
1

I N S T R U Ç Õ E S

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a PROVA:

1. Você CANDIDATO recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e insubstituível.
Confira a escrita correta do seu nome e o cargo escolhido, constante no Cartão-Resposta.

2. Assine o seu Cartão-Resposta (GABARITO) no campo indicado.

3. O Caderno de Provas contém 20, 30 ou 60 questões, conforme o cargo escolhido, todas com 5 (cinco) alternativas.

4. Para cada questão assinale apenas UMA resposta.

5. A Nota da Prova Objetiva será a média aritmética das notas obtidas nas respectivas matérias, as quais serão
avaliadas em uma escala de zero a dez pontos (com critérios de arredondamento previstos no Edital – item 7.2),
conforme os acertos de questões pelo candidato.

5.1. O valor de cada questão das provas para as respectivas matérias é:
a) matérias com 10 questões: cada questão vale 1 (um) ponto;
b) matérias com 20 questões: cada questão vale 0,5 (meio) ponto;
c) matérias com 30 questões: cada questão vale 0,33 (trinta e três décimos) de ponto.

5.1.2. Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada matéria,
sendo eliminado do Concurso aquele que não atingir esta pontuação.

6. Para os cargos que exigirem provas objetivas e de títulos, a nota final será a média ponderada entre a média aritmética
das provas objetivas com a nota da prova de títulos, nos termos do Edital – item 5.

7. O Caderno de Provas somente será trocado se apresentar problema de impressão; caso isso ocorra, solicite ao Fiscal
de Sala que tome as providências necessárias.

8. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e o seu Caderno de Prova.

9. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da PROVA.

9.1. Problemas em questões podem ser comunicados ao Fiscal de Sala. Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a
ocorrência constará em ata, pelo Fiscal de Sala, para que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na
dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta (GABARITO):
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul ou preta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão: que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada no Cartão-Resposta;
em branco ou que contenha rasuras;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.

11. Na última página do Caderno de Provas, há uma grade para anotar as suas respostas; recorte-a e leve-a consigo.

12. A duração da PROVA é de 4 (quatro) horas, já incluso o tempo de preenchimento do Cartão-Resposta.

13. A saída do candidato somente será permitida depois de transcorrida 1 (uma) hora do início da PROVA.

14. Os três últimos candidatos a terminar a PROVA deverão permanecer na respectiva sala para o lacramento do envelope
com os Cartões-Resposta (GABARITOS).

15. As PROVAS Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às respectivas questões, serão divulgados
a partir das 18 horas do dia 08 de fevereiro,  no endereço eletrônico www.campomourao.pr.gov.br .

16. Será publicado no Órgão Oficial  do  Município  e  no  site www.campomourao.pr.gov.br o  Edital  de  Resultado  da
Prova Objetiva, a partir do dia 17 de fevereiro de 2010.

Campo Mourão, 7 de fevereiro de 2010.
A COMISSÃO

Assistente  Social
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PROVA  ESPECÍFICA

Questão 01

O poder público deve oferecer o ensino obrigatório,
inclusive importando, sua oferta irregular, em
responsabilidade da autoridade competente. É também
dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o
ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Assim
sendo, de acordo com Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei nº 8.069/90 -, é incorreto afirmar:
a) é dever do Estado assegurar a progressiva extensão

da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
b) o Estado deve garantir atendimento educacional

especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;

c) é obrigação do Estado providenciar o atendimento
em creche e pré-escola às crianças de zero a seis
anos de idade;

d) o Estado, sempre que puder, deve ofertar o ensino
noturno regular, adequado às condições do
adolescente trabalhador;

e) o atendimento no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde, é um dever do Estado.

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS),
instituída em 2004, define para a organização da
Assistência Social diretrizes traçadas com base na
Constituição Federal de 1988 e na LOAS. No tocante
a este assunto, analise as  opções abaixo e assinale a
alternativa que não corresponde às diretrizes.
a) descentralização político-administrativa, cabendo a

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a
coordenação e execução dos respectivos programas
às esferas estadual e municipal, bem como a
entidades beneficentes e de assistência social,
garantindo o comando único das ações em cada
esfera de governo, respeitando-se as diferenças e
as características socioterritoriais locais;

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;

e) contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários
e de grupos específicos, ampliando o acesso aos
bens e serviços socioassistenciais básicos e
especiais, em áreas urbana e rural.

A LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, nº 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização
da assistência social. Analise os itens abaixo e assinale
a alternativa que não corresponde aos objetivos dessa
Lei:
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à

adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras

de deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária;

e) a garantia de 1/3 (um terço) do salário mínimo de
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência
que comprove não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social e a
definição de suas diretrizes, analise os itens abaixo e,
em seguida, assinale a alternativa que contenha os itens
que se constituem nos princípios definidos por essa Lei:

I. supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica;

II. descentralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e
comando único das ações centralizado no governo
federal;

III. participação da população, por meio de
organizações não representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os
níveis;

IV. respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária,
vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade;

V. divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos
critérios para a sua concessão.

A alternativa correta é
a)  somente os itens I, II, III são princípios;
b) somente os itens I, IV, V são princípios;
c) somente os itens III, IV, V são princípios;
d) somente os itens II, III, IV são princípios;
e) somente os itens I, III, V são princípios.

