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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 01 

O Artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, em 
consonância com o Artigo 169 da Constituição Brasileira, 
determina que a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração, não pode exceder um percentual 
indicado referente a receita corrente líquida, na União, nos 
Estados e nos Municípios. Assinale a alternativa que 
indica os percentuais estabelecidos para essas três 
instâncias governamentais: 

A) 40% na União, 70% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

B) 60% na União, 50% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

C) 50% na União, 60% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

D) 50% na União, 50% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

E) 60% na União, 70% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

 
 

QUESTÃO 02 

O Brasil possui uma forma de governo e um regime 
político-administrativo específicos. Assinale a alternativa 
que apresenta a forma de governo e o regime político 
existente no Brasil: 

A) República Federativa Capitalista. 

B) Monarquia Parlamentarista. 

C) Monarquia Democrática. 

D) República Federativa Parlamentarista. 

E) República Federativa Presidencialista. 
 
 

QUESTÃO 03 

O Brasil é uma Federação dividida em unidades 
políticas que são compostas pelos Estados e pelo Distrito 
Federal. Assinale a alternativa que apresenta o número de 
unidades políticas, de Estados e de distrito Federal no 
Brasil: 

A) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois 
Distritos Federais. 

B) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois 
Distritos Federais. 

C) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito 
Federal. 

D) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito 
Federal. 

E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito 
Federal. 

 

QUESTÃO 04 

Segundo o Artigo 37 da Constituição Federal, a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, obedecem a alguns princípios. Assinale a 
alternativa que apresenta esses princípios: 

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

B) legalidade, pessoalidade e moralidade. 

C) pessoalidade, moralidade e eficiência. 

D) impessoalidade, publicidade, eficiência, coletividade e 
parcialidade. 

E) coletividade, pessoalidade, eficiência e ilegalidade. 

 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que apresenta o autor da letra 
e da música do hino do município de Nova Aurora: 

A) Sebastião Vergueiro Lima 

B) Carlos Silvério da Silva 

C) Sebastião Lima 

D) Agostinho da Luz 

E) Álvaro de Azevedo Lima 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 06 

Sobre o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de 
Lei, a audiência pública, orçamento participativo, fóruns, 
conferências, conselhos, é correto afirmar que: 

A) são órgãos executivos e de assessoria do poder 
judiciário, com atribuições de analisar e executar 
medidas pré-definidas em assembléia e fóruns. 

B) caracterizam-se por serem órgãos especiais e 
transitórios, paritários, não deliberativos, normativos 
e fiscalizadores. 

C) definem políticas e atuam de forma centralizada 
defendendo interesses e necessidades. 

D) são instrumentos jurídicos de participação popular. 

E) são instrumentos coercitivos que atuam junto à 
população para verificar a possível demanda. 
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QUESTÃO 07 

Conforme a Política Nacional de Assistência Social, a 
concepção de assistência social como política pública tem 
como principais pressupostos a : 

A) informatização, acessibilidade e 
interdisciplinariedade. 

B) intersetorialidade, matricialidade e seguridade. 

C) territorialização, descentralização e intersetorialidade. 

D) municipalização, descentralização e 
multidisciplinaridade. 

E) família, sociedade e direitos sociais. 
 
 

QUESTÃO 08 

De acordo com o Código de Ética profissional do 
assistente social, é dever do assistente social nas suas 
relações com o usuário: 

A) garantir a plena informação e discussão sobre as 
possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, respeitando democraticamente as 
decisões dos outros profissionais, mesmo que sejam 
contrárias aos valores e às crenças individuais. 

B) contribuir para a viabilização da participação efetiva 
da população usuária nas decisões institucionais. 

C) apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 
organizações populares vinculados à luta pela 
consolidação e ampliação da democracia e dos 
direitos à cidadania. 

D) manter sigilo profissional quanto à população usuária 
sobre a utilização de materiais de registro audiovisual 
e pesquisas a ela referentes e à forma de 
sistematização dos dados obtidos. 

E) ter livre acesso à população usuária. 

 
 
 

QUESTÃO 09 

Na Lei Nº. 8.080, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Saúde, a articulação das políticas e programas, a cargo 
das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 
seguintes atividades: 

A) carência alimentar e desnutrição. 

B) recursos financeiros. 

C) informação e tecnologia. 

D) saneamento e infraestrutura. 

E) saúde do trabalhador. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 10 

Conforme o Art. 50 do Estatuto do Idoso, constituem 
obrigações das entidades de atendimento: 

A) sujeitar à inscrição de seus programas junto ao 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

B) manter em sigilo toda ocorrência de idoso portador de 
doenças infecto-contagiosas. 

