
                                                                                                       

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

AS – ASSISTENTE SOCIAL 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões: 1, 2, 3, 4 e 5                                         
 
   A bomba atômica 
     
A bomba atômica é triste 
Coisa mais triste não há 
Quando cai, cai sem vontade 
Vem caindo devagar 
Tão devagar vem caindo 
Que dá tempo a um passarinho 
De pousar nela e voar... 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar! 
 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar 
Mas que ao matar mata tudo 
Animal e vegetal 
Que mata a vida da terra 
E mata a vida do ar 
Mas que também mata a guerra... 
A bomba atômica que aterra! 
Pomba atômica da paz! 
 
Pomba tonta, bomba atômica 
Tristeza, consolação 
Flor puríssima do urânio 
Desabrochada no chão 
Da cor pálida do hélium 
E odor de rádium fatal 
Loelia mineral carnívora 
Radiosa rosa radical 
 
Nunca mais, oh bomba atômica 
Nunca, em tempo algum, jamais 
Seja preciso que mates 
Onde houver morte demais: 
Fique apenas a tua imagem 
Aterradora miragem 
Sobre as grandes catedrais: 
Guardiã de uma nova era 
Arcanjo insigne da paz! 
 
(Vinicius de Morais, O encontro do cotidiano, in: 
OBRA POÉTICA. Rio de Janeiro) 
 

QUESTÃO 1 
 
Após analisar as alternativas a respeito do texto 
A BOMBA ATÔMICA, marque a incorreta: 
a) No poema, percebe-se a personificação da 
bomba atômica pelo poeta, em alguns versos. 
b) A bomba atômica mata somente animal, 
vegetal, a vida da terra, a vida do ar. 
c) Na última estrofe do poema, o poeta 
manifesta um desejo em relação à bomba 
atômica. 
d) Para o poeta a bomba atômica tem um papel 
diferente daquele que grande parte das pessoas 
confere a ela. 
e) O poeta tem uma visão contraditória em 
relação à bomba. 
 
QUESTÃO 2 
 
“ A bomba atômica é triste 
   Coisa mais triste não há 
   Quando cai, cai sem vontade 
   Vem caindo devagar”. 
 
Assinale a única alternativa cuja palavra não 
pode substituir a que está sublinhada na 
estrofe, pois expressa uma relação semântica 
diferente: 
a) Assim que 
b) Logo que 
c) Desde que 
d) Embora 
e) Mal 
 
QUESTÃO 3 
 
“Pomba tonta, bomba atômica 
  Flor puríssima de urânio” 
 
Nos versos acima, há uma figura de linguagem 
que é denominada: 
a) hipérbole 
b) antítese 
c) eufemismo 
d) pleonasmo 
e) metáfora 
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QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa que contém vocábulos 
retirados do texto e que são acentuados 
conforme a mesma regra de acentuação gráfica: 
a) também / puríssima / atômica / atônita 
b) puríssima / pálida / atônita / atômica 
c) rádium / urânio / pálida / também 
d) há / dá / hélium / rádium 
e) atônita / rádium / urânio / também 
 
QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa em que o par de palavras 
não constitui sinônimos: 
a) insigne / notável 
b) atônita / cruel 
c) aterradora / assustadora 
d) radiosa / resplandecente 
e) consolação / conforto 
 
QUESTÃO 6 
 
Só há uma alternativa cuja pontuação está 
incorreta. Marque-a: 
a) Não fui convidada para a reunião, mas eu 
vim, chefe. 
b) “Quando você me ouvir cantar, 
      Venha, não creia, eu não corro perigo”.    
      (Caetano Veloso) 
c) “Não comas, que o tempo é chegado”.  
      (José Saramago) 
d) Parecia que íamos ter uma noite bastante 
enluarada. 
e) Estamos aqui queridos amigos; não fiquem 
pois tristes. 
 