Questão 03

Questão 02

Questão 04
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A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, institui o
Estatuto do Idoso que regulariza os direitos assegurados
às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos. Em relação às disposições preliminares dessa Lei,
analise as afirmativas abaixo, indicando com (V) as
Verdadeiras e (F) as falsas e, a seguir, assinale a
alternativa que contém a sequência correta:
(   ) o idoso goza de todos os direitos fundamentais

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades para preservação de sua
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade;

(   ) nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação
ou omissão, será punido na forma da lei;

(   ) se o idoso ou seus familiares não possuírem
condições econômicas de prover o seu sustento,
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no
âmbito da assistência social e da saúde pública;

(   ) é obrigação da família, da comunidade, da sociedade
e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte,
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.

A alternativa  correta é:
a) V, V, F, F;
b) F, F, V, V;
c) V, F, V, F;
d)V, V, F, V;
e) F, F, V, F.

Ainda sobre a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que institui o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa
que não corresponde ao disposto no Capitulo VIII da
Assistência Social:
a) a assistência social aos idosos será prestada, de

forma articulada, conforme os princípios e
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência
Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema
Único de Saúde e demais normas pertinentes;

b) aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos,
que não possuam meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua família,
é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS;

c) é assegurada a reserva, para os idosos, nos termos
da lei local, de 15% (quinze por cento) das vagas
nos estacionamentos públicos e privados, as quais
deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso;

d) todas as entidades de longa permanência, ou casa-
lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de
serviços com a pessoa idosa abrigada;

e) o acolhimento de idosos em situação de risco social,
por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a
dependência econômica, para os efeitos legais.

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226, da
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá
outras providências. Acerca desse assunto, assinale a
opção que não corresponde a formas de violência
doméstica e familiar definidas pela Lei:

a) a violência física é entendida como qualquer
conduta que ofenda sua integridade ou a saúde
psíquica da mulher e dos seus familiares;

b) a violência psicológica é entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou
controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, ridicularização, exploração e limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;

c) a violência sexual é entendida como qualquer
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou
a participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça
de usar qualquer método contraceptivo ou que a
force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício
de seus direitos sexuais e reprodutivos;

d) a violência patrimonial é entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos,

Questão 05

Questão 06

Questão 07
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Questão 08

Questão 09

instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades;

e) a violência moral é entendida como qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria.

Em relação às medidas integradas de prevenção de
violência à mulher nos termos da Lei Maria da Penha,
analise as afirmativas abaixo, indicando com (V) as
verdadeiras e (F) as falsas e, a seguir assinale a
alternativa que contém a sequência correta:

(  ) a integração operacional do Poder Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública com as
áreas de segurança pública, assistência social,
saúde, educação, trabalho e habitação.

(   ) a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e
outras informações relevantes, com a perspectiva
de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas,
às consequências e à frequência da violência
doméstica e familiar contra a mulher, para a
sistematização de dados a serem unificados
nacionalmente, e a avaliação periódica dos
resultados das medidas adotadas.

(   ) o respeito, nos meios de comunicação social, dos
valores éticos e sociais da pessoa e da família, de
forma a coibir os papéis estereotipados que
legitimem ou exacerbem a violência doméstica e
familiar, de acordo com o estabelecido no inciso
III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV
do art. 221, da Constituição Federal.

(  ) a implementação de atendimento policial
especializado para as mulheres, em particular nas
Delegacias de Atendimento à Mulher.

(  ) a promoção e a realização de campanhas educativas
de prevenção da violência doméstica e familiar
contra a mulher, voltadas ao público escolar e à
sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos
instrumentos de proteção aos direitos humanos das
mulheres.

A alternativa correta é::
a) V,F,F,V,V;
b) V,V,V,V,V;
c) F,F,V,V, F;
d) F,V,V,V,V;
e) V,V,V,V,F.

