
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2011

•  05 / FEVEREIRO / 2012  •

CARGO:  ASSISTENTE  SOCIAL

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 3 de Informática, 2 de Atualida-
des e 20 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de
decorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de transcor-
ridas 2 (duas) horas do início da mesma.

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;

b) assine no local indicado;

c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.

• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

• Preencha assim:  



2  -  Prefeitura Municipal de Bandeirantes  -  Concurso Público 001/2011

LÍNGUA   PORTUGUESA

TEXTO 1 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 01,
02 E 03.

5 razões que fizeram a TAM tropeçar no terceiro
trimestre

São Paulo – A TAM acumulou prejuízo líquido de
619,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2011,
revertendo o lucro de 733 milhões de reais somado
um ano antes. Várias razões levaram a companhia a
registrar resultado negativo no período. Segundo a
TAM, o efeito câmbio, que totalizou despesas de 1,3
bilhão de reais no terceiro trimestre, no entanto, foi
uma das principais. Veja, a seguir, 5 motivos que jus-
tificam o prejuízo da TAM no terceiro trimestre:

1) A apreciação do dólar foi determinante nos
resultados financeiros da TAM. No terceiro
trimestre do ano, as perdas cambiais gera-
ram despesas extras à companhia de 1,3
bilhão de reais, pois impactaram diretamen-
te a dívida que a TAM possui em moeda ame-
ricana. No mesmo período de 2010, a em-
presa havia somado receita de 345,2 milhões
de reais devido à valorização do real.

2) No terceiro trimestre também, a Infraero re-
cebeu da TAM o equivalente a 37 milhões
de reais. O montante refere-se à cobrança
das diferenças do peso máximo de decola-
gem de anos anteriores. Segundo a compa-
nhia, o pagamento é não-recorrente, ou seja,
não deve se repetir nos próximos trimes-
tres.

3) Além do gasto não-recorrente, as despesas
operacionais da TAM também cresceram no
terceiro trimestre. No período, os gastos
atingiram a cifra de 2,7 bilhões de reais, alta
de 22,5% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2010. A alta está relacionada ao au-
mento das despesas com pessoal, manuten-
ção, serviço de terceiros, tarifas de pouso e
depreciação.

4) Além do prejuízo líquido, o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização
da TAM foi menor no terceiro trimestre, ten-
do impacto direto na margem. No período,
o ebitda  totalizou 739,1 milhões de reais,
queda de 13,1% na comparação com o mes-
mo trimestre do ano anterior. A margem
ebitda caiu 6,9 pontos percentuais, para
22,3%.

5) Os gastos com combustíveis cresceram 34%
no terceiro trimestre, somando mais de 1,1
bilhão de reais. Além do aumento de 21%
do preço médio por litro, a companhia tam-
bém aumentou em quase 10% o volume de
combustível consumido no período, devido
a mais horas voadas.

Adaptado de:    5 razões que fizeram a
TAM  tropeçar  no  terceiro trimestre.  Disponível em:

E- EXAME.COM. - 10/11/2011- Daniela Barbosa.
<http://exame.abril.com.br/negocios/

empresas/noticias/5-razoes-que-fizeram-a-tam-
tropecar-no-terceiro-trimestre>.

Acesso em: 10 nov. 2011.

Questão 01) No texto sobre a TAM, afirma-se que
seus prejuízos no terceiro trimestre de 2011 tive-
ram inúmeros motivos.  Assinale a alternativa em
que todas as opções estão corretas.

1) Questões cambiais (perdas).

2) Aumento do preço do combustível.

3) Pagamento efetuado à Embraer (dívida).

4) Expansão das despesas operacionais.

5) Tarifas mais baixas das concorrentes.

A) 1 e 5

B) 2 e 3

C) 3 e 4

D) 1 e 2

E) 2 e 5

Questão 02) Marque a alternativa que correspon-
de às lacunas.

Não gosto de andar ____ pé,  portanto irei ____
Curitiba de TAM. Como sempre há turbulência, estarei
cara ____ cara com o perigo.  Depois regressarei ____
terra natal.