QUESTÃO 7 
 
Devem haver medidas de combate à dengue. (  ) 
Crê-se nas pessoas idôneas. (  ) 
“No céu, anunciava-se as trovoadas de verão”.   
(  ) 
Já faziam três semanas que ela nos aguardava.   
(  ) 
Qual de vocês solucionará o caso em questão?   
(  ) 

Ponha C ou I nos parênteses conforme a 
concordância verbal de cada frase esteja 
CORRETO ou INCORRETO. A seguir, marque a 
sequência correta: 
a) I, C, I, I, C 
b) C, I, I, C, I 
c) I, C, C, C, C 
d) I, I, C, C, I 
e) C, C, C, I, I 
 
QUESTÃO 8 
 
Marque a alternativa em que o significado do 
prefixo em destaque e que entra na formação 
das palavras está incorreta: 
a) justapor (justa) posição interior 
b) desfazer (des) ação contrária 
c) inativo (in) negação 
d) decrescer (de) movimento de cima para baixo 
e) perímetro (peri) movimento em torno. 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
devem ser preenchidas com a(s) letra (s) dos 
parênteses. 
a) agili__ar / inutili __ar / parali__ação / 
desli__e (Z) 
b) en__iqueirar / in__ação / fei__e / debo__e 
(CH) 
c) aneste__iar / fri__ar / ali__amento / bi__ar 
(S) 
d) arran__e / en__eitado / mar__eat / 
enri__ecer (J) 
e) ab__lir / eng__lir / mag__ar / b__rb__lhar (O) 
 
QUESTÃO 10 
 
   “DENGUE: 
    DÁ PARA EVITAR? 
    Enquanto a vacina não vem, prevenção 
    contra o mosquito ainda é a melhor 
    maneira de enfrentar o problema”. 
 
(VEJA – edição 2253 – ano 45 – nº 4                     
25 de janeiro de 2012) 
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No texto acima, predomina uma das funções da 
linguagem, que consta numa das alternativas 
abaixo. Após identificá-la, marque essa 
alternativa: 
a) emotiva 
b) poética 
c) fática 
d) metalinguística 
e) referencial 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, 
afirmou que o governo deverá conceder ao 
setor privado a construção de três novos 
aeroportos, em Porto Alegre, Recife e Salvador. 
Segundo o executivo, os aeroportos existentes 
nessas cidades terão sua capacidade máxima 
atingida em dez anos. Ele afirmou também que 
a partir de 2030, São Paulo precisará de um 
novo aeroporto, mesmo após as concessões de 
Guarulhos e Viracopos. (Fonte: Redação do 
DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR - 01/03/2012 
| 15h12 | Aviação). 
Recentemente o governo privatizou três 
aeroportos no Brasil. Os aeroportos privatizados 
são dos seguintes Estados: 
a) Pernambuco, Bahia e Ceará; 
b) São Paulo, Bahia e Pernambuco; 
c) Rio de Janeiro, Mato Groso e Goiás; 
d) São Paulo, Brasília e Minas Gerais; 
e) Pará, São Paulo e Santa Catarina. 
 
QUESTÃO 12 
 
“A nossa ideia é imediatamente, já, chamar 

arquitetos para fazer desenhos, inclusive um 

desenho mais novo. Não estou dizendo que é 

por isso que aconteceu o incêndio, mas, 

obviamente, a base começou há 30 anos, então, 

ali ela foi agregando um pedaço ou outro. Agora 

já podemos pensar numa coisa para o futuro, 

digamos, de maneira mais completa, mais 

orgânica”, disse Amorim. (Fonte: 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?N

oticia=396730). 

Celso Amorim é o atual ministro da defesa e 

este depoimento acima se refere a uma 

importante base de pesquisa que foi 70% 

destruído por um incêndio. Essa base de 

Pesquisa fica em: 

a) Ilha Galápagos; 

b) Pólo Norte; 

c) Guantánamo 

d) Fernando de Noronha; 

e) Antártica. 

 

QUESTÃO 13 
 
ARGENTINA SOBE O TOM E ACUSA BRITÂNICOS 
DE 'MILITARIZAR' ATLÂNTICO SUL.  
(BBC Brasil – 07/02/2012).  
 
A manchete acima se refere a que episódio? 
a) Reclamação da presidenta Cristina Kirchner 
sobre decisão do primeiro-ministro britânico, 
David Cameron, de enviar um navio de guerra 
ao arquipélago das ilhas Malvinas; 
b) Chegada do herdeiro do trono inglês príncipe 
William às ilhas Malvinas; 
c) Solicitação da presidenta Cristina Kirchner aos 
empresários para não importar produtos 
ingleses; 
d) Isolamentos dos ilhéus através de cortes de 
vôos entre Buenos Aires e as ilhas Malvinas; 
e) Insatisfação por causa da atividade de 
prospecção de Petróleo na ilha. 
 
