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PORTUGUÊS: 

1- "Eu estava ansioso por ouvir o discurso do prefeito..." Qual palavra está incorreta 
quanto ao emprego de "s" ou "c" ?  

a) Hortência 

b) Pretensioso 

c) Concenso  

d) Necessário 

 
2- Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com as normas do 
português. 
 
 a) A consumidora que fez a denúncia no PROCON conseguiu a troca dos aparelhos 
eletrônicos que estavam com defeito. 
b) Conserta-se computadores. 
c) A América é todos nós. 
d) Fazem anos que não visito a minha avó. 
          
3- Empregue mal ou mau:  
 
1. Pedro não é um sujeito tão_____ assim.  
2. Acontece, porém, que ele se acostumou______.  
3. Hélio é um_____ elemento. 
4. Ela vai se dar_____. 
          
 A alternativa que preenche adequadamente as lacunas é: 
        
 a) mau, mau, mal, mal. 
 b) mal, mau, mau, mal. 
c) mal, mal, mau, mal. 
d) mau, mal, mau, mal. 
 
4- Desperdiçou-se a oportunidade de lançar um processo de reflexão crítica e 
reparação das injustiças. O que não excluiria o justo ___________ pelo que deu certo, 
pelas inegáveis conquistas e realizações que não faltam: 
 
a) Desempenho 
b) Regozijo 
c) Movimento 
d) Escolho  
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MATEMÁTICA  
 
5- Em um plano de capitalização, o investidor deposita R$100,00 no primeiro mês, R$ 

110,00 no segundo, R$120,00 no terceiro e assim sucessivamente. Quantos depósitos 

o investidor terá que fazer para que a soma dos depósitos efetuados seja igual a 

R$2.800,00? 

a) 16 
b) 17 
c) 18 
d) 19 
 
6- Rodrigo recebia um salário de 9.500,00 reais, após 4 anos trabalhando na mesma 

empresa recebeu um aumento 35%. Com esse reajuste, quanto Rodrigo passou a 

receber? 

a) 12.325,00 
b) 9.535,00 
c) 12.825,00 
d) 9.825,00 

 

7- O salário de Marcos é 90% do de Fernanda. A diferença entre os salários é de R$ 
500,00. O salário de Marcos é: 

  
a) R$ 5.500,00 

b) R$ 4.500,00 

c) R$ 4.000,00 

d) R$ 5.000,00 

 
8- Numa determinada cidade, 12% da população são estrangeiros. Sabendo-se que 
11.968.000 são brasileiros, qual é a população total? 

  
a) 1.360.000 

b) 13.600.000 

c) 136.000.000 

d) 10.531.840 
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INFORMÁTICA 

09- Qual o comando mais eficaz para responder um e-mail enviado a você? 

a) Encaminhar. 

b) Encaminhar a todos. 

c) Responder. 

d) Respondera todos. 

 

10- A Barra de Rolagem tem objetivo de: 

a) Ilustrar o aplicativo fazendo-o com que sua aparência seja mais agradável e 
somente isso. 

b) Visualizar o restante do documento que, pelo seu tamanho, não cabe na tela. 

c) Salvar um arquivo no disquete. 

d) Visualizar arquivos gravados no HD. 

 
11- A forma mais comum para se ter acesso à Internet é através do cadastramento 
em:  
 
a) Um home Page.  
b) Um canal IRC. 
c) Um site público. 
d) Um provedor de acesso. 
 

12- Cada página WWW possui um endereço único, denominado:  

a) HTTP.  
b) IP.  
c) Location.  
d) URL.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Texto 1 
 

BRASIL É ÚNICO DOS BRICS A REGISTRAR REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL 

27/6/2011  
por Valor OnLine 

Na elite dos emergentes, apenas o Brasil registra crescimento econômico 
acompanhado de redução das desigualdades sociais. A constatação faz parte de um 
estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e apresentado nesta segunda-
feira durante o 1º Fórum BID para o Desenvolvimento da Base da Pirâmide na América 
Latina e Caribe, em São Paulo. 