A) à, a, a, a.

B) a, à, à, a.

C) a, a, à, à.

D) a, a, a, à.

E) à, à, à, à.
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Questão 03) A partir da leitura do Texto 1, publi-
cado pela Revista Exame, é correto inferir que:

A) a TAM saiu prejudicada devido a paralisações dos
seus funcionários devido aos baixos salários.

B) os funcionários da TAM reclamaram, na justiça
trabalhista, pelo excesso de trabalho e horas mal
dormidas.

C) a Infraero indenizou a TAM, que efetuou o repas-
se da indenização a quem de direito.

D) a TAM é a companhia aérea que mais teve preju-
ízo no Brasil em 2011.

E) a TAM sofreu prejuízo enorme, de aproximada-
mente 620 milhões.

TEXTO 2 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 04,
05 E 06.

Poema tirado de uma notícia de jornal
(Manuel Bandeira)

João Gostoso era carregador de feira-livre e mo-
rava no morro da Babilônia num barracão sem núme-
ro

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novem-
bro

Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e

morreu afogado.

Questão 04) Leia as afirmativas, opte por FALSO e
VERDADEIRO e indique a alternativa correta.

1) O poema acima trata da saga de um herói
anônimo.

2) A palavra dançou pode ter um sentido lite-
ral e também um figurado.

3) João Gostoso era um ser dionisíaco.

4) O poema remete à prosa jornalística.

5) O texto de Bandeira é marcado pela
ambiguidade.

A) V - V - V - V - F.

B) F - V - F - V - F.

C) F - F - V - F - V.

D) F - F - F - F - F.

E) V - V - V - V - V.

Questão 05) Pelo contexto, verifica-se que:

1) O morador era da classe média emergente.

2) O cenário é de contrastes.

3) Pode-se fazer uma associação do local em
que mora João com os jardins suspensos da
Babilônia.

4)  O Bar tem tal nome homenageando as data
em que ele morreu.

5) João estava comemorando.

São afirmativas FALSAS:

A) 1 e 2.

B) 2 e 3.

C) 4 e 5.

D) 2 e 4.

E) 3 e 5.

Questão 06) No texto de Bandeira, qual a classe
gramatical que mais se destaca?

A) Substantivo.

B) Preposição.

C) Pronome.

D) Adjetivo.

E) Verbo.

Questão 07) A limitação de idade para a inscrição
em concurso público evidencia flagrante inconstitu-
cionalidade, pois veicula discriminação abusiva em
virtude da vedação constitucional de diferença de cri-
tério de admissão por motivo de idade, salvo se tal
limitação justificar-se pela natureza das atribuições
do cargo a ser preenchido.

Marque a assertiva correta.

A) Afirma-se que a admissão, por concurso público,
deveria ser revogada, pois fere os estatutos cons-
titucionais.

B) O texto trata da inconstitucionalidade da limita-
ção de idade, para inscrição em qualquer con-
curso público, em qualquer caso.

C) O cargo a ser preenchido não foi levado em con-
sideração quando a lei foi revogada, daí sua in-
constitucionalidade.

D) A lei que trata de concursos públicos e inscrição
para eles deveria ser revogada, visto que fere to-
dos os estatutos constitucionais.

E) No texto, afirma-se que há exceção, em se tra-
tando da limitação de idade, para inscrição em
concurso público.
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Questão 08) Assinale a alternativa em que há
palavra(s) grafada(s) INCORRETAMENTE.

A) Inconçútil, constituição, constituitidor, constitu-
cional.

B) Flagrante, fragrante, fragrância, fragoroso.

C) Discriminação, discreto, discricionário, discrepân-
cia.

D) Ebitda, emitida, emissão, imersão.

E) Admissão, admissional, admitido, demissionário.

Questão 09) Observe as palavras em destaque, na
sequência em que aparecem, e assinale a afirmati-
va correta em relação a elas.

A limitação de idade para a inscrição é inconstitu-
cional, pois a lei é a mesma para todos.