QUESTÃO 14 
 
No ano de 2012 completam vinte anos de um 
importante evento sobre o meio ambiente 
realizado no Brasil: A ECO 92. Nesse ano a ONU 
– Organização das Nações Unidas está 
organizando no Brasil outro evento para discutir 
as questões do meio ambiente. Esse evento está 
sendo chamado de: 
a) Eco 2012; 
b) Protoloco de Kioto; 
c) Fórum Social Mundial 
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d) Rio +20 
e) Eco 9Minis. 
 
QUESTÃO 15 
 
“Os representantes de 70 países reunidos em 
um encontro na Tunísia condenaram, ontem, o 
regime do ditador Bashar al Assad, e pediram 
uma solução política para a crise e a violência 
que acometem o país.  As autoridades ainda 
afirmaram que pretendem fazer uma "tsunami" 
de pressões para tentar diminuir o apoio interno 
a Assad. O grupo também pede a entrada da 
missão conjunta de observadores da Liga Árabe 
e da Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
criação de uma força de paz com membros das 
duas organizações.” (Fonte: 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp
?codigo=1108301). 
O país que Bashar Al Assad governa é: 
a) Síria; 
b) Egito; 
c) Líbia; 
d) Israel; 
e) Palestina. 
 
LEGISLAÇÃO SUAS 
 
QUESTÃO 16 
 
São Objetivos da Assistência Social, nos termos 
da Lei Federal nº. 8.742, de 07 de dezembro de 
1993: 
a) Proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência 
de riscos; 
b) Proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice; 
c) A vigilância socioassistencial, que visa a 
analisar territorialmente a capacidade protetiva 
das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidade, de ameaças, de vitimizações e 
danos; 
d) Defesa de direitos, que visa a garantir o pleno 
acesso aos direitos no conjunto de provisões 
socioassistenciais; 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras 
 

QUESTÃO 17 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
Tendo em vista o teor da Norma Operacional 
Básica do SUAS, é inequívoca a necessidade de 
adotar, para a Assistência Social, um regime 
geral próprio de gestão. O caráter desse regime 
foi atribuído pela Constituição Federal, art. 204, 
I, e se particulariza: 
a) Pela exigência de diversidade de concepção e 
ação integrada entre os três entes federativos 
(federal, estadual, e municipal); 
b) Pela exigência de ação integrada com a 
sociedade civil, por meio de suas organizações 
sem fins lucrativos, nominadas em lei como 
entidades de Assistência Social, sob o modelo 
público não-contributivo e não-lucrativo de 
gestão, cuja direção, nem estatizadora, nem de 
subsidiariedade, consagra parcerias sob a 
primazia do dever de Estado e do direito de 
cidadania; 
c) Pela articulação e integração com as demais 
políticas sociais e econômicas, resguardando o 
seu campo de especificidade como política 
pública de seguridade social; 
d) Pelo compromisso com o desenvolvimento 
humano e social do país e pela partilha de ações 
intersetoriais governamentais, para enfrentar e 
superar a pobreza, as desigualdades sociais, 
econômicas e as disparidades regionais e locais 
existentes no país; 
e) Pelo caráter não-contributivo da proteção 
social de Assistência Social ao compor, com a 
saúde e a previdência social, o sistema brasileiro 
de Seguridade Social. 
 
QUESTÃO 18 
 
Sobre o financiamento da Assistência Social, tal 
como descrito na Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS/2004, leia as seguintes 
afirmativas, assinale verdadeiro ou falso, e 
depois assinale a alternativa correta: 
I - O financiamento da Seguridade Social está 
previsto no art. 195, da Constituição Federal de 
1988, instituindo que, através de Orçamento 
próprio, as fontes de custeio das políticas que 
compõem o tripé devem ser financiadas por 
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toda a sociedade, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
das contribuições sociais. (   ) 
II - No Sistema Descentralizado e Participativo 
da Assistência Social, que toma corpo através da 
proposta de um Sistema Único, a instância de 
financiamento é representada pelos Fundos de 
Assistência Social nas três esferas de governo.    
(   ) 
III - No âmbito federal, o Fundo Nacional, criado 
pela LOAS e regulamentado pelo Decreto nº 
1605/95, tem o seguinte objetivo: 
“proporcionar recursos e meios para financiar o 
benefício de prestação continuada e apoiar 
serviços, programas e projetos de assistência 
social” (art. 1º, do Decreto nº 1605/95). (   ) 
IV - De acordo com a diretriz da 
descentralização e, em consonância com o 
pressuposto do co-financiamento, essa rede 
deve contar com a previsão de recursos das três 
esferas de governo, em razão da co-
responsabilidade que perpassa a provisão da 
proteção social brasileira. (   ) 
a) V, F, V e V; 
b) V, V, V e V; 
c) F, V, V e F; 
d) F, F, V e V; 
e) F, F, F e F. 
 