Em uma instituição de ensino fundamental da rede
pública, a escola de pais está reunida com a presença
de um assistente social convidado para discutir temas
considerados importantes para a melhoria da relação
entre escola e família. Os pais solicitaram uma
discussão sobre a violência. O assistente social, em uma

primeira reunião, trabalhou conceitos e formas de
violência. Considerando a situação hipotética
apresentada, julgue os itens abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que se aproxima a um conceito
de violência:
a) os maus-tratos ou abuso ocorrem quando um sujeito

em condições de superioridade (idade, força,
posição social ou econômica, inteligência,
autoridade) comete um ato ou omissão capaz de
causar dano físico, psicológico ou sexual,
contrariamente à vontade da vítima, ou por
consentimento obtido a partir de indução ou
sedução enganosa;

b) a violência ocorre quando a pessoa tem a intenção
de impor a sua autoridade sobre o outro pelo uso
da força;

c) a violência é temporal, portanto, vincula-se a uma
determinada sociedade de acordo com a
característica de sua população;

d) a violência pode ser uma ação coletiva que se
manifesta por aspectos subjetivos da personalidade
dos indivíduos;

e) a violência pode ser identificada como uma ação
involuntária de uma pessoa sobre a outra, mesmo
que tenha causado danos.

Negligência e abandono constituem omissão de
cuidados básicos e de proteção à criança frente a
agravos evitáveis.com relação ao mencionado, analise
os itens abaixo e marque Verdadeiro (V) ou falso (F)
e, em seguida,, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
(   ) negligência física: inclui permissão para faltar às

aulas após pais ou responsáveis terem sido
informados para intervir, não realização da
matrícula em idade escolar e recusa para matricular
a criança em escola especial quando necessário.

(   ) negligência educacional: ausência de cuidados
médicos, pelo não reconhecimento ou admissão,
por parte dos pais ou responsáveis, da necessidade
de atenção ou tratamento médico, ou em função
de crenças ou práticas religiosas; abandono e
expulsão da criança de casa por rejeição; ausência
de alimentação, cuidados de higiene, roupas,
proteção às alterações climáticas; imprudência ou
desobediência às regras de trânsito e falta de
medidas preventivas para evitar intoxicação
exógena; supervisão inadequada, como deixar a
criança sozinha e sem cuidados por longos
períodos.

(   ) negligência emocional: inclui ações como falta de
suporte emocional, afetivo e atenção, exposição
crônica à violência doméstica, permissão para o
uso de drogas e álcool (sem intervenção), permissão
ou encorajamento de atos delinquentes, recusa ou
não procura por tratamento psicológico quando
recomendado.

Questão 10
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A alternativa correta é:
a) V, V, V;
b) F, F, F;
c) F, V, F;
d) F, F, V;
e) F, V, V.

A Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência – Decreto-Lei nº 3.298,
regulamentada pela Lei nº 7.853, de outubro de 1989,
dispõe sobre a finalidade primordial da Política de
Emprego, a inserção da pessoa portadora de deficiência
no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema
produtivo mediante regime especial de trabalho
protegido. Com relação ao mencionado, julgue os itens
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
I. na contratação de pessoa portadora de deficiência,

transitória ou permanente, serão utilizados
procedimentos especiais, jornada variável, horário
flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de
trabalho adequado às especificidades das PPD;

II. empresas com 100 (cem) ou mais empregados estão
obrigadas a preencher de dois a cinco por cento de
seus cargos com beneficiários da Previdência Social
reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência
habilitada – com cursos de educação profissional de
nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior,
com certificação ou diploma legalmente reconhecido
pelo Ministério da Educação;

III. é direito da PPD inscrever-se em concurso público,
em igualdade de condições com os demais candidatos,
desde que as atribuições para o cargo sejam
compatíveis com a deficiência de que é portadora;

IV. é direito da PPD negociar livremente o seu contrato
de trabalho, estabelecendo regras desejáveis.

A alternativa correta é:
a) somente o item I está correto;
b) somente os itens I, e II estão corretos;
c) somente os itens II e IV estão corretos;
d) somente os itens I, III, IV estão corretos;
e) somente os itens I, II, III estão corretos.

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência – Decreto-Lei nº 3.298, está regulamentada pela
Lei nº 7.853, de dezembro de 1989. Com base nela, julgue as
alternativas abaixo e assinale a opção que não condiz com as
diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência:
a) adotar estratégias de articulação com órgãos e

entidades públicos e privados, bem como com
organismos internacionais e estrangeiros para a
implantação desta Política;

Questão 11

b) incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas
as suas peculiaridades, em todas as iniciativas
governamentais relacionadas à educação, à saúde,
ao trabalho, à edificação pública, à previdência
social, à assistência social, ao transporte, à
habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer;

c) garantir o efetivo atendimento das necessidades da
pessoa portadora de deficiência, considerando a
oportunidade de efetivação do cunho
assistencialista desta Política;

d) viabilizar a participação da pessoa portadora de
deficiência em todas as fases de implementação
dessa Política, por intermédio de suas entidades
representativas;

e) ampliar as alternativas de inserção econômica da
pessoa portadora de deficiência, proporcionando a
ela qualificação profissional e incorporação no
mercado de trabalho.

