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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
Responda as 5 questões seguintes utilizando-se a 
seguinte chave: 

 
a) Se apenas a alternativa I estiver correta 
b) Se apenas a alternativa II estiver correta 
c) Se apenas a alternativa III estiver correta 
d) Se todas as alternativas estiverem corretas 
e) Nenhumas das alternativas estão corretas 

 
21.  

I. O D.C. conta com operações 
metodológicas em que o profissional e a 
população são alvos do processo de 
participação e desenvolvimento. 

II. A seguridade é o conjunto integrado de 
ações destinadas a assegurar os direitos 
de Saúde Educação e Previdência 

III. O Programa de Saúde da Família tem 
como objetivo organizar a atenção a 
Atenção Básica 

 
22.  

I. O serviço Social tradicional era atrelado 
ao aparato ideológico do Estado, como 
instrumento de dominação. 

II. O movimento de reconceituação foi um 
movimento unitário que proporcionou 
aos profissionais, o impulso crítico ao 
capitalismo e ao assistencialismo e pelo 
desejo de trabalhar por uma mobilização 
e organização popular 

III. A reconceituação representou um 
movimento de ruptura das praticas 
assistencialistas e tradicionais do 
Serviço Social  

 
23.  

I. O Projeto Ético Político do Serviço Social 
propõe uma nova construção de uma 
ordem social, sem dominação e/ou 
exploração de classe, etnia e gênero. 

II. ALOAS representa uma expressão das 
conquistas teóricas e praticas do 
assistente social 

III. O Serviço Social foi implantado no Brasil 
no final dos anos vinte através do Centro 
de Estudos e Ação Social (CEAS). 

 
 

24.  
I. O sistema Único de Assistência Social 

(SUAS),foi implantado em 1993 e efetiva 
na pratica a assistência social como 
política publica de Estado 

II. O SUAS altera o modelo de gestão 
existente e a forma de financiamento da 
assistência social  

III. O CRAS, representa o principal 
equipamento de proteção especial 
estabelecida pela SUAS 

 
 

 
25.  

I. Os fóruns configuram-se como 
espaços institucionalizados, 
formalizados e ritualizados assim como 
os conselhos  

 
II. Só pode participar dos fóruns quem for 

cadastrado para realizar ações de 
voluntariado 

III. O financiamento estabelecido para 
saúde e assistência social ao contrario 
da previdência não são contributivas 

 
26.  Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é correto afirmar: 
 

a) A criança terá direito a receber educação 
que será gratuita e compulsória, apenas no 
primeiro grau primário. 

b) O adolescente trabalhador só pode ser 
matriculado no ensino noturno 

c) Para ter direito o acesso ao ensino 
obrigatório e gratuito é necessário que os 
pais matriculem seus filhos no ano anterior 

d) A criança e o adolescente têm direito a 
educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa. 

e) Os pais que não conseguem prover 
dignamente a educação dos filhos ficam 
sujeitos à perda do pátrio poder dos 
mesmos. 

 
27.  Quando o assistente social é solicitado a 

elaborar um parecer sobre uma situação 
envolvendo uma criança em situação de 
risco deve observar que se trata de um 
documento com os seguintes conteúdos. 

  
a) Número de ordem, processo de origem; 

ementa; histórico ou relatório; razões e 
justificativas p/ denuncia, fecho opnitativo 
(conclusão). 

b) Destinatário; texto acusatório; provas de 
ocorrência; assinatura, nome e função do 
autor da comunicação e identificação do 
signatário 

c) Introdução; desenvolvimento da denuncia; 
subsídios para tomada de decisão; 
conclusão; assinatura e função do autor da 
comunicação. 

d) É uma opinião justificada, emitida em nome 
pessoa ou de órgão administrativo sobre 
tema submetido para analise e competente 
pronunciamento; fornece subsídios para 
tomada de decisão. 

e) Introdução, desenvolvimento da situação 
com as razões de risco físico, psicológico, 
social exposta e fecho conclusivo. 
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28.  Dentre as competências dos assistentes 

sociais inclui: 
 
a) Socialização de informações 
b) Formatação de leis sociais que promovam a 

inclusão social 
c) Marcação de exames de rotina 
d) Atividades oferecidas por caridade em favor 

daqueles que estão em situação de exclusão 
das condições mínimas para viver com 
dignidade 

e) Todas as alternativas estão incorretas 
 

29.  Os objetivos da Política Nacional de 
Assistência Social, ou seja, aquilo que se 
quer atingir com as ações e serviços de 
assistência social institui: 

 
I. Promover a inclusão dos destinatários da 

Assistência Social, garantindo-lhes o acesso 
aos bens e serviços mais básicos. 

