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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao 
preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 
CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 

TARDE 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

• Internet: 
www.institutomachadodeassis.com.br 
 

• Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,50 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,00 

 

 
 
 

Marque a alternativa que representa a correta classificação do sujeito da oração abaixo: 
  

Aluga-se casa em São Luís. 
 
a) Explícito. 
b) Indeterminado. 
c) Oculto. 
d) Inexistente. 
e) Inespecífico 
 
 
 

Marque a alternativa que apresenta a concordância INCORRETA: 
a) Ainda que haja projetos, não viabilizarei novos recursos.  
b) Não me consta tais pagamentos. 
c) Faz muitos meses que conheci sua mãe. 
d) Havia crianças e idosos no primeiro dia de aula. 
e) As alternativas “a” e “b” estão incorretas. 
 
 
 

Dentre as alternativas abaixo, qual a única em que o verbo em destaque está no mesmo tempo verbal 
de teve no seguinte trecho – “... ou já teve no passado, condições de suportar a vida.”: 
a) Semeie também os seus planos. 
b) O investigador conseguira a compra do novo equipamento. 
c) Reflitamos sobre o sentido deste encontro. 
d) O arquiteto creu no objetivo escolhido. 
e) A todo momento a comunidade construía seus sonhos. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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De acordo com a norma culta da língua, existe perfeito uso quanto a emprego e flexão verbal, na frase: 
a) Ele disse que reveu todas as questões antes de entregar a prova. 
b) Quem interviu na discussão entre os condôminos ficou estressado. 
c) Se os remédios mais baratos sempre interviessem da melhor forma, na recuperação das pessoas, os 

laboratórios seriam mais prestigiados. 
d) Não queriam emergir no rio gélido, mas imergeram assim mesmo. 
e) Eles disseram que já saudaram as dívidas com o fisco, mas não apresentaram documentos. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 05 e 06. 
 
Consumir, muitas vezes, é um ato impulsivo. Imagine que você está passeando por um shopping center e 
decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro. Imediatamente, você lembra que há um limite de 
grana disponível em sua conta corrente com acesso rápido e 
fácil. Você, então, não pensa duas vezes e compra o sapato. Parece simples, mas o uso do limite do cheque 
especial terá um custo alto na sua vida. O crédito do cheque especial é o mais caro do mercado bancário. 
Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta. Só no primeiro semestre deste ano 
ele aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O estrago do cheque especial nas suas 
finanças é assombroso. [...] Não é à toa que quando alguém cai no buraco sem fundo do cheque especial 
não consegue sair com 
facilidade. [...] O crédito fácil, muitas vezes, transformasse em uma dívida difícil. [...] Isso não quer dizer 
que usar linhas de crédito disponíveis seja ruim. Sim, o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado 
de forma racional, com muita pesquisa e sabendo qual o tamanho da parcela para pagamento desse 
empréstimo que caberá no seu bolso. A dica é fugir do cheque especial e olhar para outras linhas de 
crédito disponíveis no mercado. 

HAFEZ, Andréa In: Revista vocesa, ago 2010. 
 
 
 

De acordo com o texto, podemos afirmar que o autor:  
a) critica aqueles que pagam dívidas, utilizando linhas de crédito. 
b) considera que deve-se tomar os devidos cuidados ao utilizar as linhas de créditos. 
c) confirma que o cheque especial é o melhor entre as linhas de créditos disponíveis 
d) critica o consumidor pelo uso abusivo de cheques sem fundo. 
e) atribui a expansão no uso do cheque especial ao aumento dos juros pelos bancos. 
 