Em relação à Norma Operacional Básica que define o
Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS/
2005, julgue as opções abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa que não corresponde às responsabilidades
do Estado:
a) receber apoio técnico e financeiro da União para

instalação e operação do Sistema Estadual de
Informação, Monitoramento e Avaliação;

b) co-financiar a proteção social básica, mediante
aporte de recursos para o sistema de informação,
monitoramento, avaliação, capacitação, apoio
técnico e outras ações pactuadas progressivamente;

c) gerir os recursos federais e estaduais destinados ao
co-financiamento das ações continuadas de
Assistência Social dos municípios não-habilitados
aos níveis de gestão propostos por essa Norma;

d) preencher o Plano de Ação no sistema SUAS-WEB
e apresentar Relatório de Gestão como prestação
de contas dos municípios não-habilitados;

e) organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual
de Assistência Social, prestar apoio técnico aos
municípios na estruturação e implantação de seus
Sistemas Municipais de Assistência Social.

14) Em relação à NOB/SUAS/2005, julgue os itens
abaixo e assinale a alternativa que não corresponde aos
seus princípios organizativos:
a) direção da universalidade do sistema por meio de:

fixação de níveis básicos de cobertura de benefícios,
serviços, programas, projetos e ações de Assistência
Social de provisão partilhada entre os entes
federativos; garantia de acesso aos direitos
socioassistenciais a todos os que deles
necessitarem; articulação de cobertura com as

Questão 12

Questão 13

Questão 14
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Questão 15

Questão 16

demais políticas sociais e econômicas, em especial
as de Seguridade Social;

b) centralização político-administrativa com
competências específicas e comando único em cada
esfera de governo;

c) integração de objetivos, ações, serviços, benefícios
e programas, hierarquizados e territorializados, pela
complexidade dos serviços e em parceria com
organizações e entidades de Assistência Social;

d) comando único por esfera da gestão, orientado pela
PNAS/2004, devidamente aprovada pelo CNAS;

e) sistema ascendente de planejamento através de
planos municipais, estaduais e federal de
Assistência Social, que detalhem a aplicação da
PNAS/2004 no âmbito do município, do Distrito
Federal, do estado e da União, devidamente
aprovados pelos respectivos Conselhos de
Assistência Social.

Em relação à NOB/SUAS/2005, julgue os itens abaixo
e assinale a alternativa que não corresponde às ações
da Rede Socioassistencial:

a) serviços caracterizados por atividades continuadas,
definidas no art. 23 da LOAS, que visam a melhoria
da vida da população e cujas ações estejam voltadas
para as necessidades básicas da população,
observando os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidas nessa Lei. A Política Nacional de
Assistência Social prevê seu ordenamento em rede,
de acordo com os níveis de proteção social: básica
e especial, de média e alta complexidade;

b) programas que compreendem ações integradas e
complementares, tratadas no art. 24 da LOAS, com
objetivos, tempo e área de abrangência, definidos
para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar
os benefícios e os serviços assistenciais, não se
caracterizando como ações continuadas;

c) projetos definidos nos artigos 25 e 26 da LOAS,
que caracterizam-se como investimentos
econômico-sociais nos grupos populacionais em
situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e
financeiramente iniciativas que lhes garantam
meios e capacidade produtiva e de gestão para a
melhoria das condições gerais de subsistência,
elevação do padrão de qualidade de vida,
preservação do meio ambiente e organização social,
articuladamente com as demais políticas públicas.
De acordo com a PNAS/2004, esses projetos
integram o nível de proteção social básica,
podendo, contudo, voltar-se ainda às famílias e
pessoas em situação de risco, público alvo da
proteção social especial;

d) benefícios compreendidos em Benefício de
Prestação Continuada por meio do repasse de 1

(um) salário mínimo mensal ao idoso (com 65 anos
ou mais) e à pessoa com deficiência que
comprovem não ter meios para suprir sua
subsistência ou de tê-la suprida por sua família; os
Benefícios Eventuais, que visam o pagamento de
auxílio por natalidade ou morte, ou para atender
necessidades advindas de situações de
vulnerabilidade temporária, com prioridade para a
criança, a família, o idoso e a pessoa com
deficiência, a gestante, a nutris e nos casos de
calamidade pública; os Benefícios de Transferência
de Renda definidos por programas que visam o
repasse direto de recursos dos fundos de Assistência
Social aos beneficiários, como forma de acesso à
renda, visando o combate à fome, à pobreza e outras
formas de privação de direitos, que levem à
situação de vulnerabilidade social, criando
possibilidades para a emancipação, o exercício da
autonomia das famílias e indivíduos atendidos e o
desenvolvimento local;

e) a precedência da gestão pública da política de
assistência social, a territorialização, a
centralização político-administrativa, a
matricialidade sociofamiliar e o financiamento
partilhado entre a União, os estados e municípios.