QUESTÃO 19 
 
Sobre os benefícios, serviços, programas e 
projetos de Assistência Social previstos na Lei 
Federal nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993, 
assinale a alternativa correta. 
a) O benefício de prestação continuada é a 
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família, sendo que 
entende-se por família o grupo formado pelo 
requerente seu cônjuge ou companheiro, filhos 
e enteados, mesmo que casados, pais, e irmãos 
solteiros que vivam sob o mesmo teto. 
b) Entendem-se por benefícios eventuais as 
provisões suplementares e provisórias que 

integram organicamente as garantias do Suas e 
são prestadas aos cidadãos e às famílias em 
virtude de nascimento, morte, situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade 
pública. Sendo que a concessão e o valor dos 
benefícios de que trata este artigo serão 
definidos pela União e previstos nas respectivas 
leis orçamentárias anuais, com base em critérios 
e prazos definidos pelo Conselho de Assistência 
Social. 
c) Entendem-se por serviços socioassistenciais 
as atividades continuadas que visem à melhoria 
de vida da população e cujas ações, voltadas 
para as necessidades básicas, observem os 
objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos 
nesta Lei. 
d) Os programas de assistência social 
compreendem ações integradas e 
complementares com objetivos, tempo e área 
de abrangência definidos para qualificar, 
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais. Estes programas serão definidos 
pelos respectivos Conselhos de Assistência 
Social, obedecidos os objetivos e princípios que 
regem o Estatuto do Idoso, com prioridade para 
a inserção profissional e social. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 20 
 
Assinale a alternativa que melhor descreve o 
conceito de Assistência Social com base na 
legislação vigente: 
a) A assistência social, direito do cidadão e 
dever do Estado, é Política de Seguridade Social 
contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas 
de toda a população. 
b) A assistência social será organizada sob a 
forma de regime geral, de caráter contributivo e 
de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
c) A assistência social, direito do cidadão e dever 
do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de 
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ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. 
d) A Assistência social é uma política pública, 
desenvolvida pela União, Estados, Distrito 
Federal e municípios, e tem como finalidade 
assegurar à população, em condições 
igualitárias, sem distinção de raça, cor, sexo e 
renda, o mínimo necessário para a subsitência. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Compete aos Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CRESS), de acordo com o artigo 10 da Lei 
8.662/93, exceto: 
a) Organizar e manter o registro profissional dos 
Assistentes Sociais e o cadastro das instituições 
e obras sociais públicas e privadas, ou de fins 
filantrópicos. 
b) Expedir carteiras profissionais de Assistentes 
Sociais, fixando a respectiva taxa. 
c) Aplicar as sanções previstas no Código de 
Ética Profissional. 
d) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão 
de Assistente Social na respectiva região. 
e) Estabelecer os sistemas de registro dos 
profissionais habilitados. 
 
QUESTÃO 22 
 
O Código de Ética Profissional de 1993, em seu 
Título II, artigo 3º, dispõe sobre os deveres do/a 
Assistente Social: 
I – Desempenhar suas atividades profissionais, 
com eficiência e responsabilidade, observando a 
legislação em vigor; 
II – Democratizar as informações e o acesso aos 
programas disponíveis no espaço institucional, 
como um dos mecanismos indispensáveis à 
participação dos usuários;  
III – Incentivar, sempre que possível, a prática 
profissional interdisciplinar; 
IV – Participar de programas de socorro à 
população em situação de calamidade pública. 
Conclui-se que: 
a) Somente I e IV estão corretas. 

b) Somente I, II e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II e IV estão incorretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 23 
 
De acordo com o artigo 5º, da Lei 8.662/93, 
constitui-se atribuições privativas do Assistente 
Social, exceto: 
a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar 
e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas 
e projetos na área de Serviço Social. 
b) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social; 
c) Fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regionais. 
d) Realizar estudos sócio-econômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública 
direta ou indireta, empresas privadas e outras 
entidades. 
e) Elaborar provas, presidir e compor bancas de 
exames e comissões julgadoras de concursos ou 
outras formas de seleção para Assistentes 
Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos 
inerentes ao Serviço Social. 
 