C) mobilizar a opinião pública no sentido da participação 
dos diversos segmentos da sociedade no atendimento 
do idoso. 

D) oferecer atendimento personalizado. 

E) oferecer instalações físicas em condições adequadas 
de habitabilidade, higiene, insalubridade e segurança. 

 
 

QUESTÃO 11 

De acordo com a Lei Nº. 8.842 de 04 de janeiro de 
1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, 
constituem diretrizes da política nacional do idoso: 
 
A) descentralização político-administrativa. 

B) capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas 
áreas de geriatria e cardiologia e na prestação de 
serviços. 

C) o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 
natureza. 

D) as diferenças econômicas, sociais, regionais e, 
particularmente, as contradições entre o meio rural e o 
urbano do Brasil não deverão ser observadas pelos 
poderes públicos e pela sociedade em geral, na 
aplicação desta lei. 

E) priorização do atendimento ao idoso em órgãos 
públicos e privados prestadores de serviços, somente 
quando desabrigados e sem família. 

 
 

QUESTÃO 12 

A Lei Nº. 11.765, de 05 de agosto de 2008, 
acrescentou no Estatuto do Idoso mais uma garantia de 
prioridade, que compreende: 
 
A) preferência na formulação e na execução de políticas 

sociais públicas específicas. 

B) prioridade ao idoso no recebimento da restituição do 
imposto de renda. 

C) destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 

D) garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social locais. 

E) o benefício de prestação continuada para idosos com 
60 anos de idade ou mais, oriundos de famílias com a 
renda per capita de ¼ do salário mínimo. 
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QUESTÃO 13 

De acordo com o Art. 18 da Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS, compete ao Conselho 
Nacional de Assistência Social: 

A) fixar normas para a concessão de registro e 
certificado de fins filantrópicos às entidades privadas 
prestadoras de serviços e assessoramento de 
assistência social. 

B) convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou 
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus 
membros, a conferência nacional, que terá a 
atribuição de avaliar a situação da assistência social. 

C) apreciar e aprovar a proposta orçamentária da 
assistência social a ser encaminhada pelo órgão da 
administração pública federal responsável pela 
coordenação da política nacional de assistência 
social. 

D) conceder registro e certificado de entidade 
beneficente de assistência social. 

E) coordenar e articular as ações no campo da 
assistência social. 

 

QUESTÃO 14 

Segundo Pinheiro (2008), assim como os conselhos, 
os movimentos sociais, sindicatos e organizações de 
categorias profissionais são canais institucionalizados de: 

A) greves e paralisações. 

B) controle social. 

C) registro profissional. 

D) Sindicância. 

E) registros de entidades sociais. 

 
 

QUESTÃO 15 

De acordo com Silva, Yazbek e Giovani (2004), os 
programas de Transferência de Renda, no plano 
internacional, vivencia uma abrangência e ampliação 
contemporânea mais precisamente a partir dos anos 1980, 
situando no âmbito das grandes transformações 
econômicas, sociais e no mundo do trabalho em 
decorrência da: 

A) constituição federal de 1988. 

B) revolução tecnológica da era da informação. 

C) globalização e internacionalização dos mercados. 

D) revolução tecnológica e científica. 

E) influência americana no mercado internacional. 
 
 

QUESTÃO 16 

Segundo Martins (1991), a pobreza não é apenas 
uma categoria econômica, não se expressa apenas pela 
carência de bens materiais. Pobreza é também uma 
categoria política que se traduz pela: 

A) carência de direitos, de possibilidades, de esperança. 

B) marginalidade e subalternidade. 

C) incapacidade e falta de oportunidade dos inaptos. 

D) exclusão social e alienação. 

E) escassez e/ou falta de serviços de proteção social.   

QUESTÃO 17 

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, em seu 
Art. 90, trata sobre as entidades de atendimento que são 
responsáveis pela manutenção das próprias unidades, 
assim como pelo planejamento e execução de programas 
de proteção e sócio educativos destinados a crianças e 
adolescentes, em regime de: 

A) apoio sócio-educativo em meio fechado. 

B) colocação em família substituta. 

C) abrigo. 

D) acolhimento institucional.  

E) liberdade condicional. 

 
 

QUESTÃO 18 

Conforme o ECA, Art. 92, as entidades que 
desenvolvem programas de acolhimento familiar ou 
institucional deverão adotar os seguintes princípios: 

A) preparação imediata para o desligamento. 

B) acionar imediatamente o conselho da criança e 
adolescente em casos de perdas de vínculos 
familiares. 