'Em uma década, a renda real per capta dos mais ricos no Brasil cresceu 10%, 
enquanto a dos mais pobres aumentou 68%', destacou o economista Marcelo Neri, 
responsável pelo levantamento. 

O estudo mostra que a taxa de crescimento da renda dos 20% mais ricos no 

Brasil é inferior à registrada nos demais países dos Brics (grupo formado por Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul), ao mesmo tempo em a taxa de crescimento da 

renda dos 20% mais pobres só é menor que a contabilizada pela China. 

Desde 2003, o país ganhou quase 50 milhões de consumidores, o equivalente a 

uma Espanha. Somente nos 21 meses encerrados em maio passado, 13,3 milhões de 

brasileiros foram incorporados às classes ABC. 'Isso é reflexo do crescimento 

econômico com a redução da desigualdade social durante muitos anos. O que está por 

trás disso é o aumento da educação e do trabalho formal, a redução da natalidade e o 

ciclo eleitoral', explicou Neri. 'Todo ano de eleição a renda média do brasileiro sobe 

muito', complementou. 

Simultaneamente, a base da pirâmide social vem diminuindo. Apenas no último 

ano, a redução foi de quase 12%. 'O grande passaporte para a saída da pobreza é a 

educação', frisou o economista da FGV, lembrando que programas como Bolsa-família 

também contribuem neste sentido. 

O levantamento mostra que a probabilidade de se migrar da classe E para 

níveis mais altos da pirâmide social é de 27% para quem tem até um ano de estudo, 
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enquanto que para aqueles que permanecem na escola por 12 anos ou mais, esse 

percentual chega a 53%. 

Elite 

O estudo da FGV ainda destaca que a cidade mais rica do Brasil é Niterói, no 

Rio de Janeiro, onde 30,7% da população faz parte da classe A. Na sequência, vêm 

Florianópolis (27,7%), Vitória (26,9%), São Caetano (26,5%), Porto Alegre (25,3%), 

Brasília (24,3%) e Santos (24,1%). 

'A região Sul é a que apresenta a menor desigualdade social no Brasil', afirmou 

Neri. 

Disponível em: 
http://www.maceioagora.com.br/noticia/2011/6/27/brasil_e_unico_dos_brics_a_registra
r_reducao_da_desigualdade_social. (Adaptado). 

13-  De acordo com o texto 1 e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

a) O fato de 13,3 milhões de brasileiros incorporarem às classes ABC, isso é reflexo do 
crescimento econômico com a redução da desigualdade social durante muitos anos. 
b) Quanto mais anos de estudos, maior a probabilidade de migração da classe E para 
níveis mais altos das pirâmides sociais. 
c) Para o economista da FGV o grande passaporte para a saída da pobreza é a 
educação, desvalorizando os programas como o Bolsa-família. 
d) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os cinco países “emergentes” e que 
teoricamente farão um grande peso na economia mundial nos próximos anos. 

Texto 2 
 

BRASIL CONQUISTA ESPAÇO NO CENÁRIO INTERNACIONAL 
 

13/12/2010 
Por França Moura 

 
A política externa do governo do presidente Lula ( Luiz Inácio Lula da Silva) foi 

marcada por um período de independência e afirmação do Brasil no cenário 
internacional. Na avaliação do Ministério das Relações Exteriores, essa mudança de 
atitude foi pautada, sobretudo por três episódios que agitaram o mundo nos últimos 
oito anos.  

A decisão do país de se posicionar contra os Estados Unidos na invasão do 
Iraque, em 2003, foi o primeiro passo. Naquela época, o governo brasileiro 
argumentou que as provas levantadas por Washington para justificar a invasão eram 
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infundadas. O segundo fato foi o impasse em torno das negociações de livre comércio 
entre os países da América, rodada de discussões que foi batizada de Alca.  