 
 

Entre as alternativas abaixo, somente uma apresenta a relação correta estabelecida entre as idéias 
oracionais. 
a) “Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta.” (finalidade)  
b) “... decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro.” (adição)  
c) “Parece simples, mas o uso do limite do cheque especial terá um custo alto...” (conformidade)  
d) “... o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional...” (condição)  
e) “... não pensa duas vezes e compra o sapato.” (finalidade) 
 
 
 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a única opção em que a classe gramatical do QUE não é a mesma dos demais. 
a) “que faturou R$ 10 bilhões em 2010,”  
b) “...que seus companheiros sejam displicentes, apesar do ambiente maneiro.” 
c) ”...que abre,”  
d) “que, com dois mestrados e um currículo excelente, implorou...”  
e) “que se define como um antiecológico” 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordância, de acordo com a norma culta: 
a) A assinatura da revista custa caro. 
b) Os clientes estão meio descrentes. 
c) Os funcionários devem estar sempre alerta. 
d) Às faturas estão anexo as listas de preço. 
e) Todos chegaram ao continente salvo ele. 
 
 
 

Leia a frase a seguir:  “Ser aceito implica mecanismos mais sutis e de maior alcance...”. Agora marque 
a alternativa cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na questão: 
a) Lembrar-se. 
b) Obedecer. 
c) Respeitar. 
d) Visar (no sentido de almejar). 
e) Chegar. 
 
 
 

De acordo com as regras de acentuação gráfica, a alternativa que possui palavras acentuadas pela 
mesma regra de “prévia” e “até”, respectivamente, são: 
a) raízes e pó. 
b) útil e baú. 
c) infindáveis e você. 
d) açúcar e sofá. 
e) hífen e saída. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 11 A 40 
 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,50 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,00 

 
 

 

 
 
 
O artigo 53 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências referente ao direito a educação, cultura, esporte e lazer, este 
artigo inclui, EXCETO: 
a) Acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
b) Direito de ser respeitado por seus educadores. 
c) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
d) Direito de organização e participação em entidades estudantis. 
e) Garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular. 
 
 
 
Sobre projeto ético-político do Serviço Social é INCORRETO afirmar: 
a) O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de 

transformação da sociedade. Esta vinculação se dá pela própria exigência que a dimensão 
política da intervenção profissional impõe. 

b) Pode-se localizar a gênese do projeto ético-político, na segunda metade da década de 70. Este 
mesmo projeto avançou nos anos 80, consolidou-se nos 90 e está em construção, fortemente 
tensionado pelos rumos neoliberais da sociedade e por uma nova reação conservadora no seio 
da profissão na década que transcorre. 

c) O processo de consolidação do projeto pode ser circunscrito à década de 90 que explicita a 
maturidade profissional através de um escopo significativo de centros de formação (referirindo-
se às pós-graduações) que amplificou a produção de conhecimentos entre os profissionais. 

d) Nesta época também se pode atestar a maturidade político-organizativa da categoria através de 
suas entidades e de seus fóruns deliberativos. 

e) A década que se inicia mostra dois processos interrelacionados: a continuidade do processo de 
consolidação do projeto ético-político e as ameaças que sofre diante das políticas socialistas que 
repercutem no seio da categoria sob a forma de um socialismo profissional. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Indique a passagem que mais fielmente retrata o processo que desencadeou o início da Reforma 
Psiquiátrica. 
a) Constituído a partir de 1970, o movimento surge em meio ao clima de efervescência que 

dominava o Brasil nestes anos de organização social e civil contra a ditadura militar. 
b) Em 1976, ocorreu o espancamento do bispo Dom Adriano Hipólito, a cassação de inúmeros 

parlamentares, as mortes do operário Manuel Fiel Filho, nos porões do DOI-CODI, e dos três 
dirigentes do PC do B em São Paulo, entre outros fatos relevantes de um período marcado pela 
violência da ditadura e de resistência. 

c) Em 1978, no Rio de Janeiro, é constituído o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental 
(MTMS), que sob a égide da renovação no campo da saúde mental estabelece uma agenda no 
setor com o título de Reforma Psiquiátrica, a qual por sua vez, introduz a idéia de 
desinstitucionalização no âmbito das políticas públicas. 

d) A partir do Decreto-lei 1.632, do presidente Ernesto Geisel, que proibia qualquer tipo de greve 
nos setores considerados essenciais, estabeleceu-se a Reforma Psiquiátrica com os profissionais 
da área como instrumentadores da reforma. 

e) A partir da “crise da Dirsan”, ocorreu o ínicio do amplo processo de desinstitucionalização que 
desencadeou a reforma. 