Ele disse que aprovaria, salvo se tal limitação fosse
obrigatória.

A) Sentido explicativo; sentido condicional.

B) Sentido participativo; sentido explicativo.

C) Sentido temporal; sentido afirmativo.

D) Sentido condicionante; sentido participativo.

E) Sentido proporcional; sentido aditivo.

Questão 10) Marque a alternativa correta.

1) Doa-se livros para o concurso.

2) Faz dez anos que ele elabora provas para
concursos.

3) Os Estados Unidos é um país constituciona-
lista.

4) 1% dos candidatos não aprovaram as regras
do concurso.

5) Eu, tu e ele participaremos do movimento
contra a discriminação.

A) Apenas 1 e 2 estão corretas.

B) Apenas 3 e 4 estão corretas.

C) Apenas 2 e 5 estão corretas.

D) Apenas 3 e 5 estão corretas.

E) Apenas 1 e 4 estão corretas.

MATEMÁTICA

Questão 11) Uma quantia de R$ 3000,00 foi divi-
dida em duas partes de modo que a primeira apli-
cada a juros simples, a uma taxa de 4% ao mês,
durante seis meses, rendeu o mesmo juro que a
segunda aplicação a 2% ao mês, durante 8 meses.
O valor de cada aplicação é:

A) R$ 1500,00 e R$ 1500,00

B) R$ 1200,00 e R$ 1800,00

C) R$ 1250,00 e R$ 1750,00

D) R$ 1300,00 e R$ 1700,00

E) R$ 1400,00 e R$ 1600,00

Questão 12) Quantos são os anagramas da pala-
vra BRASIL, começando por B e terminando por L?

A) 20

B) 21

C) 22

D) 24

E) 720

Questão 13) Duas esferas tangentes exteriormen-
te e tangentes a um plano  α  nos pontos A e B
têm raios iguais a 9cm e 4 cm. A distância entre os
pontos A e B é :

A) 9 cm

B) 10 cm

C) 12 cm

D) 13 cm

E) 15 cm



ASSISTENTE SOCIAL  -  5

Questão 14) A embalagem de um vidro de perfu-
me é igual a uma pirâmide de base hexagonal de
aresta igual a 4cm e de altura 10cm. Para colocar
este perfume, construiu-se uma caixa de papelão
na forma de um prisma hexagonal regular de ares-
ta da base igual a 6cm e de altura 15cm. Aproxi-
madamente, o volume de espaço vazio que fica
nesta caixa quando o perfume está dentro dela,
em cm3, é:

A) 1785

B) 1377

C) 969

D) 518

E) 408

Questão 15) Os lados consecutivos de um
paralelogramo ABCD medem 8 m e 12 m e formam
um ângulo de 60º. A menor diagonal, em metros,
é:

A)

B)

C)

D)

E)

INFORMÁTICA

Questão 16) Um computador (ou sistema compu-
tacional) é dito seguro se este atende a três requi-
sitos básicos relacionados aos recursos que o com-
põem:

A) confidencialidade, integridade e disponibilidade.

B) acesso autorizado, integração e disponibilidade.

C) confidência, integração e disponibilidade.

D) acesso autorizado, integridade e uniformidade.

E) confidência, integridade e uniformidade.

Questão 17) Quando um mesmo email é enviado
para vários destinatários, sendo que para um de-
les com cópia oculta, o que acontece?

A) O email fica invisível na caixa postal do destina-
tário da cópia oculta e só ele pode lê-lo.

B) O destinatário do email com cópia oculta não
pode vê-lo.

C) Uma cópia do email fica oculta na caixa postal
do emitente.

D) Os demais destinatários do email não devem
fornecê-lo ao destinatário da cópia oculta.

E) Os demais destinatários do email não sabem que
uma cópia oculta foi enviada.

Questão 18) Para acessar a internet através de
uma rede sem fio, um computador deve possuir:

A) várias portas USB ativas e configuradas.

B) interface wireless ativa e configurada.

C) interfaces wireless e bluetooth e uma porta
fireware, todas ativas e configuradas.