 'Era um pacote desequilibrado em termos de direitos e obrigações por parte 
dos Estados  Unidos. O Brasil ainda procurou fazer um esforço de reconciliação, mas 
não foi possível', recordou Hermano Telles Ribeiro, secretário de planejamento 
diplomático do Ministério das Relações Exteriores. [...]  
  O comércio com o Mercosul saltou de U$$ 8,8 bilhões, em 2002, para US$ 36,8 
bilhões em 2008. Neste ano, conforme Ribeiro, está em US$ 56,2 bilhões. O secretário 
acredita que a entrada da Venezuela no bloco será importante para reforçar o setor 
energético, já que o país conta com grandes reservas de petróleo.  
  Na análise sobre a política externa brasileira, Ribeiro também mencionou o 
aumento da participação do Brasil em grupos de discussões. Como um dos exemplos, 
citou o G-20 e os Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), que deve incorporar a África do 
Sul. 'O continente só vai crescer. A África é a terra de oportunidades do século XXI', 
disse o secretário.  
  Apesar de ressaltar o crescimento do comércio com latino-americanos, 
africanos, asiáticos e árabes, Ribeiro observou que as nações desenvolvidas também 
não foram esquecidas no governo Lula. 'Com os Estados Unidos assinamos um 
acordo na área de bicombustíveis. Já a União Européia é um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil', acrescentou.  

 Sobre temas espinhosos, como questões relacionadas aos direitos humanos, o 
secretário condenou o apedrejamento de homens e mulheres. A política externa 
brasileira tem recebido uma série de críticas nos últimos meses pela proximidade do 
presidente Lula com o colega iraniano Mahmoud Ahmadinejad, principalmente após a 
decisão de Teerã de sentenciar Sakineh Ashitiani à morte por apedrejamento sob a 
acusação de ter matado o marido.  

 'É importante estabelecer o diálogo para tentar mudar o cenário nesses países. 
Um discurso condenatório, às vezes, se reverte contra', explicou Ribeiro, que 
condenou práticas de apedrejamento.   

O secretário também comentou a proposta do Brasil e da Turquia, segundo a 
qual, o Irã trocaria urânio pouco enriquecido por combustível nuclear em Ancara. 
Teerã, então, enviaria urânio ao exterior e o receberia de volta enriquecido a 20%, 
nível suficiente para utilizar o material para fins pacíficos.  
  Segundo Ribeiro, as potências nucleares não esperavam que as negociações 
entre os três países pudessem resultar em um acordo. Por isso tiveram uma reação de 
não legitimar o esforço diplomático e insistir nas sanções.  
  'Tínhamos credenciais para contribuir. Havia a percepção de que as sanções 
não eram a melhor solução e que era preciso criar confiança no Irã, sentimento que o 
país não tinha com as potências. Brasil e Turquia estavam sentados no Conselho de 
Segurança e assumiram essa responsabilidade', frisou.  
Disponível em: 
http://maceioagora.com.br/noticia/2010/12/13/brasil_conquista_espaco_no_cenario_int
ernacional_diz_secretario. (Adaptado).  

 
14- No texto 2, faz-se referência a “episódios” que marcaram a independência e a 
afirmação do Brasil no cenário internacional no governo Lula.   
I - Aumento da participação do Brasil nos grupos internacionais de discussão.  
II - Entrada da Venezuela no Mercosul.  
III - Posição contrária aos Estados Unidos na invasão do Iraque.  
IV - Impasse nas negociações sobre a Alca. 
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Aponte a alternativa, a qual contenha os episódios à cima citado: 
a) Apenas I, II e IV. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Todas estão corretas. 

15- Analise o gráfico: 

 
De acordo com os dados demográficos publicados pelo IBGE em 2011 pode-se afirmar 
que: 
a) A estabilização da população urbana ficou no mesmo patamar de 1960 a 2010. 
b) O crescimento da população urbana teve um ritmo próximo ao da população total. 
c) Houve uma pequena diminuição do ritmo de crescimento da população total desde 
os anos 1960. 
d) Houve uma desaceleração importante do ritmo de crescimento da população urbana 
entre 2000 e 2010. 
 