 
 
 
NÃO é exemplo de Proteção Social (Seguridade social):  
a)  Previdência.  
b)  Benefícios a servidores públicos.  
c)  Saúde.  
d)  Assistência social.  
e)  Trabalho (Geração de renda e inserção profissional).  

 
 
 
 
A NOB/SUAS disciplina a gestão pública da Política de Assistência Social no território brasileiro, 
exercida de modo sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a Constituição da 
República de 1988, a LOAS e as legislações complementares a ela aplicáveis. Seu conteúdo 
estabelece, EXCETO:  
a) Caráter do SUAS.  
b) Funções da política pública de Assistência Social para extensão da promoção social brasileira.  
c) Níveis de gestão do SUAS.  
d) Instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo democrático de 

gestão do SUAS.  
e) Regras de transição.  

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Sabe-se que os indicadores sociais são essenciais para as atividades de planejamento público e a 
formulação de políticas sociais. Como os mesmos são definidos: 
a) Instrumentos de gestão de programas e ações sociais que normatizam a participação popular; 
b) Integra-se num processo de mediar e facilitar as políticas e os programas a serem priorizados 

para garantir acesso aos serviços; 
c) Medidas dotadas de significado social substantivo usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar conceitos; 
d) Ações sociais que normatizam a participação popular; 
e) Ações políticas com utilizando grande praticam especialmente nos municípios brasileiros; 

 
 
 
A ação do assistente social, inicialmente, na área da saúde reduziu-se aos limites dos hospitais 
alcançando a previdência social, intervindo na problemática de reabilitação profissional e 
ampliando seu âmbito de ação profissional chegando: 
a) Às comunidades e á saúde pública; 
b) Às clínicas de portadores de problemas mentais e para idosos; 
c) Às penitenciárias e colônias penais; 
d) Aos laboratórios especializados; 
e) Aos centros de convivências para terceira idade; 

 
 
 
O movimento de reconceituação do serviço social fundamentou-se na existência de se atribuir 
estatuto científico à profissão e na: 
a) Compreensão dos rumos peculiares do desenvolvimento latino-americano; 
b) Aproximação com as premissas latinas da encíclica Rerum Novarum; 
c) Difusão do existencialismo sartreano; 
d) Restauração das bases filosóficas do Serviço Social latino-americano em sua origem; 
e) A participação, somente, do Poder Público no esforço educacional na administração dos sistemas 

de ensino; 
 
 
 
O profissional de Serviço Social, na prática institucional, tem o desafio de: 
a) Reorientar seu cotidiano de acordo com a correlação de forças existentes, para facilitar o acesso 

da população ao saber sobre si mesma, aos recursos disponíveis e ao poder de decisão; 
b) Conquista a confiança, dos segmentos populares, levando-os á compreensão da impossibilidade 

de atendimento de todas as suas demandas e contribuindo para a aceitação das limitações 
existentes; 

c) Provocar uma transformação institucional, com o apoio dos movimentos sociais, de modo a 
garantir o fim da dominação sobre a sociedade; 

d) Garantir o desenvolvimento burocrático das demandas provenientes dos setores populares; 
e) Todas as alternativas estão corretas; 

 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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O debate atual sobre as políticas sociais tem explicitado a tendência presente na área de 
determinados programas sociais em dirigir-se e segmentos sociais específicos definidos a partir de 
critérios de pobreza e vulnerabilidade. Tais programas enquadram-se na concepção de: 
a) Horizontalidade; 
b) Focalização; 
c) Terceirização; 
d) Redistribuidade; 
e) Complexidade; 

 
 
 
Quais instrumentos constituem a coleta de dados utilizados na pesquisa social: 
a) Observação, entrevista e analise documental; 
b) Observação analise de discurso e historia de vida; 
c) Historia de vida, observação e dramatização; 
d) Entrevista, arguição e questionário; 
e) Pesquisa, analise observacional e questionário; 

 
 
 

De acordo com a Lei nº 8.742/1993, consideram-se entidades e organizações de assistência social 
aquelas: 
a) Que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos 

por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 
b) Que prestam, com fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos 

por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos; 
c) Que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento a todos que daí necessitarem; 
d) Que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos 

por esta lei. 
e)  NDA. 