C) preservação dos vínculos familiares e promoção da 
reintegração familiar. 

D) desmembramento de irmãos sempre que um membro 
familiar solicitar. 

E) comunicar à autoridade judiciária, anualmente, os 
casos em que se mostre inviável ou impossível o 
reatamento dos vínculos familiares. 

 
 

QUESTÃO 19 

É atribuição do conselho tutelar: 

A) encaminhar ao conselho municipal da criança e 
adolescente notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança 
ou adolescente. 

B) executar as notificações.  

C) assessorar o poder executivo local na elaboração da 
proposta orçamentária para planos e programas de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

D) requisitar serviços privados nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança. 

E) representar o ministério público para efeito das ações 
de concessão de pátrio poder.  
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QUESTÃO 20 

Do subsistema de acompanhamento durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato de que trata 
a lei Nº 8.080, é correto afirmar que: 

A) o acompanhante de que trata o caput deste artigo 
será indicado pela instituição de saúde ou pelo 
médico que realizou o atendimento pré-natal. 

B) o acompanhante de que trata o caput deste artigo 
será indicado com expressa concordância da família 
da parturiente. 

C) o atendimento e a internação da parturiente serão 
realizados por equipes interdisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.  

D) a parturiente tem o direito à escolha de quarto 
individual em rede conveniada pelo SUS. 

E) os serviços de saúde do sistema único de saúde - 
SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados 
a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 
acompanhante durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato. 

 
 

QUESTÃO 21 

Conforme Lamamoto (2004), o processo de 
institucionalização do serviço social, especialmente na 
década de 40, como profissão reconhecida na divisão 
social está vinculado: 

A) aos inúmeros seminários e fóruns realizados nesta 
década. 

B) à criação das grandes instituições assistenciais, 
estatais e paraestatais ou autárquicas. 

C) às reformulações constantes do código de ética com 
o objetivo de adequar a categoria profissional à 
realidade social. 

D) aos movimentos sindicais, à igreja católica, bem 
como a própria categoria profissional.  

E) aos movimentos eclesiais de base e ao conselho 
nacional de serviço social. 

 

 

QUESTÃO 22 

É uma unidade pública que concretiza o direito 
socioassistencial quanto a garantia de acessos a serviços 
de Proteção Social Básica com a matricialidade sócio-
familiar e ênfase no território de referência: 

A) Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social. 

B) Centro de Atendimento Psicossocial. 

C) Centro de Referência de Assistência Social. 

D) Sistema Único de Assistência Social. 

E) Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

QUESTÃO 23 

Os serviços de Proteção Social Especial de alta 
complexidade são aqueles que garantem proteção integral 
– moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido 
para famílias e indivíduos que se encontram sem 
referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando 
ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário, tais 
como: 

A) Casa Asilar. 

B) abrigo. 

C) medidas sócio-educativas restritivas e paliativas de 
liberdade (liberdade condicional, Internação provisória 
e sentenciada). 

D) Centros de Convivência para Idosos.  

E) trabalho protegido. 
 

QUESTÃO 24 

Conforme Bourguignon (2008), a realidade de 
trabalho e a problematização do objeto de atenção 
profissional mobiliza o assistente social a construir 
mediações que levam ao fortalecimento da: 

A) atitude investigativa e do inconformismo às 
determinações de uma lógica e racionalidade 
instrumental. 

B) luta da categoria profissional frente às mazelas da 
questão social. 

C) possibilidade de intervenção acrítica junto à classe 
trabalhadora. 

D)  análise social unicamente voltada para o processo 
de exclusão social. 

E) compreensão da totalidade dos problemas sociais.   
 

QUESTÃO 25 

Para Jaccoud (2008), as políticas sociais fazem parte 
de um conjunto de iniciativas públicas, com o objetivo de 
realizar, fora da esfera privada, o acesso a bens, serviços 
e renda. Seus objetivos são amplos e complexos, podendo 
organizar-se não apenas para a cobertura de riscos 
sociais, mas também para a: 

A) equalização de oportunidades, o enfrentamento das 
situações de destituição e pobreza, o combate às 
desigualdades sociais e a melhoria das condições 
sociais da população. 

B) capacidade de proporcionar aos indivíduos e às 
famílias condições normais de vida e oportunidades 
para tornar a vida da classe trabalhadora mais 
organizada. 

C) manutenção da força de trabalho no sentido de 
superação das necessidades básicas da população. 

D) assegurar direitos aos mais espoliados, como 
correção das desigualdades sociais. 

E) assegurar o bem-estar social, refletindo certas 
prioridades e valores humanistas por parte do Estado 
e da sociedade. 







