ASSISTENTE SOCIAL
1.

Observe estas afirmações:
5.
I.
Descentralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando
único das ações em cada esfera de governo.
II.
Participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis.
III.
Primazia da responsabilidade do Estado na condução
da política de assistência social em cada esfera de
governo.
De acordo com a Lei Federal nº 8.742/1993, estas
afirmações fazem parte:
a) Dos princípios da assistência social.
b) Das diretrizes da assistência social.
c) Da organização da assistência social.
d) Da gestão da assistência social.

De acordo com o Estatuto do Idoso, podemos observar as
seguintes afirmações, assinalando a incorreta.
a)
Incumbe ao poder público fornecer aos idosos,
gratuitamente, medicamentos, especialmente os de
uso continuado, assim como próteses, órteses e
outros recursos relativos ao tratamento, habilitação
ou reabilitação.
b)
É concedido aos planos de saúde o direito de
cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
c)
Os idosos portadores de deficiência ou com limitação
incapacitante terão atendimento especializado, nos
termos da lei.
d)
O primeiro critério de desempate em concurso
público será a idade, dando-se preferência ao de
idade mais elevada.

6.
2.

A proteção social deve garantir as seguintes seguranças,
exceto:
a) Segurança de sobrevivência.
b) Segurança de acolhida.
c) Segurança de convívio ou vivência familiar.
d) Segurança de plano de saúde para todos.

3.

Considera-se “família referenciada” aquela que:
a) Vive em áreas caracterizadas como de vulnerabilidade,
definidas a partir de indicadores estabelecidos por
órgão federal, pactuados e deliberados.
b) Vive com pouca renda e passa por necessidades
pessoais como fome, frio, falta de energia elétrica e
água, adquire doenças devido a péssimas condições de
moradia.
c) Vive de bons rendimentos familiares, tem regalias
como carro, roupas de grifes, planos de saúde e ensino
superior.
d) Vive em áreas de risco, com pouco saneamento básico,
sem acesso com transportes públicos, passa por
necessidades pessoais como falta de comida.

4.

Analise estas afirmativas:
I.
A família, a sociedade e o estado tem o dever de
assegurar ao idoso todos os direitos a cidadania,
garantindo sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito a vida.
II.
O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade
em geral, devendo ser objeto de conhecimento e
informação para todos.
III.
O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer
natureza.
IV.
O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das
transformações a serem efetivadas através desta
política.
V.
Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas
ao envelhecimento.
Das afirmações acima, quais são princípios da Política
Nacional do Idoso?
a) Apenas I, III e V.
b) Apenas II, IV e V.
c) Apenas I, II, III e V.
d) Apenas I, II, III e IV.

7.
A capacitação dos trabalhadores da Assistência Social tem
por fundamento a educação permanente e deve ser feita
de forma sistemática e continuada. Como se dá esta forma
sistemática e continuada?
a) Por meio da elaboração e implementação de planos
anuais de capacitação.
b) Com a provisão de recursos financeiros, humanos,
tecnológicos e materiais adequados.
c) Com o envolvimento de diversos atores no 8.
planejamento, execução, monitoramento e avaliação
dos planos de capacitação, aprovados por seus
respectivos conselhos.
d) Com a definição de conteúdos mínimos, respeitando as
diversidades e especificidades.
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Residência, em sistema participativo, cedida por
instituições públicas ou privadas, destinada a idosos
detentores de renda insuficiente para sua manutenção e
sem família. Trata-se de:
a) Centro de Convivência.
b) Centro de Cuidados Diurno.
c) Casa-Lar.
d) Oficina Abrigada de Trabalho.
Entende-se por família natural:
a) A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e
seus descendentes.
b) 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.
c) A família natural são os pais e familiares adotivos ou de
consideração.
d) Família natural trata-se de pessoas que cuidam de
crianças e adolescentes abandonados em abrigos.
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9.

O juiz assegurará à mulher em situação de violência 16. Compete ao CRESS, exceto:
doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e
a) Organizar e manter o registro profissional dos
psicológica a manutenção do vínculo trabalhista, quando
assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras
necessário o afastamento do local do trabalho por um
sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos.
período de até:
b) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de
a) Três meses.
assistente social na respectiva região.
b) Seis meses.
c) Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais,
c) Doze meses.
fixando a respectiva taxa.
d) Dezoito meses.
d) Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional.