II. O co-financiamento da Política Municipal de 
Assistência Social 

III. Assegurar que as ações, no âmbito da 
assistência sejam implementadas tendo a 
família como referência. 

 
a) As alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente a alternativa I está correta 
c) Somente a alternativa II está correta 
d) As alternativas II e III estão corretas 
e) As alternativas I e III estão corretas 

 
30.  Municipalização é a passagem de serviços e 

encargos que possam ser desenvolvidos 
mais satisfatoriamente pelos municípios. 
Dentre essa perspectiva, podemos 
constatar: 

 
a) É necessário que o prefeito e seus acessores 

comprovem que o município tem a infra-
estrutura adequada para a municipalização. 

b) Para que o município seja municipalizado seu 
fortalecimento administrativo tem que estar 
coerente e a participação comunitária ativa 

c) Qualquer município pode se municipalizar os 
seus serviços já que não existem regras 

d) Municipalização é o mesmo que 
prefeiturização 

e) Com a municipalização as deficiências do 
município serão superadas completamente 

 
31. A NOAS  (Norma Operacional de Assistência 

a Saúde) define como áreas de atuação 
estratégica mínimas da condição de Gestão 
Plena de Atenção Básica ampliada, todos 
abaixo relacionados com exceção de:  

 
a) Saúde Bucal 
b) Saúde da criança 
c) Eliminação da Hanseníase 
d) Saúde da mulher 
e) Eliminação da tuberculose 

 
32.  Na ultima década passamos de uma 

Assistência Social como pratica para o 
patamar de política social. Dentro dessa 
perspectiva é correto afirmar: 

 
a) A assistência social é uma política apenas 

para pessoas de classe média alta 
b) A assistência social deve atender apenas as 

necessidades mínimas das famílias 
c) A assistência social e destinada a pessoas 

portadoras de deficiência física e mental e a 
idosos com mais de 65 anos 

d) A assistência social de define a partir de um 
publico heterogêneo, fragmentado, 
subalternizado, vulnerabilizado, fracionados 
e com graus elevados de exclusão e 
pobreza profunda. 

e) Só têm direito a assistência social os 
indivíduos que contribuem com a 
previdência 

 
33.  Cabe ao Estado reduzir o risco de 

doenças e de outros agravos, garantindo o 
acesso universal e igualitário. A 
organização das atividades de saúde 
obedecerá aos seguintes princípios, com 
exceção de: 

 
a) Descentralização com direção única em 

cada esfera do governo 
b) Participação da iniciativa privada na 

assistência à saúde, obedecidos aos 
preceitos constitucionais. 

c) Prestações de ações de media e alta 
complexidade  

d) Atendimento integral como prioridade para 
as atividades preventivas 

e) Provimentos das ações e serviços por meio 
de rede regionalizada e hierarquizada 
integrados em sistema único 

 
34. O Centro de Referencia de Assistência 

Social (CRAS) é: 
 

I. Unidade que organiza a vigilância social 
em área de abrangência 

II. Unidade publica estadual responsável pela 
oferta de serviços continuados de 
assistência social as famílias, grupos e 
indivíduos. 

III. É responsável pela capacitação e 
promoção da inserção produtiva, onde 
seus usuários, são responsáveis 
financeiramente pelo seu funcionamento. 

 
 

a) Somente a alternativa II está correta 
b) Somente a alternativa III está correta 
c) As alternativas I e III estão corretas 
d) As alternativas I, II e III estão corretas. 
e) As alternativas I e II estão corretas 
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35.  O assistente social em sua pratica 

profissional recorre à rede de proteção 
social no intuito de promover a inclusão 
social das famílias. Neste sentido, o 
profissional deve estabelecer uma 
articulação com essa mesma rede social 
com o objetivo de melhor assistir as famílias. 
Podemos citar como rede social de apoio as 
famílias. 