D) uma porta fireware ativa e configurada.

E) interface wireless e uma conexão RJ45, ambas
ativas e configuradas.
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CONHECIMENT OS
ESPECÍFICOS

Questão 21) A Lei 8.662, de 07 de julho de 1993,
que regulamenta a profissão de assistente social,
apresenta direitos, deveres, competências, atribui-
ções gerais e privativas dos assistentes sociais em
todo o Brasil. Segundo a Lei, estão entre as com-
petências do assistente social:

I) Encaminhar providências e prestar orienta-
ção social a indivíduos, grupos e à popula-
ção.

II) Planejar, organizar e administrar benefíci-
os e serviços sociais.

III) Ser o exclusivo determinador de quais os
usuários beneficiários de programas assis-
tenciais da iniciativa pública ou privada.

IV) Planejamento, organização e administração
de serviços sociais e de Unidade de Serviço
Social.

Dentre as sentenças acima:

A) apenas I e II estão corretas.

B) apenas I e III estão corretas.

C) apenas I, II e III estão corretas.

D) apenas I, II e IV estão corretas.

E) todas estão corretas.

Questão 22) A Lei 8.662/93 institui as atribuições
que são privativas dos assistentes sociais, ou seja,
aquelas atribuições que não podem ser desempe-
nhadas por nenhum outro profissional em maté-
ria referente ao serviço social. Com base nesta Lei,
NÃO constitui atribuição privativa do assistente
social:

A) planejar, organizar e administrar programas e
projetos em unidade de serviço social.

B) gerir órgãos gestores da política pública de as-
sistência social, fundamentalmente, no tocante
à implantação de centros de referência da assis-
tência social.

C) treinamento, avaliação e supervisão direta de
estagiários de serviço social.

D) dirigir e coordenar associações, núcleos, centros
de estudo e de pesquisa em serviço social.

E) dirigir serviços técnicos de serviço social em en-
tidades públicas ou privadas.

ATUALIDADES

Questão 19) Em outubro de 2011, foi aprovado no
senado o substitutivo do senador Vital do Rêgo
que institui novos critérios para a divisão dos re-
cursos provenientes da exploração de petróleo. O
projeto divide os royalties do petróleo por todas
as unidades da Federação, e não somente para os
estados e municípios produtores de petróleo. Com
relação à exploração de petróleo do pré-sal, assi-
nale a alternativa que faz referência apenas aos
estados produtores.

A) São Paulo e Rio de Janeiro.

B) Bahia e São Paulo.

C) Rio de Janeiro e Espírito Santo.

D) São Paulo e Espírito Santo.

E) Paraná e Bahia.

Questão 20) Sobre a ocupação feita por alunos em
prédios da USP, em novembro de 2011, coloque (V)
para verdadeiro e (F) para falso e em seguida assi-
nale a alternativa que corresponde à sequência
correta.

(    ) A apreensão, pela PM, de três estudantes
que portavam maconha dentro da Cidade
Universitária da USP, em outubro do ano
passado, foi o estopim para denunciar o que,
segundo os manifestantes, representa a
truculência da Polícia Militar no câmpus.

(    ) Os manifestantes querem a renovação do
convênio firmado entre a USP e a Polícia
Militar para fazer a segurança na Cidade
Universitária.

(    ) O uso de drogas dentro da Cidade Universi-
tária da USP, na Zona Oeste de São Paulo,
faz parte dos pedidos dos manifestantes.

(    ) Faz parte dos pedidos dos manifestantes a
retirada de processos administrativos e cri-
minais movidos contra alunos e funcioná-
rios pela USP.

A) V, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) F, F, F, V.

D) V, F, F, V.

E) F, V, V, V.
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Questão 23) O Código de Ética Profissional do As-
sistente Social, instituído pela Resolução CFESS nº
273/93, institui preceitos e fundamentos éticos
para os assistentes sociais que atuam em todo o
território nacional. Em seu Título II – Dos Direitos
e das Responsabilidades Gerais do Assistente So-
cial, art. 4º, define o que é vedado ao assistente
social. Dentre os dez itens encontram-se:

I) Acatar determinação institucional que fira
os princípios e diretrizes deste código.