 
 

De acordo com o estatuto da criança e do adolescente as linhas de ação da política de atendimento a 
esse segmento social são classificadas como: 
a) Políticas sociais especiais. Políticas de prevenção dos riscos sociais e políticas assistencialistas; 
b) Políticas sociais básicas, políticas assistenciais e políticas de proteção especial; 
c) Políticas assistenciais, políticas de promoção  da familia em situação de probreza e políticas 

básicas; 
d) Políticas preventivas, políticas assistenciais e políticas de defesa dos direitos; 
e) Políticas de segurança social, política de prevenção assistencial e de defesa de direitos; 

 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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Da LOAS, Art. 15. Compete aos Municípios, EXCETO:  
a) Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, 

mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social.  
b)  Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral.  
c)  Executar os projetos de enfrentamento da pobreza incluindo a parceria com organizações da 

sociedade civil.  
d)  Atender às ações assistenciais de caráter de emergência.  
e)  Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no 

art. 203 da Constituição Federal.  
 
 
 

Sobre ética é INCORRETO afirmar:  
a) Ética é o estudo filosófico da moralidade, e esta é o conjunto de normas comportamentais 

socialmente aceitas por determinado grupo.  
b)  A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é.  
c)  A ética parte da crença na existência de um hiato – alguns diriam abismo – separando a 

realidade humana do potencial humano.  
d)  Há duas grandes classes de teorias éticas — consequencialistas e deontológicas — que têm dado 

forma ao entendimento que a maior parte das pessoas tem da ética.  
e)  As deontológicas defendem que devemos escolher a ação disponível que tem as melhores 

consequências globais, ao passo que os consequencialistas defendem que devemos agir de 
modos circunscritos por regras e direitos morais e que estas regras ou direitos se definem (pelo 
menos em parte) independentemente das consequências.  

 
 
 

Sobre o Programa Bolsa Família é INCORRETO afirmar:  
a)  A portaria interministerial do Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social, número 2.509, 

de 22 de novembro de 2004, dispõe das condicionalidades do Bolsa Família na Saúde.  
b)  As condicionalidades nas áreas de saúde e educação são: manter as crianças e adolescentes em 

idade escolar freqüentando a escola e cumprir os cuidados básicos em saúde, ou seja, o 
calendário de vacinação, para as crianças entre 0 e 8 anos, e a agenda pré e pós-natal para as 
gestantes e mães em amamentação.  

c)  O Ministério da Educação é responsável pelo acompanhamento da freqüência escolar e o 
Ministério da Saúde faz o monitoramento e avaliação da saúde de crianças e gestantes.  

d)  Ao setor público de Saúde cabe oferecer serviços para o acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil, assistência pré-natal e pós-parto, vacinação e Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN) - de crianças < 7 anos de idade.  

e)  As famílias beneficiárias com gestantes, mães em fase de amamentação e crianças < 7 anos 
deverão receber a visita de um Agente Comunitário de Saúde (ACS) e serem assistidas por 
Equipe de Saúde da Família (ESF) ou em Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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São princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de assistência social, 
EXCETO:  

a)  Defesa intransigente dos direitos socioeducacionais.  
b)  Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam 

a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais.  
c)  Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de 

quem os atende.  
d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua 

privacidade e opção e resgatando sua historia de vida.  
e) Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para construção de projetos 

pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade.  
 