10. De acordo com o artigo 18 da Lei Federal nº 11.340, depois 17. Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a
de recebido o expediente com o pedido da ofendida,
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
caberá ao juiz um prazo de quantas horas para dar os
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
primeiros pareceres com medidas protetivas de urgência?
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
a) 12 horas.
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
b) 24 horas.
Estamos falando de:
a) Vigilância Sanitária.
c) 36 horas.
b) Vigilância Epidemiológica.
d) 48 horas.
c) Saúde do Trabalhador.
d) Assistência Terapêutica Integral.
11. Assinale a afirmação incorreta.
a) Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos da Constituição.
18. No âmbito da União, a direção do Sistema Único de Saúde
b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
(SUS) está sob responsabilidade de:
científica e de comunicação, independentemente de
a) Secretaria de Saúde.
censura ou licença.
b) Departamento de Saúde.
c) É livre a manifestação do pensamento, sendo
c) Ministério da Saúde.
permitido o anonimato.
d) Coordenação Única de Saúde.
d) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral 19. Compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS),
ou à imagem.
exceto:
a) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
12. São cargos privativos que devem ser ocupados por
b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
brasileiros natos, exceto:
c) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
a) Carreira diplomática.
privados de saúde.
b) Oficial das Forças Armadas.
d) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
c) Ministro de Estado da Defesa.
nutrição.
d) Senador da República.
20. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I.
Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde,
13. O voto é facultativo para as seguintes classes, exceto:
a) Maiores de cinquenta anos.
consentâneo às suas necessidades.
b) Analfabetos.
II.
Ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
c) Maiores de setenta anos.
III.
Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios
d) Maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.
menos invasivos possíveis.
Estão corretas as afirmações:
a) Apenas I.
14. Para aposentar-se por tempo de trabalho, o homem deve
b) Apenas II.
ter em período de contribuição:
c) Apenas III.
a) 30 anos.
d) Todas estão corretas.
b) 35 anos.
c) 33 anos.
d) 37 anos.
21. São considerados os seguintes tipos de internação
psiquiátrica: voluntária, involuntária e compulsória. A
internação compulsória trata-se daquela em que:
15. De acordo com o artigo 5º da lei nº 8.662/93, a duração do
a) Dá-se com o consentimento do usuário.
trabalho do Assistente Social é de quantas horas semanais?
b) Dá-se sem o consentimento do usuário.
a) 24 horas semanais.
c) É determinada pela Justiça.
b) 30 horas semanais.
d) Dá-se através do pedido dos pais.
c) 44 horas semanais.
d) 20 horas semanais.
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22. Empresas com mais de cem e até duzentos empregados é 28. Disciplina a gestão pública da Política de Assistência Social
obrigada a preencher qual porcentagem de seus cargos
no território brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos
com beneficiários da Previdência Social reabilitado ou com
entes federativos, em consonância com a Constituição da