II) Compactuar com o exercício ilegal da pro-
fissão, inclusive nos casos de estagiários que
exerçam atribuições específicas, em substi-
tuição aos profissionais.

III) Assumir responsabilidade por atividades
para as quais não esteja capacitado pessoal
e tecnicamente.

IV) Utilizar seu número de registro no Conse-
lho Regional por se tratar de informação
privada do profissional.

Dentre as sentenças acima:

A) apenas as afirmações I e II estão corretas

B) apenas as afirmações I e III estão corretas.

C) apenas as afirmações I, II e III estão corretas.

D) apenas as afirmações III e IV estão corretas.

E) todas as afirmações estão corretas.

Questão 24) O Código de Ética Profissional do As-
sistente Social, em seu Título III, Capítulo II – Das
Relações com as Instituições Empregadoras e Ou-
tras, art. 8º, define quais são os deveres do assis-
tente social. Os cinco itens que compõem o artigo,
de modo geral:

A) falam da importância de fomentar ações gerado-
ras do maior número de vagas de trabalhos pos-
síveis para assistentes sociais.

B) abordam questões relacionadas ao vínculo
empregatício do assistente social, carga horária
de trabalho mínima e máxima a ser cumprida,
entre outros pontos.

C) explicitam os deveres de obediência e aceitação
da hierarquia institucional por parte do assistente
social nas relações de trabalho e da necessidade
de colaborar para que os usuários aceitem tais
relações.

D) apresentam apenas pontos que são deveres le-
gais dos assistentes sociais, tais como utilização
do número de registro no Conselho Regional e o
uso do título “assistente social” em relatórios e
documentos elaborados.

E) abordam a responsabilidade do assistente social
para com a garantia da qualidade dos serviços
prestados, através de abordagens que visem a me-
lhorar as condições de trabalho, denunciar falhas
e descumprimentos éticos, além da gestão trans-
parente de verbas sob sua responsabilidade.

Questão 25) A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, e apresenta
um importante avanço para a gestão da política
de saúde no Brasil, pois institui o Sistema Único
de Saúde (SUS). Segundo a Lei, o SUS tem por fina-
lidade, entre outros pontos:

A) identificar e divulgar fatores condicionantes e de-
terminantes da saúde.

B) garantir que o Sistema Único de Saúde não inte-
grará as redes municipais de saúde aos atendi-
mentos prestados pelas redes estadual e federal,
de modo a permitir a defesa das necessidades
regionais de atendimento em saúde.

C) integrar, de forma definitiva, os serviços da ini-
ciativa privada ao SUS.

D) fornecer condições de gestão do sistema apenas
por profissional médico, devidamente formado
para tais ações.

E) atuar como política pública universal, de cunho
contributivo, nos moldes dos sistemas do INPS.

Questão 26) A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1994
– Lei Orgânica da Seguridade Social - define o que
se compreende em território nacional enquanto
Seguridade Social. São ações voltadas à garantia
de atendimento em três políticas públicas, que
compõem  o  chamado  “tripé  da  Seguridade  So-
cial”. Essas políticas são:

A) educação, saúde e previdência social.

B) saúde, previdência social e segurança.

C) assistência social, saúde e educação.

D) saúde, previdência social e assistência social.

E) habitação, saúde e segurança.
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Questão 27) A Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993 – Lei Orgânica da Assistência Social, trata,
no art. 5º, da organização da Política de Assistên-
cia Social no Brasil, apresentando três pontos fun-
damentais: a descentralização político-administra-
tiva da gestão da assistência social para estados,
distrito federal e municípios, com comando único
em cada esfera; a participação da população nas
decisões referentes à política de assistência social
por meio de entidades representativas e:

A) o comando único das ações por parte do gover-
no federal.

B) a criação, em tempo propício, do Sistema Único
de Assistência Social.