16-  Assinale a alternativa em que apareça UMA profissão que NÃO SEJA do setor 
Terciário: 
a) Analista de Sistemas, Bancário, Tecelão, Professor Universitário, Datilógrafo. 
b)  Empregada Doméstica, Professor Primário, Guia Turístico, Digitador, Vendedor. 
c)  Secretário Escolar, Pintor de Paredes, Contabilista, Técnico de futebol, Fotógrafo. 
d)  Físico nuclear, Gari, Jardineiro, Manicure, Administrador de Empresas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
17- Sobre o Bolsa Família, Lei n° 10.836, 09 de janeiro de 2004, marque V para a 
alternativa verdadeira e F para alternativa  falsa 
I- (   )- O Programa Bolsa Família, tem como apoiar iniciativas para instituição de 
políticas publicas sociais visando promover a emancipação das famílias beneficiadas 
pelo Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as 
competências, composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo. 
II- (   ) –O Programa Bolsa Família contara com uma Secretaria Municipal, com a     
finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do 
Programa, compreendendo o cadastramento único, a supervisão do cumprimento das 
condicionalidades, o estabelecimento de sistema monitoramento supervisionado, a 
definição das formas de participação e controle social e a interlocução com as 
respectivas instancias, bem como a articulação entre Programa e as políticas públicas 
sociais e iniciativas dos governos estaduais e municipais.  
III-(   ) - O Programa Bolsa Família, tem como apoiar iniciativas para instituição de 
políticas publicas sociais visando promover a emancipação das famílias beneficiadas 
pelo Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as 
competências, composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Judiciário. 
IV-(   ) O Programa Bolsa Família contara com uma Secretaria Nacional, com a 
finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do 
Programa, compreendendo o cadastramento único, a supervisão do cumprimento das 
condicionalidades, o estabelecimento de sistema monitoramento supervisionado, a 
definição das formas de participação e controle social e a interlocução com as 
respectivas instancias, bem como a articulação entre Programa e as políticas de saúde 
coletiva, iniciativas dos governos estaduais e municipais.  
 
a)V,F,V,F 
b)F,F,V,V 
c)V,F,F,F 
d)F,V,V,F 
 
18- A lei n 8742/93, em seu art. 30, afirma que é condição para os repasses aos      
Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata esta lei, a 
efetiva instituição e funcionamento do (................). Assinale a alternativa correta para a 
complementação da frase: 
 
a) Plano de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Dotação 
orçamentária ao Conselho Municipal de Assistência Social e o Plano Plurianual de 
Assistência Social. 
b) Conselho Estadual de Assistência Social de composição paritária entre governo e 
sociedade civil, Fundo Municipal de Assistência Social. 
c) Plano do Conselho Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência 
Social, dotação orçamentária do Conselho Municipal de Assistência Social. 
d) Conselho de Assistência Social de composição paritária entre governo e Sociedade 
Civil, Fundo de Assistência Social, comprovação orçamentária dos recursos próprios 
destinados a Assistência Social e Plano de Assistência Social. 
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19- A tentativa para chegar à definição, tão exata quanto possível de uma situação 
social em que a investigação inicia o processo, seguida de um exame crítico e 
compreensão das evidências e, por fim, à interpretação e definição do problema social, 
Mary Richmond nomeou de: 
 
Assinale a alternativa correta em relação ao texto acima: 
 
a) Questão social; 
b) Diagnóstico social 
c) Seguridade Social 
d) Organização Social 

 
 