Em relação ao que estabelece a Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/
SUAS/2006, julgue as opções abaixo e assinale a
alternativa incorreta:
a) para atender aos princípios e diretrizes

estabelecidos para uma política de Assistência
Social, no SUAS, a gestão do trabalho deve ocorrer
com a preocupação voltada para 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;

b) a referida norma aponta que a gestão do trabalho
no âmbito do SUAS deve promover e garantir a
desprecarização  dos vínculos dos trabalhadores
do SUAS e o fim da terceirização, garantir a
educação permanente dos trabalhadores, realizar
planejamento estratégico, garantir a gestão
participativa com controle social, integrar e
alimentar o sistema de informação;

c) a norma estabelece princípios éticos para os
trabalhadores da assistência social. Portanto, a
Assistência Social deve ofertar seus serviços com
o conhecimento e compromisso ético e político na
operacionalização de técnicas e procedimentos
impulsionadores das potencialidades e da
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emancipação de seus usuários. Porém, os princípios
éticos das respectivas profissões deverão ser
considerados ao se elaborar, implantar e
implementar padrões, rotinas e protocolos
específicos, para normatizar e regulamentar a
atuação profissional por tipo de serviço
socioassistencial;

d) relativo à gestão do SUAS em cada esfera de
governo, a norma define um quadro apresentando
a composição das equipes de referência dos estados
para apoio a municípios com presença de povos e
comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas,
seringueiros, etc.)  com curso superior, em nível de
graduação concluído em ciências sociais com
habilitação em antropologia ou graduação
concluída em qualquer formação, acompanhada de
especialização, mestrado e/ou doutorado em
antropologia;

e) a norma apresenta um quadro de profissionais que
poderão ser servidores efetivos ou estagiários
considerados de referência para a execução de
programas destinados à infância e adolescência em
situação de risco pessoal e social.

A NOB-RH/SUAS/2006, para que possa se efetivar,
defende a organização de um cadastro nacional dos
trabalhadores do SUAS – Módulo-
CADSUAS.Arespeito deste cadastro, analise os itens
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:
I. será organizado o Cadastro Nacional que

configurará a base de dados sobre os trabalhadores
do SUAS como módulo do sistema de informação
cadastral do SUAS – CADSUAS, aplicativo da
REDE SUAS;

II. o Cadastro Nacional deverá ser composto pelas
informações de Estados, Distrito Federal e
Municípios visando à identificação dos
profissionais que atuam na gestão da Assistência
Social;

III. será organizado sob os princípios da defesa
intransigente dos direitos e deveres
socioassistenciais, mediante compromisso de oferta
de serviços, programas, projetos e benefícios de
qualidade;

IV e banco de dados deverá ser atualizado
sistematicamente e regido por fluxo determinado
em legislação específica e será utilizado para
subsidiar o planejamento, a gerência, a
administração e a avaliação do Sistema, bem como
as ações ligadas ao desenvolvimento profissional
dos trabalhadores, à gestão dos recursos humanos
e ao controle social.

A alternativa correta é:
a) somente os itens I, II, III estão corretos;
b) somente os itens II, IV estão corretos;
c) somente os itens I, II, IV estão corretos;
d) somente os itens II, III estão corretos;
e) somente os itens I, III, IV estão corretos.

Em relação ainda ao que estabelece a Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS/2006, julgue os afirmativas como
verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a
alternativa que contém a sequência correta:
(   )equipes de referências são aquelas constituídas por

servidores efetivos responsáveis pela organização
e oferta de serviços, programas, projetos e
benefícios de proteção social básica e especial,
levando-se em consideração o número de famílias
e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento
e as aquisições que devem ser garantidas aos
usuários;

(   )a proteção social básica caracteriza-se pela
composição da equipe de referência dos Centros
de Referência da Assistência Social – CRAS - para
a prestação de serviços e execução das ações no
âmbito da Proteção Social Básica nos municípios.
As equipes do CRAS devem contar com um
coordenador com perfil profissional técnico de
nível superior, concursado, com experiência em
trabalhos comunitários e gestão de programas,
projetos, serviços e benefícios socioassistenciais;

(   )a proteção social especial deve contar com equipe
de referência profissional para a prestação de
serviços e execução das ações no âmbito da
Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade;

(   )entende-se por Média Complexidade as ações
realizadas  na unidade privada, denominada Centro
de Referência Especializado de Assistência Social
– CREAS, que se constitui como pólo de referência,
coordenador e articulador da proteção social
especial de média complexidade. Alta
Complexidade pode ser entendida como
atendimento em pequenos grupos (abrigo
institucional, casa-lar e casa de passagem).

A alternativa correta é:
a) F, V, F, V;
b) F, F, V, V;
c) V, V, F, F;
d) V, V, V, F;
e) V, F, V, F.