 
 

De acordo com a NOB-RH/SUAS, os municípios em gestão básica deverão, EXCETO:  
a)  Planejar o ingresso de pessoal com a previsão de quantitativos anuais de vagas a serem 

preenchidas por meio de concurso público.  
b)  Instituir em seu âmbito uma Mesa de Negociações com composição paritária entre gestores, 

prestadores de serviços, trabalhadores da área da assistência do setor público e do setor 
privado.  

c)  Propiciar e viabilizar a participação das instituições de ensino superior, em seu âmbito, 
mediante a realização de atividades conjuntas de capacitação, pesquisa e extensão, bem como 
de avaliação de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

d)  Organizar centros de estudos ou outras formas de mobilização regionalizados nas unidades de 
assistência social, que devem ser considerados como núcleos de discussão técnica e de fomento 
a qualificação dos trabalhadores no SUAS.  

e)  Participar da definição dos critérios de repasse de recursos fundo-a-fundo e da definição dos 
requisitos, responsabilidades e incentivos referentes ao cumprimento da NOB-RH/SUAS.  

 
 
 

São condição para que os Estados e os Municípios recebam recursos do FNAS, EXCETO: 
a) Criação e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social.  
b)  Plano Plurianual de Assistência Social.  
c)  Cópia da lei Orçamentária e anexo.  
d)  Ato do Conselho de Assistência, atestando a capacidade técnico administrativa e gerencial para 

formular, coordenar, normatizar e avaliar a Política e o Sistema de Assistência Social.  
e)  Atuar como instância de recurso dos Conselhos de Assistência Social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Dos setores da sociedade, indique a característica do terceiro setor:  
a) Esfera estatal pública.  
b) Responsável pelo atendimento das demandas sociais – Políticas Públicas.  
c) Prima pelo lucro, competitividade e acumulação.  
d) Representante do povo através do voto.  
e) Complementar ao Estado no atendimento das demandas.  
 

 
 
Acerca do projeto ético-político profissional do Serviço Social NÃO é correto afirmar que: 
a) se articula aos esforços de manutenção do projeto societário hegemônico na atualidade; 
b) trata-se de um projeto profissional que se relaciona com um determinado projeto de sociedade; 
c) está apoiado no Código de Ética Profissional e na lei que regulamenta a profissão; 
d) tem nas diretrizes curriculares para o serviço social um de seus pilares; 
e) N.R.A. 

  
 
 
O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, a Lei de Regulamentação da Profissão e as 
Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social trazem uma 
determinada concepção de direitos e de cidadania que sustenta e alicerça o projeto ético-político 
profissional. Este pode ser definido como: 
a) conjuntos de valores que legitimam a profissão socialmente delimitam e priorizam seus objetivos 

e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, 
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem balizas de sua 
relação com os usuários, com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais; 

b) estrutura estanque que responde às alterações no sistema de necessidades sociais sobre o qual 
profissão opera, às transformações econômicas, históricas e culturais, ao desenvolvimento 
teorico-metodologico da própria profissão e, ainda as mudanças na composição social da 
categoria; 

c) fruto de um longo e coletivo processo de construção, onde são reconhecidos os limites e as 
possibilidades dos direitos no capitalismo e a sua estratégia utilização na construção de outra 
forma de sociabilidade; 

d) estrutura flexível que incorpora novas demandas e aspirações e renovando-as segundo as 
conjunturas históricas e políticas; 

e) N.R.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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Segundo a Lei 8.662, que regulamenta a profissão de assistente social: 
a)  cabe a conselho regional de serviço social (CRESS), credenciar e comunicar as unidades de 

ensino e formação de sua jursdição os campos de estagio de seus alunos e designar os assistentes 
sociais responsáveis por sua supervisão; 

b)  compete ao conselho federal de serviço social (CFESS), fiscalizar e disciplinar o exercício da 
profissão de assistente social em cada região e estado do país; 

c)  e atribuição exclusiva desse profissional, programar, elaborar e avaliar políticas sociais junto ao 
órgão da administração publica direto, entenda e organizações populares; 

d) é da competência do assistente social, criar benefícios através de legislação especifica e 
administrá-los nos órgãos públicos; 

e)  N.R.A. 
 
 
 
Quais instrumentos constituem a coleta de dados utilizados na pesquisa social: 
a) Observação, entrevista e analise documental; 
b) Observação analise de discurso e historia de vida; 
c) Historia de vida, observação e dramatização; 
d) Entrevista, arguição e questionário; 
e) N.R.A. 