C) a inviolabilidade das iniciativas privadas na área
da assistência social.

D) o impedimento do Estado de atuar nas áreas de
abrangência das entidades não governamentais
legalmente constituídas.

E) a primazia da responsabilidade do Estado na con-
dução da política de assistência social em cada
esfera de governo.

Questão 28) A Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993 – Lei Orgânica da Assistência Social, institui,
em seu Capítulo IV, Seção I e Seção II, três benefí-
cios de suma importância para a população em
situação de vulnerabilidade:

A) o benefício de prestação continuada e os benefí-
cios eventuais de auxílio natalidade e auxílio fu-
neral.

B) o benefício de prestação continuada, o bolsa fa-
mília e o benefício eventual de auxílio funeral.

C) o bolsa família e os benefícios eventuais de auxí-
lio natalidade e auxílio funeral.

D) os benefícios eventuais de auxílio natalidade e
auxílio funeral e o bolsa escola.

E) os benefícios eventuais de auxílio natalidade e
auxílio funeral e o bolsa alimentação.

Questão 29) A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe
sobre a proteção integral à criança e ao adolescen-
te. Em seu art. 4º, o ECA determina que é dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e
do Poder Público a garantia dos direitos sociais,
em  geral com absoluta prioridade. Por absoluta
prioridade NÃO se compreende:

A) primazia de receber proteção e socorro em quais-
quer circunstâncias.

B) precedência do atendimento nos serviços públi-
cos ou de relevância pública.

C) preferência na formulação e na execução das po-
líticas sociais públicas.

D) destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.

E) inviolabilidade do direito à família, se não na fa-
mília de origem, em família substituta.

Questão 30) “Maria é vizinha de uma família for-
mada por avó, mãe e três filhos, o mais velho com 12
anos, o do meio com 10 anos e o mais novo com 06
anos. A mãe das crianças não trabalha a mais de um
ano e a família vive da aposentadoria da avó. Por
estar sempre nervosa pela falta de emprego, a mãe
grita com as crianças com frequência, xingando-as e
culpando-as pelos problemas da família. A avó não
tem condições físicas de cuidar das crianças para que
a mãe das crianças procure trabalho. Algumas vezes
Maria já viu a mãe bater nas crianças com um peda-
ço de fio elétrico e já ouviu as crianças dizerem que
ficaram diversas vezes sem comer porque a mãe e a
avó não preparam as refeições. Maria gostaria de fa-
zer alguma coisa, mas tem medo de se prejudicar e
não tem condições financeiras de ajudar.”

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em
seu artigo 5º, coloca que nenhuma criança ou ado-
lescente será objeto de qualquer forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, cru-
eldade e opressão. Na história acima, os direitos
das três crianças envolvidas foram violados. Com
base nestas informações e nos seus conhecimen-
tos sobre o ECA, marque a alternativa ERRADA.

A) Maria não pode ser considerada culpada de nada,
já que está de fora da situação e não teria meios
de ajudar as crianças ou a família.

B) A família pode ser considerada negligente com
as crianças, assim como a mãe pode ser acusada
de violência psicológica e física contra os filhos.

C) A avó também pode ser considerada negligente
por não impedir que a mãe das crianças agrida
os filhos.

D) O Estado pode ser considerado negligente por
não atuar de forma a incluir a família em progra-
mas de proteção social.

E) Todos os envolvidos na história dos três irmãos
descumpriram o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente em algum nível.
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Questão 31) “O Sr. Antonio tem 74 anos, é viúvo e
tem dois filhos. Mora sozinho há vários anos e desde
que parou de trabalhar não teve mais notícias dos
filhos já adultos e com famílias constituídas. Procu-
rou o serviço de saúde do seu bairro, pois tem sentido
fortes dores no peito e nas costas. No serviço de saú-
de foi informado que teria que esperar até a próxima
semana para ser atendido pelo médico, porque todas
as vagas para consulta já estavam preenchidas neste
período.”

A Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 –
Estatuto do Idoso, rege, em seus artigos iniciais,
sobre os diretos da pessoa idosa e diz que é dever
da família, da comunidade, da sociedade e do Po-
der Público zelar por eles. Com base nestas infor-
mações e nos seus conhecimentos sobre o Estatu-
to do Idoso, assinale a alternativa ERRADA.

A) Os filhos do Sr. Antonio estão descumprindo o
Estatuto do Idoso por não dar suporte e apoio ao
pai na velhice.

B) O Poder Público, representado na história pelo
Serviço de Saúde, está descumprindo o Estatuto
do Idoso por não garantir, com absoluta priori-
dade, o direito do Sr. Antonio à saúde.

C) Os filhos do Sr. Antonio podem ser considerados
negligentes, conforme o Estatuto do Idoso, por
não terem procurado acompanhar as condições
de vida do pai idoso.

D) O Poder Público, representado na história pelo
Serviço de Saúde, não pode ser responsabilizado
pela inexistência de vagas para o atendimento
ao Sr. Antonio, afinal ele poderia ter procurado o
serviço com maior antecedência.

E) O Sr. Antonio está sendo desrespeitado em seus
direitos, conforme o Estatuto do Idoso, por não
ter apoio da família e do Poder Público nesta ques-
tão.

Questão 32) A Política Nacional de Assistência So-
cial – PNAS de 2004, em consonância com a LOAS,
rege-se por cinco princípios. Entre estes NÃO está:

A) supremacia do atendimento às necessidades so-
ciais sobre as exigências de rentabilidade econô-
mica.

B) atuação celetista na aplicação dos direitos soci-
ais, por ser a política de assistência social políti-
ca não universal e apenas para quem dela neces-
sitar.

C) respeito à dignidade do cidadão, à sua autono-
mia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e co-
munitária, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidade.

D) igualdade de direitos no acesso ao atendimento,
sem discriminação de qualquer natureza, garan-
tindo-se equivalência às populações urbanas e
rurais.

E) divulgação ampla dos benefícios, serviços, pro-
gramas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos cri-
térios para sua concessão.

Questão 33) A Política Nacional de Assistência So-
cial – PNAS de 2004, está organizada em níveis de
proteção, de acordo com as Proteções Afiançadas.
Com base nos seus conhecimentos sobre a PNAS
marque a alternativa correta.

A) A assistência social será oferecida através da Pro-
teção Social Básica e da Proteção Social Funda-
mental.

B) A assistência social será oferecida através da Pro-
teção Social Fundamental e da Proteção Social Es-
pecial.

C) A assistência social será oferecida através da Pro-
teção Social Básica e da Proteção Social Especial,
sendo esta dividida em média e alta complexida-
de.

D) A assistência social será oferecida através da Pro-
teção Social Básica, da Proteção Social Fundamen-
tal e da Proteção Social Especial.

E) A assistência social será oferecida apenas atra-
vés da Proteção Social Especial de média e alta
complexidade.

Questão 34) A Norma Operacional Básica da As-
sistência Social – NOB/SUAS, de julho de 2005, foi
um grande avanço para a política de assistência
social no Brasil. Seu caráter está direcionado ao
caráter do SUAS, às funções da assistência social,
aos níveis de gestão do SUAS, às instâncias de ar-
ticulação, pactuação e deliberação e ao financia-
mento. No tocante ao caráter do SUAS, NÃO são
eixos estruturantes do mesmo:

A) precedência na gestão pública da política.

B) matricialidade sociofamiliar.

C) financiamento único pela União.

D) territorialização.

E) descentralização político-adiminstrativa.
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Questão 35) A Norma Operacional Básica da As-
sistência Social – NOB/SUAS, de julho de 2005, re-
força o estabelecido pela PNAS 2004, de que são
funções da assistência social a proteção social
hierarquizada, a vigilância social e a defesa dos
direitos socioassistenciais. No tocante à Proteção
Social, a NOB/SUAS estabelece alguns princípios
para a mesma. Entre estes princípios NÃO encon-
tra-se:

A) privilégio na contratação de assistentes sociais
como gestores.