Vários autores definem como território o espaço da
cidade onde a população tem acesso aos serviços, é
nele que os problemas se manifestam exigindo a
articulação de políticas sociais e maior eficácia na sua
gestão. Acerca disso, julgue as opções abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa que não corresponde à
ideia de intersetorialidade:

Questão 17

Questão 18

Questão 19
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a) a lógica intersetorial de atuação deve referir-se
basicamente à população e ao espaço onde se
situam. Assim, a base populacional e geográfica
permite que se identifiquem os problemas e as
possibilidades de sua solução para atingir uma vida
com qualidade;

b) a intersetorialidade é uma nova lógica que
determina a atuação das novas organizações
federais, estaduais e municipais, deixando de ser
informada pela especialização, pela setorialização
e pela automatização, mas por uma elaboração
integrada de saberes e de percepções do homem e
de sua realidade social;

c) a intersetorialidade é a articulação de saberes e
experiências no planejamento, realização e
avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico
em situações complexas visando o
desenvolvimento social, superando a exclusão
social. É uma nova lógica para a gestão da cidade,
buscando superar a fragmentação das políticas,
considerando o cidadão na sua totalidade;

d) a intersetorialidade é um conceito que engloba as
dimensões das políticas sociais e sua interface com
outras dimensões da cidade, como sua
infraestrutura, ambiente que, também determina a
sua organização e regula a maneira como se dão as
relações entre os diversos segmentos sociais;

e) a intersetorialidade constitui uma concepção que
deve informar uma nova maneira de planejar,
executar e controlar a prestação de serviços. Isso
significa alterar toda a forma de articulação dos
diversos segmentos da organização governamental
e dos seus interesses.

Considerando o que trata o Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à convivência Familiar e Comunitária,
analise as opções abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa incorreta:
a) sob influência de uma nova concepção de criança

e adolescente, o direito evoluiu de modo crescente,
rumo ao reconhecimento da adoção como
importante instrumento para, excepcionalmente,
garantir-lhes o direito à convivência familiar e
comunitária. A promulgação do ECA, os estudos
que o sucederam e os movimentos da sociedade
civil organizada contribuíram para que
gradativamente se delineasse uma nova cultura da
adoção, orientada pelo superior interesse da criança
e do adolescente;

b) existe uma nova cultura que concebe a adoção como
um encontro de necessidades, desejos e satisfações
mútuas entre adotandos e adotantes, que visa
ultrapassar o foco predominante no interesse do
adulto para alcançar a dimensão da garantia de
direitos de crianças e adolescentes que aguardam

colocação em adoção, mas, por circunstâncias
diversas, têm sido preteridos pelos adotantes;

c) do ponto de vista legal, compete à autoridade
municipal, ouvido o Conselho Tutelar, a colocação
da criança ou adolescente em adoção. Nestes casos,
um estudo psicossocial, elaborado por equipe de
profissionais da saúde, deve subsidiar o processo,
tendo em vista corrigir o problema da entrega direta
de crianças para adoção;

d) a adoção, embora se constitua em medida
excepcional, mediante a constatação de falta ou
carência de recursos materiais, a criança deverá
ser retirada imediatamente do responsável e levada
para um abrigo até que seja adotada por uma família
substituta;

e) devem ser garantidos serviços e programas de
auxílio, inclusive para gestantes ou mães com
crianças pequenas, que favoreçam a preservação
dos vínculos.

Na família, embora seja um espaço considerado
fundamental de convivência, a realidade tem revelado
que há conflitos. Portanto, não se pode afirmar que o
trabalho com famílias seja fácil, tornando-se um grande
desafio para profissionais inseridos no contexto das
instituições de atendimento aos usuários de serviços
de assistência social. Considere esta temática e a
atuação do assistente social neste contexto para
assinalar a opção correta:
a) a prática deste profissional deve estar voltada para

as programações de efeito sinérgico, quando
necessidades satisfeitas podem promover na família
um aprendizado político e pedagógico, com a
aquisição de maior autoestima e noções de
cidadania;

b) o assistente social deve apresentar às famílias em
conflitos valores que ele considera importantes para
a mudança de trajetória de vida, visto que os seus
são os mais coerentes com a realidade
sociofamiliar;

c) vários autores têm demonstrado que a evolução, tanto
dos indivíduos como das famílias, em geral se dá
mais na vida privada, inviabilizando as
intermediações institucionais;

d) os limites estruturais e econômicos que afetam o
cotidiano das famílias tornam-se grandes entraves
para a contribuição dos profissionais de serviço
social para as mudanças nos modos de vida;

e) as famílias por possuírem conceitos e (pré) conceitos
acabam por inviabilizar as interlocuções do
assistente social no momento das entrevistas e
reuniões, dificultando o aprofundamento dos
significados da cultura e da realidade, bem como
as discussões dos valores democráticos.