QUESTÃO 24 
 
O artigo 7º da Lei 8.080/90 preconiza que as 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde – SUS são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
exceto: 
a) Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência. 
b) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral.  
c) Centralização político-administrativa com 
direção única em cada esfera de governo.  
d) Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde. 
e) Participação da comunidade. 
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QUESTÃO 25 
 
No artigo 6º da Lei 8.080/90 estão incluídas no 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde – 
SUS a execução das seguintes ações, exceto: 
a) Tratamento fora de domicílio. 
b) Vigilância sanitária. 
c) Assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 
d) Saúde do trabalhador. 
e) Vigilância epidemiológica. 
 
QUESTÃO 26 
 
De acordo com o artigo 87 da Lei 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente - são 
linhas de ação da política de atendimento, 
exceto: 
a) Políticas sociais básicas. 
b) Proteção jurídico-social por entidades de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
c) Políticas e programas de assistência social, em 
caráter supletivo, para aqueles que deles 
necessitem. 
d) Municipalização do atendimento. 
e) Serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão. 
 
QUESTÃO 27 
 
De acordo com o artigo 54 da Lei 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente – é dever 
do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
exceto: 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria. 
b) Oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador. 
c) Atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a sete anos de idade. 
d) Progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio. 
e) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

QUESTÃO 28 
 
De acordo com o artigo 124 da Lei 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, são 
direitos do adolescente privado de liberdade: 
I – Peticionar diretamente a qualquer 
autoridade. 
II – Realizar atividades culturais, esportivas e de 
lazer. 
III – Ter acesso aos meios de comunicação 
social. 
IV – Entrevistar-se pessoalmente com 
representante do Ministério Público. 
Conclui-se que: 
a) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
b) Todas as alternativas estão incorretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Somente a alternativa IV está incorreta. 
e) Somente a alternativa II está correta 
 
As questões 29 e 30 se referem à Lei 10.741 de 
1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências. 
 
QUESTÃO 29 
 
A política de atendimento ao idoso tem como 
linha de ação: 
a) Mobilização da opinião pública no sentido da 
participação dos diversos segmentos da 
sociedade no atendimento do idoso. 
b) Políticas e programas de assistência social, 
em caráter preventivo, para aqueles que 
necessitarem. 
c) Políticas sociais especiais, previstas em Lei 
complementar. 
d) Serviços especiais de atendimento e 
encaminhamento às vítimas de negligência, 
maus-tratos e abuso. 
e) Serviço de investigação de parentes ou 
responsáveis por idosos abandonados em 
hospitais públicos. 
 
QUESTÃO 30 
 
De acordo com o artigo 38, nos programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, o idoso goza de prioridade na 
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aquisição de imóvel para moradia própria, 
observando os seguintes critérios, exceto: 
a) Reserva de 3% das unidades residenciais para 
atendimento aos idosos. 
b) Implantação de equipamentos urbanos 
comunitários voltados ao idoso. 
c) Critérios de financiamento compatíveis com 
os rendimentos de aposentadoria e pensão. 
d) Eliminação de barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas para garantia de acessibilidade ao 
idoso. 
e) Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de adquirir imóvel, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no 
âmbito da assistência social. 
 
QUESTÃO 31 
 
Em consonância com o disposto na LOAS, 
Capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional 
de Assistência Social – PNAS 2004, rege-se pelos 
seguintes princípios democráticos, exceto: 
a) Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 
b) Igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais. 
c) Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 
d) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pela iniciativa privada e 
dos critérios para sua concessão. 
e) Respeito à dignidade do cidadão, à sua 
autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços e qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade. 
 