20- O estudo social no âmbito social do Serviço Social é um instrumento largamente 
utilizado em diferentes áreas e modalidades de intervenção. Sobre o assunto, assinale 
a opção correta: 
 
a) Consiste na utilização articulada de vários instrumentos como entrevista, 
observação, análise de documentos e visita domiciliar, e comporta dois momentos 
importantes, a descrição e a interpretação da situação social, que estão condicionadas 
pelas construções teóricas metodológicas. 
b) Comporta somente dois momentos importantes,  a descrição e a interpretação da 
situação social, que estão condicionadas pelas construções teóricas metodológicas. 
c) É o instrumento utilizado para conhecer e analisar situações individuais, não sendo 
indicado para situações grupais. 
d) A qualidade do estudo social não depende da competência técnica do perito que 
realiza, mas apenas da qualidade dos dados por ele obtidos. 
 
21- O processo de Organização e de funcionamento da rede sócio assistencial no eixo 
de Proteção Social Básica se realiza por meio de serviços, programas, projetos e 
benefícios, e no eixo de Proteção Social Especial. Assinale a alternativa correta em 
relação aos Serviços, segundo a legislação em vigor: 
 
a) Atividades continuadas, definidas no art. 233 da LOAS, que visam a melhoria da 
qualidade de vida da população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades 
básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas 
nessa lei. 
b) 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) Definidos nos arts. 25 e 26 da LOAS, 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 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. 
d) Atividades não inuadas, definidas no art. 233 da LOAS, que visam a melhoria da 
qualidade de vida da população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades 
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básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas 
nessa lei. 
 
22-Em relação à Assistência Social e à Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.  
Assinale a alternativa correta: 
 
a) A partir da Constituição de 1988 e da LOAS, a assistência social tornou-se política 
pública de responsabilidade do Estado, direito do cidadão e uma política estratégica no 
combate à pobreza e para constituição da cidadania das classes subalternas. 
b) A Previdência Social gerencia o Beneficio de Prestação Continuada e realiza 
revisão dos benefícios a cada 3 anos, atendendo o predisposto no art. 21 da LOAS, 
cujo objetivo é a verificação da capacidade do usuário para o trabalho e para a vida 
independente, por meio de pontuação. 
c) A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social são as 
Conferências de Assistência Social e o Ministério Público é o responsável pelo efetivo 
respeito aos direitos estabelecidos na LOAS. 
d) Quanto às relações entre as esferas de governo, observa-se que o governo federal 
está respeitando o princípio da descentralização e a autonomia dos poderes locais na 
definição dos tipos de serviços, programas e projetos da Assistência Social no Brasil. 
 
23- A respeito dos fundamentos da ética profissional e especificamente da Ética 
Profissional do Assistente Social. 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Os setores da vanguarda profissional, que dão a direção social estratégica do 
Serviço Social, garantem à profissão, no atual momento histórico, um perfil crítico e 
transformador, perfil assumido de forma totalmente majoritária pela base da categoria. 
b) O projeto profissional do Serviço Social compartilha o projeto societário hoje 
hegemônico e posiciona-se a favor da construção de uma nova ordem sem dominação 
e exploração de classe, gênero e etnia. 
c) Todo projeto profissional tem uma dimensão ética que pressupõe normalizações 
como as expressas nos códigos de ética profissionais, mas não envolvem escolhas 
teóricas, ideológicas e políticas das categorias e dos profissionais. 
d) Na dimensão específica da profissão, o Código de Ética profissional prevê o 
compromisso com a competência que deve fazer parte de um contínuo processo de 
aprimoramento e da defesa da qualidade dos serviços prestados.  
 
24- A entrevista é utilizada em pesquisas qualitativas como meio de obter informações 
mais complexas que as obtidas por instrumentos fechados em um formato 
padronizado. 
Julgue os itens abaixo e assinale a opção correta: 
 
a) A entrevista, como instrumento de coleta de informações, não se submete ás 
condições comuns de uma interação face-á-face, na qual a natureza das relações 
entre as partes influência tanto seu curso como tipo de informação obtida. 
b) Durante a entrevista não devem ser consideradas as percepções de outro e de si, 
nem as expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações que entrevistador e 
entrevistado venham a fazer um do outro. 
c) A intencionalidade do pesquisador não pode ir além da mera busca de informações, 
pois a não abertura do entrevistado já é um tipo de resposta. 
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d) A entrevista torna-se um momento de organização de idéias e de construção de um 
discurso, o que caracteriza o caráter de recorte da realidade. 
 