Questão 20

Questão 21
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Considere a situação hipotética para responder esta
questão. Uma gestante chegou ao CRAS transtornada
e, ao ser acolhida pela assistente social, relatou que
estaria grávida há mais de quatro meses e que não havia
iniciado ainda acompanhamento médico, porque além
de não desejar uma gravidez naquele momento, correria
o risco de perder o emprego. Considere esta temática e
a atuação da assistente social neste contexto, para julgar
as afirmativas abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F)
e, em seguida, assinale a alternativa que contém a
sequência correta:

(   )com base no ECA, a assistente social deve orientar
que a criança e o adolescente tem direito a proteção
à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas
sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência;

(   )com base no ECA, a assistente social deve orientar
que é assegurado à gestante, através do Sistema
Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal;

(   )Com base no ECA, a assistente social deve orientar
que será assegurado à parturiente o atendimento
preferencialmente pelo mesmo médico que a
acompanhou na fase pré natal;

(   ) com base no ECA, a assistente social deve orientar
que a gestante será encaminhada aos diferentes
níveis de atendimento, segundo critérios médicos
específicos, obedecendo-se aos princípios de
regionalização e hierarquização e do Sistema;

(   ) com base no ECA, a assistente social deve orientar
que o Poder Público, as instituições e os
empregadores propiciarão condições adequadas ao
aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães
submetidas à medida privativa de liberdade.

A alternativa correta é:
a) F, F , V, V, F;
b) V, F, V, F, V;
c) V,V,V,V, V;
d)  F, V, F, V, F;
e)  V, V, F, F, V.

A profissão de serviço social surgiu no Brasil como
resultado das relações históricas, políticas, econômicas
e sociais, que promoveram o desenvolvimento teórico
e prático, assumindo característica da laicidade e
ocupação de espaço na divisão social e técnica do
trabalho. A profissão está regulamentada na forma da
Lei nº 8.662/93, que determina algumas atribuições
privativas do assistente social. Com base nesta
afirmação, julgue as opções abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.

a) planejar, organizar e administrar programas e
projetos em unidade de gestão municipal, estadual
e federal;

b) coordenar, elaborar e executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área da política social;

c) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres acerca da matéria de
serviço social;

d) dirigir e coordenar unidades de ensino superior,
cursos de graduação em estudos sociais e história,
cursos de pós-graduação;

e) coordenar fóruns regionais, estaduais, municipais,
seminários, congressos em matéria da assistência
social e da saúde pública.

Analise as opções abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que não faz parte do movimento
empreendido no Brasil que impulsionou a criação do
curso de serviço social nos anos de 1930:
a) a passagem do sistema agrário comercial para o

sistema industrial;
b) as “semanas” sociais com cursos de formação e

outras atividades, baseadas na doutrina da Igreja;
c) o processo cumulativo de acontecimentos

econômicos, sociais, políticos e religiosos que
culminou com a revolução dos anos 30;

d) a crise econômica mundial, com a quebra da Bolsa
de Nova York em 1929, ocasionou no Brasil
mudanças de sua política financeira;

e) a implantação de abrigos para atender crianças e
adolescentes em situação de risco social,
impulsionado pela cooptação de mão-de-obra
feminina pela indústria.

Analise os itens abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que identifica princípios fundamentais
estabelecidos no Código de Ética Profissional dos
assistentes sociais:
I. reconhecimento da liberdade como valor ético

central e das demandas políticas a ela inerentes –
autonomia, emancipação e plena expansão dos
indivíduos sociais;

II. defesa intransigente dos direitos humanos e recusa
do arbítrio e do autoritarismo;

III. defesa do aprofundamento da democracia enquanto
socialização da participação política e da riqueza
socialmente produzida;

IV. abster-se, no exercício da profissão, de práticas que
caracterizam a censura, o cerceamento da liberdade,
o policiamento dos comportamentos, denunciando
sua ocorrência aos órgãos competentes;

V. posicionamento em favor da equidade de justiça
social, que assegure universalidade de acesso aos
bens e serviços relativos aos programas e políticas
sociais, bem como sua gestão democrática.

Questão 24

Questão 25

Questão 22

Questão 23
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Questão 28
A alternativa correta é:
a) somente os itens II, III, IV, V são princípios;
b) somente os itens III, IV, V são princípios;
c) somente os itens I, II, III são princípios;
d) somente os itens I, II, III, V são princípios;
e) somente os itens II, IV, V são princípios.

O profissional do serviço social tem categorizado suas
ações como assistenciais ou não a partir de: sua
aparência, quanto à presença/ausência do auxílio
concreto e da dicotomização do processo de trabalho
em individual ou coletivo. Julgue as opções abaixo e
assinale a alternativa que não complementa esta
discussão:
a) a assistência é uma contingência que se coloca

somente para o profissional de serviço social, isto
não sendo característica de outras profissões;

b) o assistente social torna-se a única face possível do
capitalismo a justificar as desigualdades sociais;

c) o profissional, ao tratar a população de modo
paternalista, permanece reproduzindo a dominação
e repassando os serviços como “benefícios” que o
Estado “concede”;

d) o assistencialismo consiste em uma atividade que
recebeu diferentes nuanças históricas e que não
constitui uma excrescência particular do serviço
social, mas sim uma parte da lógica capitalista;

e) os estigmas criados historicamente em torno da
prática da assistência social mantêm-na em um
círculo vicioso e fechado e de autoreprodução. Não
há reprodução teórica, base necessária de
realimentação crítica.