QUESTÃO 32 
 
“Documento específico elaborado por assistente 
social, que se traduz na apresentação descritiva 
e interpretativa de uma situação ou expressão 
da questão social, enquanto objeto da 

intervenção desse profissional, no seu cotidiano 
laborativo”. Este conceito refere-se a qual 
instrumental: 
a) Laudo social 
b) Estudo social 
c) Perícia social 
d) Parecer social 
e) Relatório social 
 
QUESTÃO 33 
 
São considerados serviços de média 
complexidade, de acordo com a Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS 2004, 
exceto:  
a) Serviço de orientação e apoio sócio-familiar. 
b) Medidas sócio-educativas em meio aberto 
(PSC – Prestação de Serviço à Comunidade e LA - 
Liberdade Assistida). 
c) Cuidado no domicílio. 
d) Casa de Passagem. 
e) Abordagem de Rua. 
 
QUESTÃO 34 
 
De acordo com o artigo 2º da Lei 8.742/93, 
alterada pela Lei 12.435/2011, a assistência 
social tem por objetivos: 
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, 
à redução de danos e à prevenção da incidência 
de riscos. 
II - a vigilância socioassistencial, que visa a 
analisar territorialmente a capacidade protetiva 
das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 
danos. 
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o 
pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais. 
Conclui-se que: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão incorretas. 
c) As afirmativas I e II estão corretas. 
d) Somente a afirmativa I está correta. 
e) Somente a afirmativa II está incorreta. 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
AS – ASSISTENTE SOCIAL 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 9 de 9 
 

QUESTÃO 35 
 
É condição para os repasses, aos Municípios, aos 
Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de 
que trata a Lei 8.742/93, a efetiva instituição e 
funcionamento de: 
a) Conselho de Assistência Social, Conselho 
Tutelar e Fundo de Assistência Social. 
b) Conselho Tutelar, Plano de Assistência Social 
e Comissão Intergestores Tripartite. 
c) Conselho de Assistência Social, Plano de 
Assistência Social e Fundo de Assistência Social. 
d) Conselho de Saúde, Conselho de Assistência 
Social e Conselho de Meio Ambiente. 
e) Conselho de Assistência Social, Conselho do 
Idoso e Comissão Intergestores Tripatite. 
 
QUESTÃO 36 
 
Instituição criada em 1932 que é considerada a 
manifestação original do Serviço Social no Brasil: 
a) LBA – Legião Brasileira de Assistência. 
b) Fundação Leão XIII. 
c) FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-Estar 
do Menor. 
d) CEAS – Centro de Estudos e Ação Social. 
e) SESC - Serviço Social do Comércio. 
 
QUESTÃO 37 
 
Segundo Yamamoto (2009) o exercício da 
profissão exige um sujeito profissional, que seja: 
a) Técnico-operativo. 
b) Propositivo. 
c) Eficaz. 
d) Técnico-burocrático 
e) Executor. 
 
QUESTÃO 38 
 
Assinale a alternativa incorreta acerca das 
competências do Conselho Municipal de 
Assistência Social: 
 
a) Estabelecer as diretrizes a serem observadas 
na elaboração do Plano Municipal de Assistência 
Social. 

b) Zelar pela efetivação do sistema 
descentralizado e participativo de Assistência 
Social. 
c) Atuar na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de Assistência 
Social. 
d) Aprovar a Política Municipal de Assistência 
Social. 
e) Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os 
programas anuais e plurianuais do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS. 
 
QUESTÃO 39 
 
Assinale a alternativa correta em relação à 
Assistência Social: 
I – É direito do cidadão e dever do Estado. 
II – Ações e atividades oferecidas por caridade e 
favor. 
III – É Política Pública e integra a Seguridade 
Social. 
IV – É Política contributiva. 
Conclui-se que: 
a) Estão corretas as afirmativas I, III e IV. 
b) Estão corretas as afirmativas I e III. 
c) Estão corretas as afirmativas II e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 40 
 
Instituição que oferta acompanhamento técnico 
especializado desenvolvido por uma equipe 
multiprofissional de modo a potencializar a 
capacidade de proteção à família e favorecer a 
reparação da situação de violência vivida: 
a) CRAS – Centro de Referência de Assistência 
Social. 
b) CREAS – Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social. 
c) Conselho Tutelar. 
d) PAIF - Programa de Atenção Integral à 
Família. 
e) SUAS – Sistema Único de Assistência Social. 
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