25-Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente constituem o principal 
instrumento do modelo de gestão proposto pela lei 8.069/90, seu correto 
funcionamento exige. 
Julgue os itens abaixo e assinale a opção correta: 
 
a) Que delibere sobre matéria privativa de outros âmbitos da administração pública. 
b) Que seus membros sejam indicados apenas pelas organizações não-
governamentais. 
c) Adoção de medidas descentralizadas, articuladoras e participativas. 
d) Fiscalizar as ações do Conselho Tutelar. 
 
26- A lei n 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no seu art. 19 nos diz 
que os casos de suspeita de maus tratos contra o idoso, serão obrigatoriamente 
comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos. 
Julgue os itens abaixo e assinale a opção correta: 
 
a) A autoridade policial, Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público e Comissão 
Estadual dos Direitos Humanos. 
b) A autoridade policial, Conselho Estadual do Idoso, Ministério Público, Secretaria 
Estadual dos Direitos do Idoso. 
c) A autoridade policial, Ministério Publico, Conselho Municipal do Idoso, Conselho 
Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. 
d) A autoridade policial, Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público, Defensoria 
Pública, Juizados Especiais. 
 
27- Sobre a Lei 8.662/93, que dispõe sobre a profissão do(a) assistente social e dá 
outras providencias, em seu artigo terceiro afirma que: 

 
Marque V para a alternativa verdadeira e F para alternativa falsa.  
(    ) A designação do profissional de Serviço Social é privativa dos habilitados na 
forma da legislação vigente. 
(     ) As organizações que se registrarem no CRESS receberão um certificado que as 
habilitará a atuar na área de serviço social. 
(   ) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) terá sede e foro no Distrito 
Federal. 
(    ) É vedado o uso da expressão serviço Social por quaisquer pessoas de direito 
público ou privado que não desenvolvam atividades previstas nos artigos quarto e 
quinto desta lei. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a)V, F,V,F. 
b) V,F, F,V. 
c) V,F,F,F. 
d)F,V,V,F 
 
 



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 DE IBAITI – PR            ASSISTENTE SOCIAL CRAS   
 

_____________________________________________________________________________
IDEPE – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

 12 
 

28-Sobre o trabalho em equipe: “atualmente é condição essencial para a intervenção 
do assistente social”. Enumere as colunas abaixo em relação as questões acertivas 
em relação aos conceitos correspondentes. 
 
1 - Multidisciplinar. 
2 - Interdisciplinar. 
3 – Trandisciplinar. 
 
(   ) - Implica estabelecer um plano de trabalho conjunto, explicitando-se as 
especialidades de cada área/atividade, bem como os fluxos e os procedimentos 
institucionais,onde as diversas áreas do saber se complementam na abordagem de 
diferentes aspectos de um problema, reconhecendo as diferenças e especificidades, 
sem elimina-las. 
(     ) – Está baseada na presença de várias áreas profissionais ou conhecimentos e 
habilidades num mesmo espaço de atuação, onde as práticas e níveis de intervenção 
extrapolam a especialidade e as atribuições formais das competências profissionais. 
(    ) – Está baseada na troca, no aprendizado mútuo do saber especializado para 
sustentação de ações que tenham centralidade no trabalho desenvolvido, se baseia na 
atuação de várias áreas profissionais, num mesmo espaço de intervenção, 
desenvolvendo práticas que se articulam em torno de objetivos e metas definidos em 
comum. 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) 1, 3 e 2. 
b) 2, 3 e 1. 
c) 3, 2 e 1. 
d) 1, 2 e 3. 

