teórico-doutrinário caracterizado pela junção do discurso 

humanista cristão com o suporte técnico-científico da teoria social positivista (caminho 

do pensamento conservador pela mediação das Ciências Sociais). 

 

34. De acordo com as características abaixo relacionadas, marque a alternativa correta. 

I- Primeiro suporte teórico-metodológico em resposta à necessidade de          

qualificação técnica da profissão.  

II- Apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser social. Restringe a visão de 

teoria ao âmbito do verificável, da experimentação e da fragmentação 

III- Aborda as relações sociais dos indivíduos no plano de suas vivências imediatas, 

como fatos (dados) que se apresentam em sua objetividade e imediaticidade. 

 

a) Matriz funcionalista   b)Matriz Positivista 

c) Matriz Marxista    d)Matriz Fenomenológica  

 

35. A liberdade assistida constitui-se em uma medida coercitiva quando se entende a 

necessidade de acompanhamento da vida social do adolescente (escola, trabalho e 

família), fazendo com que ele tenha que prestar contas dos seus atos diante desses 

lugares por onde circula. Tal intervenção manifesta-se no acompanhamento 

individualizado, procurando garantir vários aspectos, entre estes: proteção, cotidiano, 

frequência escolar, inserção comunitária, manutenção de vínculos familiares, frequência 

escolar e também, sempre que possível, inserção no mercado de trabalho, além de 

cursos profissionalizantes e formativos. Com relação à liberdade assistida pode-se 

AFIRMAR que: 

 

a) A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, o que não deverá 

ser recomendada por entidade mas poderá ser realizada pro programa de atendimento. 

b) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo a 

qualquer tempo ser prorrogada, regovada ou mesmo substituída por outra 

medida, ouvido o orientador, o Ministério Publico e o Defensor. 

c) Incumbe ao orientador a realização dos seguintes encargos: apresentar relatório do 

caso, promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e 

inserindo-os, obrigatoriamente, em programa oficial ou comunitário de auxílio e 

assistência social. 

d) Ainda com relação às competências do/a orientador/a este deve supervisionar a 

frequência porém, o aproveitamento escolar do adolescente já foge a sua competência 

embora ele tenha inclusive que promover sua matrícula escolar. 

 

36. A lei Nº 8.662, de 07.06.1993 dispõe sobre a profissão de assistente social e dá 

outras providências. Sobre esta lei é CORRETO que: 

 

a) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto à órgãos da 

administração pública , direta e indireta, empresas, entidades e organizações populares 

constitui-se em uma atribuição privativa do assistente social. 

b) Segundo a lei em questão também é uma atribuição privativa do assistente social 

encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
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c) Constitui-se em uma atribuição privativa do assistente social assumir, no magistério, 

em qualquer nível, disciplinas e funções que exijam conhecimentos específicos e 

adquiridos através de cursos de formação devidamente regulamentados. 

d) Realizar o planejamento, a organização e administração de serviço social e de 

Unidade de Serviço Social é uma das competências do assistente social.  

 

37. Ainda sobre a lei que regulamenta a profissão de assistente social NÃO é possível 

afirmar que: 

a) O fórum máximo de deliberação da profissão para os fins desta lei dar-se-á nas 

reuniões do CFESS, que inclusive fixará os limites de sua competência e sua forma 

de convocação.    

b) A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os Assistente Sociais ao pagamento das 

contribuições compulsórias (anuidades), taxas e demais emolumentos que forem 

estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em deliberação 

conjunta com os Conselhos Regionais. 

c) Compete ao CFESS estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. 

d) Compete ao CFESS prestar assessoria técnica-consultiva aos organismos públicos ou 

privados, em matéria de Serviço Social. 

 

38. Os CRESS aplicarão algumas penalidades aos infratores dos dispositivos da lei Nº 

8.662, EXCETO: 

a) Multa no valor de uma até cinco vezes a anuidade vigente. 

b) Suspensão de um a dois anos de exercício da profissão ao Assistente Social que, no 

âmbito de sua atuação, deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em 

vista a gravidade da falta. 

c) Cancelamento definitivo, nos casos de extrema gravidade ou de reincidência 

contumaz. 

d) Provada a participação ativa ou conivência de empresas, entidades, instituições 

ou firmas individuais nas infrações a dispositivos desta lei pelos profissionais delas 

dependentes, serão estas também passíveis de suspensão, com tempo determinado 

de acordo com a gravidade da falta.    