 
 
 

O Plano de Assistência Social, sob coordenação do órgão gestor, juntamente com os Conselhos e 
Fundos, integram a gestão pública do SUAS. Tais sistemas favorecem a gestão democrática, o 
controle social e a participação ampla contemplando: 
a) A utilização de indicadores de avaliação de impactos e resultados da Política; 
b) Aos benefícios abrangidos pela Lei, bem como aos que atuam na defesa e garantia de seus 

direitos; 
c) Estimulo à prática da intersetorialidade; 
d) Apenas a e c estão corretas; 
e) N.R.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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Sobre a formação e as competências profissional dos assistentes sociais em relação à Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS) e ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), analise as 
proposições.  
I.  O processo de gerenciamento de informações reside na capacidade de o profissional 

desenvolver pesquisas e tratar sua prática cotidiana como fonte de informações.  
II.  O conhecimento da realidade pelo assistente social, como uma das principais mediações da 

ação profissional no SUAS, somente é possível, com a aquisição do conhecimento prático-
operativo, dada sua natureza interventiva.  

III.  O assistente social não deve apenas conhecer a rede socioassistencial, através do mapeamento, 
mas também realizar o monitoramento dela, permitindo avaliar a qualidade dos serviços.  

IV.  A organização da rede socioassistencial pressupõe capacidade profissional de articulação e 
negociação com os gestores municipais, permitindo que o primeiro-damismo se mescle aos 
novos parâmetros técnicos e da profissionalização da execução da assistência social. 

É correto revelar-se que  
a) todas são verdadeiras.  
b) apenas I e II são verdadeiras.  
c) apenas I e III são verdadeiras.  
d) apenas III e IV são falsas. 
e) apenas II é falsa 

 
 
 

Segundo Art.8º do Código de Ética, são deveres do assistente social julgue as alternativas: 
(  ) programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente; 
(  ) denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando 
os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando, inclusive, o 
Conselho Regional, caso se faça necessário; 
(   ) emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação 
do exercício efetivo do Serviço Social; 
(   ) usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando concurso ou 
processos seletivos; 
(   ) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários, através dos programas e políticas 
sociais; 
Estão corretas as alternativas: 
 
a) V-F-V-F-V; 
b) V-V-F-F-V; 
c) V-V-F-F-F; 
d) F-F-F-V-V; 
e)  F-F-F-F-F; 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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O debate atual sobre as políticas sociais tem explicitado a tendência presente na área de 
determinados programas sociais em dirigir-se e segmentos sociais específicos definidos a partir de 
critérios de pobreza e vulnerabilidade. Tais programas enquadram-se na concepção de: 
a) Horizontalidade; 
b) Focalização; 
c) Terceirização; 
d) Redistribuidade; 
e) N.R.A. 

 
 
 

O profissional de Serviço Social, na prática institucional, tem o desafio de: 
a) Reorientar seu cotidiano de acordo com a correlação de forças existentes, para facilitar o 

acesso da população ao saber sobre si mesma, aos recursos disponíveis e ao poder de decisão; 
b) Conquista a confiança, dos segmentos populares, levando-os á compreensão da impossibilidade 

de atendimento de todas as suas demandas e contribuindo para a aceitação das limitações 
existentes; 

c) Provocar uma transformação institucional, com o apoio dos movimentos sociais, de modo a 
garantir o fim da dominação sobre a sociedade; 

d) Garantir o desenvolvimento burocrático das demandas provenientes dos setores populares; 
e) N.R.A. 
 

 
 
Constitui-se em um princípio da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS: 
a) igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se prioridade às populações rurais em detrimento das urbanas. 
b) normatização das ações e regulação da prestação de serviços de natureza pública e privada no 

campo da Assistência Social. 
c) supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade 

econômica. 
d) centralização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

inalcançável pelas demais políticas públicas. 
e) N.R.A. 

 
 

 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