 
29- De acordo a definição do MDS (Ministério de Desenvolvimento Social) ”Serviço de 
acolhimento que oferece apoio e moradia subsidiada a grupos de jovens em situação 
de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou 
fragilizados, ou ainda em processo de desligamento da instituição de acolhimento que 
não possuem condições para retornar a família de origem e que não possui meios de 
auto-sustentação”. 
 Tal definição compete a que modalidade institucional?  
 
a) Casa de Passagem 
b) Casa-Lar 
c) República 
d) Pensionato 

 
30-Sobre o Serviço: Atendimento Sócio-Familiar quanto às suas atividades. 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Mapeamento da rede sócio-assistencial  
b) Atividades recreativas, esportivas, lúdicas e culturais; 
c) Deslocamento da equipe e visita domiciliar e Inserção em Programas de 
Qualificação Profissional; 
d) Divulgação dos direitos e espaços significativos de participação. 
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31-Das medidas sócio-educativas aplicáveis ao adolescente autor de ato infracional. 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A aplicação de medidas socioeducativas poderá ser cumulada com qualquer uma 
das medidas de proteção previstas no art. 101, I a VI do ECA. 
b)A prestação de Serviços Comunitários não poderá exceder a seis meses. 
c) A remissão poderá ser aplicada pelo representante do Ministério Público ou pelo 
Juiz, desde que reconhecido e comprovado o ato praticado pelo adolescente. 
d) A internação em estabelecimento educacional não poderá exceder a três anos. 
 
32- Em relação à Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução nº 
109, de 11 de novembro de 2009, em seu Art. 1º. Resolve:Aprovar a Tipificação 
nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme anexos, organizados por níveis de 
complexidade do SUAS. Enumere as colunas abaixo em relação aos conceitos 
correspondentes. 
 
1- Serviços de Proteção Social Básica: 
2- Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: 
3- Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
 
(     ) - Serviços de ........................: 
a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 
- abrigo institucional; 
- Casa-Lar; 
- Casa de Passagem; 
- Residência Inclusiva. 
b) Serviço de Acolhimento em República; 
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 
 
(     ) - Serviços de ........................: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI; 
b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de  Medida 
Socioeducativa de  
Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC; 
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e 
suas Famílias; 
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
 
(     ) - Serviços de ........................: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; 
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosas. 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) 3,1e 2. 
b) 1,2 e 3. 
c) 2,1 e 3. 
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d) 3,2 e 1. 
 
33- O Estatuto do Idoso, Lei nº 10741/2003, em seu artigo 40, inciso2, no sistema de 
transporte coletivo interestadual assegura desconto de: 
Julgue os itens abaixo e assinale a opção correta: 
a) 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 
b) 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda de um salário mínimo. 
c) 10% (dez por cento), no mínimo, no valor das passagens, para idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 
d) 50% (cinqüenta por centos), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 
não excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 
 
34- Após a Constituição de 1998, é dever dos profissionais de serviço social no serviço 
público e privado: 
Julgue os itens abaixo e assinale a opção correta: 
a) Contribuir para a criação de mecanismos sociais que venham burocratizar a relação 
com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. 
b) Viabilizar a participação social, a organização e capacitação dos usuários com 
vistas à articulação das políticas sociais e econômicas. 
c) Defender, de forma ética, política e prática, os interesses e necessidades da maioria 
absoluta dos trabalhadores. 
d) Utilizar da Prerrogativa de determinar e priorizar suas demandas e, 
conseqüentemente, de organizar e planejar suas ações no âmbito nocional. 
 