 

39. Para que se exerça a profissão de Assistente Social, não se pode apenas pensar ser 

necessário obter o diploma de graduação devidamente expedido pela instituição 

formadora, faz-se necessário ainda o devido compromisso com categorias, usuários, 

instituições e um agir pautado no Código de Ética que regulamenta a profissão.  Com 

base no Código de Ética de 1993, podemos AFIRMAR que: 

 

a)Segundo o Art. 2º do código em referência, o Coselho Federal de Serviço Social- 

CFESS, deverá incluir na carteira os princípios fundamentais que orientam o Código de 

Ética de 1993. 

b) Segundo a compreensão deste código a Ética deve ter como suporte a ontologia do 

ser social: os valores são determinações da prática social, resultantes da atividade 

naturalmente desenvolvida no processo de trabalho. 

c) É mediante o processo de trabalho que o ser social se constitui se instaura assim 

como o ser natural, dispondo de capacidade teleológica, projetiva e consciente. 

d) Segundo a introdução do Código de Ética de 1993, a necessidade de revisão do 

código de 1986, vinha sendo sentida nos organismos profissionais desde o final da 

década de 80.  
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40. Com relação às penalidades previstas no Código de Ética de 1993, pode-se 

AFIRMAR corretamente que: 

a) As penalidades aplicáveis são: multa, advertência, suspensão e cassação do diploma 

de graduação. 

b) A pena de suspensão acarreta ao assistente social  a interdição do exercício 

profissional em todo território nacional , pelo prazo de 30(trinta) dias à  1(um) ano. 

c) A suspensão por falta de anuidades e taxas só cessará com a satisfação do 

débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos três anos de 

suspensão. 

d) Serão consideradas na aplicação das penalidades os antecedentes criminais do 

infrator/a e as circunstancia em que ocorreu a infração. 

 

41. Ainda com relação as penalidades previstas no Código de Ética de 1993 pode-se 

AFIRMAR que: 

a) Em caso de cassação da carteira profissional, além dos editais e das comunicações 

feitas às autoridades competentes interessadas no assunto, proceder-se-á com a 

apreensão desta e da Cédula de Identidade Profissional do/a profissional infrator/a. 

b) A pena de multa, caso o/a penalizado/a compareça para tomar conhecimento da 

decisão, não será publicada nos termos do Art. 29 deste Código, se não for no prazo de 

30 (trinta) dias, sem prejuízo de cobrança judicial. 

c) Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo ao 

CFESS.  

d) A multa de pena variará entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e 

o máximo de 6 (seis)anuidades. 

 

42. “A Assistência Social compõe o Sistema de Seguridade Social brasileiro: não é um 

ato mecânico e emergencial de mera provisão, desvinculada da linguagem dos direitos e 

de projetos coletivos de mudança social. Isso tem contribuído para desqualificar um 

acontecimento histórico, sem equivalência nas sociedades contemporâneas, que faz do 

Brasil um país inovador, qual seja: em meio à onda neoliberal que se espalhou pelo 

mundo, a partir dos anos 1980, a nação brasileira concebeu um sistema de seguridade 

social que elevou a assistência a um status de cidadania”. (Luziele Tapajós, MDS, 

2012) 

Com relação à Assistência Social não podemos AFIRMAR que: 

a) É uma política que busca assegurar condições de ampliação de direitos sociais; 

b) Tende a ter uma dimensão estratégica formativa para a construção de protagonismo 

popular; 

c) Aprofunda a regulação do Estado em resposta às demandas populares por 

direito social: Estado Social de Direito embora esse mesmo estado seja omisso e 

mercantilizador. 

d) Pode ser considerada uma Política pública que, associada às demais políticas sociais 

e econômicas, deve concretizar direitos historicamente negados a uma ampla parcela da 

população. E ainda que possui uma complexidade que requer conhecimento particular, 

gestão qualificada e ação competente.  

 

43. Com base na NOB/RH SUAS, a política de Assistência Social não pode ser 

encarada apenas como distribuição de benefícios e serviços, mas como uma unidade de 

processos diversos, interligados entre si, que vão desde a compreensão e o estudo da 

realidade, o planejamento, a definição de opções, a decisão coletiva (geralmente 

conflituosa), até a implementação, o acompanhamento e a avaliação das ações. 
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Refletindo sobre este assunto marque a alternativa que contem somente opções 

CORRETAS: 

 

I- 1988: Constituição Federal - Define a Assistência Social como política da 

Seguridade Social Brasileira. Trânsito para o campo dos direitos sociais >  

universalização do acesso >  responsabilidade estatal >  superação do assistencialismo >  

ampliação do protagonismo dos usuários >  participação da população > 

descentralização político-administrativa. 

II- 1993: LOAS - LEI nº 8.742 de 07/12/93 art.1º  

“A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas.” 

III- NOB SUAS (2005)- Disciplina e normatiza a operacionalização da gestão da 

Política de Assistência Social: estabelece nova sistemática de financiamento pautada em 

pisos de proteção social básica e especial, em conformidade com critérios de partilha 

pautados em indicadores, porte de municípios, a análise territorial realizada de fundo a 

fundo de forma regular e automática; define responsabilidades e critérios para a adesão 

ao SUAS; define níveis diferenciados de gestão de estados e municípios. 

IV- NOB RH- A NOB/RH aprovada pelo CNAS em 13 de dezembro de 2006 

objetiva: a padronização das carreiras do SUAS, por meio de diretrizes nacionais para a  

implementação de ações específicas quanto à principal tecnologia do SUAS: os seus 

trabalhadores. 