pessoa portadora de deficiência habilitada?
República 1988, a LOAS e as legislações complementares a
a) 2%.
ela aplicáveis. Trata-se de:
b) 3%.
a) NOB/RH.
c) 4%
b) NOB/SUAS.
d) 5%.
c) PNAS.
d) LOS.
23. Complete a lacuna.
“O benefício de prestação continuada é a garantia de 29. Consiste no desenvolvimento da capacidade e de meios de
_________ salário(s) mínimo(s) mensal(is) à pessoa
gestão assumidos pelo órgão público gestor da Assistência
portadora de deficiência e ao idoso com _________ anos
Social para conhecer a presença das formas de
ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a
vulnerabilidade social da população e do território pelo
própria manutenção e nem de tê-la provida por sua
qual é responsável. Estamos falando de:
família.”
a) Proteção Social.
a) 1; 67.
b) Defesa Social e Institucional.
b) 2; 65.
c) Vigilância Socioassistencial.
c) 3; 75.
d) Distinção Social.
d) 1; 70.
30. Complete a frase a seguir com uma das opções dadas
24. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
abaixo.
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda
“Entende-se por ___________, na gestão da Assistência
mensal per capita seja inferior a:
Social, as negociações estabelecidas com a anuência das
a) ½ salário mínimo.
esferas de governo envolvidas, no que tange à
b) 1 salário mínimo.
operacionalização da política, não pressupondo processo
c) ¼ do salário mínimo.
de votação nem tão-pouco de deliberação.”
d) 2 salários mínimos.
a) Articulação.
b) Pactuação.
c) Comissão.
25. “O benefício de prestação continuada deve ser revisto a
d) Precipitação.
cada ____________ ano(s) para avaliação da continuidade
das condições que lhe deram origem.” É corretamente
completada com:
31. Assinale a alternativa incorreta. No exercício das
a) 1 ano.
competências estabelecidas no art. 18 da LOAS e no seu
b) 2 anos.
regimento interno, o CNAS deve, no cumprimento desta
c) 3 anos.
norma:
d) 4 anos.
a) Atuar como instância de recurso dos Conselhos de
Assistência Social.
b) Atuar como instância de recurso da Comissão
26. São considerados municípios grandes aqueles com
Intergestores Tripartite.
população entre:
c)
Deliberar sobre as pactuações da CIT.
a) Até 20.000 habitantes.
d)
Acompanhar e controlar a execução da Política
b) Entre 20.001 a 50.000 habitantes.
Estadual de Assistência Social.
c) Entre 100.001 a 900.000 habitantes.
d) Acima de 900.000 habitantes.
32. De acordo com a Lei federal de nº 8.069, capítulo I, que
trata do direito à vida e à saúde, podemos afirmar:
27. Assinale a alternativa incorreta. São considerados serviços
a) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de
de média complexidade aqueles que oferecem
Saúde, apenas o atendimento pré-natal.
atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos
b) A parturiente será atendida por qualquer médico de
violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não
plantão, tanto nas UBS quanto no hospital.
foram rompidos. Neste sentido, requerem maior
c) Incumbe ao poder público propiciar apoio à gestante
estruturação técnico-operacional e atenção especializada e
dando a ela móveis e roupas para o bebê.
mais individualizada, e, ou, acompanhamento sistemático e
d)
A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de
monitorado, tais como:
atendimento, segundo critérios médicos específicos,
a) Família acolhedora.
obedecendo-se aos princípios de regionalização e
b) Plantão Social.
hierarquização do Sistema.
c) Abordagem de Rua.
d) Cuidado no domicílio.