35- Em relação à intervenção profissional junto à família do adolescente que responde 
à medida socioeducativa exige uma fundamentação teórica e metodológica, 
sustentada pelos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e da profissão, é 
correto afirmar: 
a) A família deve ser compreendida a partir de sua composição, tomando-se o modelo 
nuclear como ideal. 
b) Novos arranjos familiares constiruem-se desvios e/ou família desestruturadas.  
c) A dinâmica de uma família empobrecida ou não-convencional é suficiente para que 
tal família considerada desestruturada. 
d) A família deve ser entendida no contexto das relações histórico-sociais como 
instituição que se constitui e se reconstitui no processo de socialização. 
 
36- “Em relação à noção de risco (social) não implica somente a iminência imediata de 
um perigo, mas quer dizer também uma possibilidade de, num futuro próximo, ocorrer 
uma perda de qualidade de vida, pela ausência de uma ação preventiva [...] A 
assistência social está no campo societário e, como tal, são os risco sociais advindos 
dos processos de convívio, de (in)sustentabilidade de vínculos sociais que se colocam 
sob responsabilidade” (SPOSATI, Aldaíza. Assistência Social: um desafio para uma 
política pública de Seguridade Social. São Paulo, 1996, mimeo, p.8.)   
Sobre a política de assistência social, é correto afirmar, que: 
a) Devem-se monitorar exclusões, vulnerabilidades e riscos sociais da população. 
b) Devem-se criar medidas e possibilidades de ressocialização, reinserção e inclusão 
social. 
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c) São necessárias medidas de proteção social para os mais pobres e para aqueles 
que não têm capacidade de ser consumidores, e é necessário organizar uma rede de 
proteção social básica e especial fundada nas carência dos necessitados. 
d) Deve prevenir e reduzir as situações de risco pessoal e social, protegendo as 
pessoas e famílias vulneráveis e vitimizadas independente de idade, sexo, raça, etnia 
e renda. 
 
37- Em relação ao texto: “O estudo social é um processo metodológico específico do 
serviço social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, 
uma determinada uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto 
da intervenção profissional – especialmente nos seus aspectos sócio-econômicos e 
culturais”(CFESS/CORTEZ. O Estudo Social em perícias, laudos e pareceres técnicos, 
São Paulo, 2003, p.42). 
Considerando as alternativas a seguir, em relação ao estudo social, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O estudo social é um processo metodológico que envolve vários instrumentos 
profissionais; 
b) O estudo social é, por si, um instrumento crítico de análise da realidade por parte 
dos assistentes sociais; 
c) A elaboração do estudo social pressupõe uma postura crítica do assistente social 
diante da realidade; 
d) Nas situações particulares analisadas na elaboração do estudo social se encontram 
as expressões da questão social. 
 
38- Em relação ou servidor público, analise as alternativas abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 
seja titular. 
b) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos 
bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 
c) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de 
comunicação e o contato com o público. 
d) Ser probo, reto e leal, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo 
sempre, quando tiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a 
administração pública. 
 
39-Sobre o Benefício de Prestação Continuada, é correto afirmar: 
 
a) O BPC é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso com mais de 60 anos; 
b) O BPC não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da 
seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica; 
c) O BPC é transferível para o cônjuge; 
d) O valor recebido em vida pelo beneficiário, será pago aos seus herdeiros 
diretamente pelo INSS. 
 
40- Em relação à descentralização e centralização são conceitos que têm sido 
utilizados com diferentes significados na administração das políticas públicas no 
Estado moderno com situações idealizadas. A Constituição Brasileira de 1988 está 
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fundamentada numa perspectiva de descentralização das políticas sociais. Sobre a 
descentralização, é correto afirmar: 
a) Que todo o poder decisão e de execução das atividades é deslocado para o âmbito 
local, reduzindo os gastos públicos, ampliando a responsabilidade da sociedade na 
execução das ações 
b) Se constitui numa total distribuição do poder de decisão e de execução das 
atividades em nível local. 
c) Que os órgãos centrais do Estado possuem o mínimo de poder indispensável. 
d) Que os órgãos centrais do Estado possuem o mínimo de poder indispensável para 
desenvolver as próprias atividades e a responsabilidade do poder local é ampliada.  
 

 