 

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

 

44. Marque a opção que não se constitui em uma das características do Sistema Único 

de Assistência Social. 

a) Modelo para a articulação e o provimento de serviços continuados de Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial. 

b) Regulação de hierarquia, os vínculos e as responsabilidades do sistema de serviços, 

projetos, programas e benefícios de assistência social de âmbito nacional. 

c) Garantia de unidade da política visando alterar a história de fragmentação 

programática, entre as esferas do governo e das ações por categorias e segmentos 

sociais. 

d) Modelo democrático e centralizado de gestão, organizada segundo a capacidade 

de cada município. 

 

45. Com base na NOB/RH e com relação à Gestão do SUAS, analise as afirmativas 

abaixo e marque a opção que contem apenas afirmativas compatíveis com a NOB em 

questão: 

I- Nos serviços públicos, o preenchimento de cargos, que devem ser  criados  por  lei,  

para  suprir  as  necessidades  dos  serviços deve  ocorrer  por  meio  de  nomeação  dos  

aprovados  em  concursos públicos, conforme as atribuições e competências de cada 

esfera de governo, compatibilizadas com seus respectivos Planos de Assistência Social 

(Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais), a partir  de  parâmetros  que  

garantam  a  qualidade  da  execução  dos serviços. 

II- De acordo com as atribuições dos diferentes níveis de gestão do SUAS, definidas  na  

NOB/SUAS,  compete  a  cada  uma  delas contratar e manter o quadro de pessoal 

qualificado academicamente e por profissões regulamentadas por Lei, por meio de 
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concurso público e na quantidade necessária à execução da gestão e dos serviços 

socioassistenciais, conforme a necessidade da população e as condições de gestão de 

cada ente. 

III- Para atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para a política de Assistência 

Social, a gestão  do  trabalho  no SUAS deve ocorrer com a preocupação de estabelecer 

uma Política Nacional  de  Capacitação,  fundada  nos  princípios  da  educação  

permanente, que promova a qualificação de trabalhadores, gestores e conselheiros da 

área, de forma sistemática, continuada, sustentável, participativa,  nacionalizada  e  

descentralizada,  com  a  possibilidade de  supervisão  integrada,  visando  o  

aperfeiçoamento  da  prestação dos serviços socioassistenciais. 

 

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

 

46. A gestão do trabalho no âmbito do SUAS deve buscar obter várias metas, EXCETO: 

a) Garantir a “deprecarização” dos vínculos dos trabalhadores do SUAS sem 

contudo visar o fim da terceirização já que sempre se fará necessário a inclusão de 

novos trabalhadores no sistema e não se pode realizar concurso público sempre 

que essa necessidade se evidenciar. 

b)  Garantir a educação permanente dos trabalhadores. 

c) Realizar planejamento estratégico. 

d) Garantir a gestão participativa com controle social. 

 

47. Entre os serviços oferecidos pelos CREAS, podemos citar todos abaixo EXCETO: 

a) Enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra crianças, adolescentes e 

suas famílias.  

b) Serviço de apoio e orientação a indivíduos e famílias com direitos violados ou na 

eminência de serem violados. 

c) Serviço de Orientação e Acompanhamento a adolescentes cumprindo medidas sócio-

educativas. 

d) Crianças/adolescentes e famílias – PETI e Adolescentes em medida sócio educativa 

de PSC e LA. 

 

48. Com relação à Proteção Social Básica, marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) Constitui-se em objetivo do SUAS: Prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. (PNAS/2004); 

b) CRAS é a 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 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. Tem por perspectivas o fortalecimento e a reconstrução de 

vínculos familiares e comunitários, o direito à Proteção Social Básica e a ampliação 

da capacidade de proteção social e de prevenção de situações de risco no território 

de abrangência do CRAS. O PAIF é necessariamente ofertado no CRAS. Em áreas 

com espalhamento ou dispersão populacional, por meio do deslocamento de sua 

equipe.  
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d) O PAIF foi 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. 

 

49. São serviços e ações oferecidos pelo PAIF, EXCETO: 

 

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

social. 

b)  Oferta de procedimentos profissionais, em defesa dos direitos sociais e humanos e 

relacionados às demandas de proteção social. 

c) 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). 

d)  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 estejam cumprindo as 

condicionalidades;  das famílias com beneficiários do BPC , em especial aquelas 

com presença de pessoa com deficiência. 

 

50. Com relação às despesas para o desenvolvimento de ações complementares às ações 

ofertadas nos CRAS NÃO é correto afirmar que: 

 

a) O Piso Básico Fixo poderá financiar, de modo complementar e exclusivamente no 

território de abrangência do CRAS, a rede socioassistencial para desenvolvimento das 

seguintes ações, voltadas a indivíduos e membros vulneráveis das famílias 

referenciadas. 

b) O piso Básico poderá financiar ainda grupos de convivência e sociabilidade 

geracionais e intergeracionais, para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. 

c) É vedada a utilização do Piso Básico Fixo para o financiamento de Benefícios 

Eventuais. 

d) O Piso Básico não poderá financiar também Atividades lúdicas que visem o 

fortalecimento de laços familiares e a interação entre a criança e demais membros 

da família e de comunidade pois esta atividade tem seu fundo garantido através do 

Programa Bolsa Família. 

 

 

 

 

 