Ilha Comprida – 01/2010 – Assistente Social – Tarde

Página 3

ASSISTENTE SOCIAL
33. A partir de qual idade se faz necessário colher em audiência 38. Indique a alternativa que completa correta e
o consentimento da criança para adoção, guarda ou tutela?
respectivamente as lacunas abaixo:
a) 12 (doze) anos.
Ela _____ estava em dúvida se os passaportes deviam ou
b) 14 (quatorze) anos.
não _______ às declarações.
c) 16 (dezesseis) anos.
a) Mesma – ir anexas
d) 18 (dezoito) anos.
b) Mesmo – irem anexas.
c) Mesma – ir anexos.
d) Mesmo – irem anexos.
34. Em caso de adoção de criança ou adolescente por pessoa
ou casal residente ou domiciliado fora do País, o estágio de
convivência, cumprido no território nacional, será de, no 39. Aponte a alternativa em que o emprego do pronome está
mínimo:
incorreto:
a) 15 (quinze) dias.
a) Aquela é a pousada cujas as piscinas me referi.
b) 30 (trinta) dias.
b) Esta confusão deverá ser resolvida entre mim e ti.
c) 45 (quarenta e cinco) dias.
c) Mamãe me deu duas receitas para eu fazer no Natal.
d) 60 (sessenta) dias.
d) Vossa Excelência tem um compromisso com seu filho
amanhã.
35. Constituem obrigações das entidades de atendimento ao
idoso, exceto:
40. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência dos
a) Observar os direitos e as garantias de que são titulares
termos:
a) Na oração “Você deve ter paciência”, o verbo dever
os idosos.
indica obrigação; em “Ela deve de ser casada”, o verbo
b) Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com
dever indica probabilidade.
o idoso, especificando o tipo de atendimento, as
b) O verbo aspirar no sentido de pretender é transitivo
obrigações da entidade e prestações decorrentes do
indireto.
contrato, com os respectivos preços, se for o caso.
c) O verbo atender admite dupla regência.
c) Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem,
d) O verbo implicar, no sentido de acarretar, é transitivo
de acordo com suas crenças.
indireto.
d) Evitar atividades culturais, esportivas e de lazer.
36. Em relação à concordância dos termos, analise as 41. Aponte a alternativa em que a oração se classifica como
proposições abaixo:
oração sem sujeito:
I.
Os indicados ao prêmio sois vós.
a) Naquela manhã aconteceu o milagre.
II.
Discutiu-se a semana toda as medidas que têm de ser
b) Muitos armamentos havia escondidos nas favelas.
tomadas pela polícia civil e militar.
c) Vive-se muito bem naquele condomínio.
III.
Deve haver médicos especializados em transplante de
d) Ninguém será incriminado.
córnea nesse hospital.
IV.
Um bando de rolinhas invadiram a plantação.
42. Assinale a alternativa em que é obrigatória a utilização da
crase:
a) Apenas II e III estão em desacordo com as normas de
a) Deu o bônus a quem merecia.
concordância.
b) Diga parabéns a sua mãe.
b) Apenas I e IV estão em desacordo com as regras de
c) Meteu-se a fazer o que não deveria.
concordância.
d) Dedico uma manhã as obras assistenciais.
c) Apenas II e IV estão em desacordo com as normas de
concordância.
43. A pontuação está correta na alternativa:
d) Apenas III está em desacordo com as normas de
a) A endocrinologista me recomendou; coma devagar.
concordância.
b) O Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, deve
ser, incisivo.
37. Indique a alternativa em que houve troca do significado dos
c) No verão, não deixe de levar na bolsa, todos os dias,
substantivos:
protetor solar.
a) A cisma=ato de cismar / o cisma=dissidência.
d) Aguardavam, inquietos, o resultado; das eleições.
b) O grama=unidade de peso / a grama=relva.
c) A moral=ânimo / o moral=honestidade.
44. A Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou oficialmente
d) O coma=perda dos sentidos / A coma=cabeleira.
que em seu governo o cargo de Presidente do Banco
Central será ocupado por:
a) Henrique Meirelles.
b) Antônio Palocci.
c) Alexandre Tombini.
d) Eduardo Dutra.
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45. O processo natural de formação do relevo depende de dois
tipos de forças simultaneamente: as internas e as externas.
As forças externas são o conjunto de elementos que
modelam o relevo, onde o principal deles é o
intemperismo. Sobre este processo, pode-se afirmar que:
a) É o processo de formação de rochas que sustentam as
formas de relevo ao redor do globo.
b) Existe o intemperismo físico, causado, entre outros,
pela ação do gelo em áreas polares.
c) Existe o intemperismo químico, causado pela ação de
substâncias básicas na decomposição das rochas.
d) Refere-se ao acúmulo de sedimentos nas áreas baixas
do relevo, caracterizando a formação de planícies.
46. Os lados de um triângulo medem respectivamente 6 cm, 7
cm e 8 cm. Qual é o perímetro de um outro triângulo
semelhante a esse, sabendo que o lado menor dele mede 3
cm?
a) 10,5 cm.
b) 8,5 cm.
c) 13,5 cm.
d) 15,5 cm.
47. Durante a manhã, li
de um livro, a tarde li
do que
restou e ainda faltam 150 páginas para acabar essa leitura.
Quantas páginas têm esse livro?
a) 600.
b) 1.200.
c) 780.
d) 240.
48. Três números são tais que o primeiro está para o segundo
assim como 3 está para 4, enquanto o segundo está para o
terceiro assim como 5 está para 7. Quanto é a diferença
entre o maior e o menor desses números sendo que a soma
dos três é 189?
a) 39.
b) 15.
c) 35.
d) 72.
49. Em uma festa há 37% de homens, 49% de mulheres e 28
crianças. Quantas pessoas há nessa festa?
a) 420.
b) 380.
c) 120.
d) 200.
50. A que taxa mensal devo aplicar a juros simples por 200 dias
para obter R$ 3.900,00?
a) 0,03%.
b) 1,2%.
c) 9%.
d) 4%.
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