A sociedade globalizada de vertente neoliberal
introduzida no Brasil, a partir dos anos 90, impõe novas
formas de pensar a sociedade e a produção material do
capitalismo. Julgue as opções abaixo e assinale as
alternativas que constitui um objetivo desse “novo”
movimento:
a) ampliar as políticas públicas, a fim de que sejam

estendidas a toda população brasileira;
b) aumentar o máximo possível os lucros econômicos

dos donos do capital privado e concentrar a renda,
rebaixando salários dos trabalhadores até que
permita o pleno emprego;

c) satisfazer as necessidades de produção do
trabalhador;

d) reproduzir um sistema econômico em suas
particularidades materiais, que beneficie os
trabalhadores no coletivo;

e) reestruturar a política do pleno emprego, para que
os contratos de trabalho satisfaçam as necessidades
básicas de todos os cidadãos.

O planejamento se realiza a partir de um processo de
aproximações sucessivas, que tem como centro de
interesse a situação definida como objeto de
intervenção. Essas aproximações representam as
diversas fases do método e ocorrem de modo geral em
todos os tipos e níveis de planejamento. Com base nisso,
julgue as alternativas abaixo e assinale a opção que
corresponda a fatores representados pelo aqui/agora da
ação de planejar o social.

a)  necessidades sentidas, descontentamento ou crise;
b) por exigências de agências de financiamento como

também transferências do poder decisório para
novas lideranças;

c) modismo: “todo mundo está planejando”;
d) necessidades de fundamentar novos programas,

bem como de aplicar recursos excedentes ou de
utilizar equipamentos ociosos;

e) todas as alternativas estão corretas.

Considerando o método dialético utilizado por muitos
assistentes sociais na realização de pesquisa social,
julgue as afirmativas abaixo como verdadeira (V) ou
falsa (F) e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta:

(   )as formas de acesso que o pesquisador tem para
penetrar nos objetos vividos são empatia e a
interpretação compreensiva da ação social dos
sujeitos;

(   ) o pesquisador que adota esse enfoque preocupa-se
em mostrar o que é dado e em esclarecer esse dado;
não procura explicar mediante leis nem deduzir a
partir de princípios, mas considerar imediatamente
o que está presente na consciência: o objeto;

(   )quando se adota esse enfoque na pesquisa em
serviço social, tende-se a enfatizar a mudança, a
identificar as contradições que ocorrem nos
fenômenos e a utilizar procedimentos de natureza
quantitativa;

(   )as pesquisas realizadas com este enfoque não se
restringem a investigar os fenômenos isoladamente,
mas sim em conexão com a multiplicidade de
fatores que os envolvem;

(   ) os pesquisadores em serviço social que adotam
esse enfoque na pesquisa social se preocupam com
a formulação clara e precisa do problema, a
operacionalização de variáveis, a seleção de
amostras representativas do universo e a construção
de instrumento padronizado para coleta de dados.

Questão 27

Questão 26
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A alternativa correta é:

a) V, V, F, F, V;
b)  V, F, V, F, V;
c)  V, V, F, V, V;
d)  F, F, V, V, F;
e)  F, F, V, F, F.

Na atualidade, o trabalho em equipe tem sido
incentivado em praticamente todas as áreas da atividade
humana. Vários autores têm destacado vantagens do
trabalho em equipe sobre o trabalho individual. Apesar
deste reconhecimento, constata-se, na prática, que são
muitas as dificuldades em realizar o trabalho em equipe.
Julgue as opções abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que não identifique uma percepção do que
seja um trabalho em equipe:

a) conjunto ou grupo de pessoas que partilham de um
mesmo objetivo;

b) conjunto ou grupo de pessoas que ao desenvolver
uma tarefa ou trabalho almejam um objetivo único,
obtido pelo consenso/negociação;

c) conjunto ou grupo de pessoas que têm objetivos
comuns e estão engajadas em alcançá-los de forma
compartilhada;

d) conjunto ou grupo de pessoas que, embora estejam
juntos, cada um defende o seu interesse e tenta com
muito jeito disseminar a sua ideologia como verdade
para todos;

e) conjunto ou grupo de pessoas com habilidades
complementares, comprometidas umas com as
outras pela missão comum, objetivos comuns
(obtidos pela negociação entre os atores sociais
envolvidos) e um plano de trabalho bem definido.

Questão 30
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O formulário a seguir servirá, caso queira,
para anotação de suas respostas para posterior conferência

QUESTÃO      RESPOSTA     QUESTÃO     RESPOSTA

1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
10 40
11 41
12 42
13 43
14 44
15 45
16 46
17 47
18 48
19 49
20 50
21 51
22 52
23 53
24 54
25 55
26 56
27 57
28 58
29 59
30 60
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