 

I. As vizinhanças e igrejas localizadas 
próximas às moradias das famílias 

II. Os serviços de pronto-atendimento 
assistencial 

III. As associações de bairro ou serviços 
comunitários de apoio psicossocial 
cultural e jurídico 

 

a) Somente as alternativas II e III estão corretas 
b) Somente a alternativa II está correta 
c) As alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Somente a alternativa I está correta 
e) Somente as alternativas I e III estão corretas 

      
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

36. Marina Lima, ex-ministra do meio ambiente, 
informou que a sua saída do governo se deu por 
uma série de desgastes provocados por ações 
do governo com as quais não concordava e uma 
seqüência de insatisfações com as atitudes do 
próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas 
segundo a imprensa a “gotad’água” para a saída 
da ministra foi: 

 
a) A saída de Basileu Aparecido, que acumula as 

funções de chefe de gabinete de Marina e 
presidente do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama). 

b) A saída de João Paulo Capobianco, secretário-
executivo do Meio Ambiente e presidente do 
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. 

c) A CPI do meio ambiente, que derrubou a 
ministra após sérias acusações de corrupção. 

d) A escolha de Mangabeira Unger para a chefia 
do conselho gestor do Plano Amazônia 
Sustentável. 

e) A crise estabelecida no ministério, 
conseqüência da falta de controlo no 
desmatamento da Amazônia e da Mata 
Atlântica. 

 

37. O novo ministro do meio ambiente, substituindo 
Marina Silva, é Carlos Minc. O cargo que este 
deixa para assumir o ministério é: 

 
a) Secretário municipal de Meio Ambiente da 

Prefeitura de São Paulo. 
b) Secretário estadual de Meio Ambiente do Rio de 

Janeiro. 
c) Embaixador do Brasil nos Estados Unidos. 
d) Presidente do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama). 

e) Presidente do Congresso Nacional. 

 
Leia atentamente a notícia a seguir: 
 

“O dalai-lama ameaçou nesta terça-feira, 18, 
renunciar do cargo de líder do governo do Tibete 
no exílio caso os incidentes na província 
ocupada pela China há quase 50 anos fuja do 
controle. A declaração foi feita no mesmo dia em 
que o primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, 
acusou o Nobel da Paz de incitar a atual onda de 
violência que tomou conta do Tibete desde o 
último dia 10. 
FONTE: http://soatualidades.wordpress.com> 
Acesso em 14/05/2008 
 

Responda agora a questão 36.  

 

38. Wen Jiabao, primeiro ministro da República 
Popular da China, acusou o dalai-lama de 
incitar a onda de violência no Tibete 
justamente quando: 

 
a) Iniciaram-se os protestos de tibetanos contra 

o domínio chinês. 
b) A China decidiu invadir o Tibete. 
c) Os Estados Unidos decidiram fazer uma 

intervenção na região do conflito. 
d) O Brasil fechou o acordo de cooperação com 

a China. 
e) O Tibete declarou-se parte do estado indiano. 

 
39. Em 4 de novembro de 2008 os eleitores 

americanos votarão na escolha do próximo 
presidente da república. As eleições primárias 
começaram em janeiro no Estado de Iowa. 
Nem todos os candidatos estão definidos, 
entre os que estão na disputa não está o nome 
de: 

 

a) Ralph Nader 
b) John McCain  
c) Hillary Clinton 
d) Barack Obama 
e) Tommy Thompson 
 

40.  “As detentas da penitenciária de São Paulo, 
que souberam da chegada da madrasta por 
meio de agentes penitenciários, bateram 
canecas contra as grades, aos gritos de 
‘assassina’. Também escreveram no chão de 
uma das quadras da unidade ‘Assassina 
maldita’ e ‘Homenagem a Isabella, presente do 
dia das mães’. Depois, a primeira mensagem 
foi apagada e substituída pela frase: ‘Estamos 
na paz pela vida’.”  

Folha de São Paulo, 08 de maio de 2008 

A Madrasta de Isabella , Ana Carolina Jatobá, 
foi transferida para o mesmo presídio onde 
cumpre pena: 

 

a) Juan Carlos Ramirez Abadia 
b) Alexandre Nardoni 
c) Suzane Richthofen  
d) Pablo Rayo Montano 
e) Luiza Amorin Montano 