B) a matricialidade sociofamiliar.

C) a territorialização.

D) a proteção pró-ativa.

E) a integração à seguridade social.

Questão 36) A Norma Operacional Básica da As-
sistência Social – NOB/SUAS, de julho de 2005, no
tocante à Rede Socioassistencial são quatro os itens
que a compõe, sendo:

A) serviços, servidores, programas e projetos.

B) serviços, programas, projetos e benefícios.

C) servidores, programas, projetos e benefícios.

D) serviços, projetos, benefícios e BPC.

E) serviços, programas, projetos e CRAS.

Questão 37) A Norma Operacional Básica de Re-
cursos Humanos do Sistema Único de Assistência
Social – NOB-RH/SUAS, de dezembro de 2006, foi
uma grande conquista para a política de assistên-
cia social no Brasil, fundamentalmente, por de-
monstrar sua preocupação com seus trabalhado-
res e com a qualidade dos serviços ofertados por
eles. Na introdução do texto oficial, a NOB-RH/SUAS
apresenta os eixos para a gestão do trabalho na
área da assistência social. Os eixos tratam dos prin-
cípios, diretrizes e responsabilidades da área. NÃO
está entre estes eixos:

A) os princípios éticos para os trabalhadores da as-
sistência social.

B) as equipes de referência.

C) a responsabilidade ao assistente social como ges-
tor fundamental da assistência social.

D) as diretrizes para entidades e organizações da
assistência social.

E) o controle social da gestão do trabalho no âmbi-
to do SUAS.

Questão 38) O Centro de Referência da Assistên-
cia Social (CRAS), é um equipamento estatal que
presta-se a oferta de serviços de Proteção Social
Básica no âmbito da assistência social. O CRAS deve
contar com uma equipe de referência definida con-
forme o porte do município. Municípios de peque-
no porte I devem ter como equipe:

A) dois técnicos de nível superior, sendo um assis-
tente social e um pedagogo e um técnico de ní-
vel médio.

B) três técnicos de nível superior, sendo dois assis-
tentes sociais e um pedagogo.

C) dois técnicos de nível superior, independente da
formação, e um técnico de nível médio.

D) dois técnicos de nível superior, sendo um assis-
tente social e, preferencialmente, um psicólogo
e dois técnicos de nível médio.

E) dois técnicos de nível superior, sendo um psicó-
logo e um pedagogo e dois técnicos de nível mé-
dio.

Questão 39) A Norma Operacional Básica de Re-
cursos Humanos do Sistema Único de Assistência
Social – NOB-RH/SUAS, de dezembro de 2006, apre-
senta no item II – Princípios e Diretrizes Nacio-
nais para a Gestão do Trabalho no Âmbito do SUAS,
alguns pontos a serem considerados. A gestão do
trabalho no âmbito do SUAS deve, entre outras
coisas:

A) obrigar os municípios a realizar concurso para
assistente social.

B) impor a contratação de técnicos de nível superi-
or assistente social e pedagogo através de teste
seletivo.

C) garantir a rotatividade do trabalhador a fim de
que a população usuária não se acostume com o
mesmo.

D) zelar pelo direito do gestor de contratar sua equi-
pe através dos cargos comissionados.

E) garantir a “desprecarização” dos vínculos dos tra-
balhadores do SUAS e o fim da terceirização.
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Questão 40) Na Revista Serviço Social e Sociedade
nº 56, que tem como tema Assistência Social e
Sociedade Civil, Jovchelovitch apresenta um ar-
tigo intitulado “O processo de descentralização e
municipalização no Brasil”. O artigo fala do pro-
cesso de descentralização e municipalização da
política de assistência social no Brasil e de suas
minúcias. A autora diz que “A descentralização
consiste em uma efetiva partilha de poder entre o
Estado e as coletividades locais e implica a autoges-
tão local. Envolve uma redefinição da estrutura de
poder no sistema governamental, que se realiza por
meio do remanejamento de competências decisórias
e executivas, assim como dos recursos necessários
para financiá-las.”

Com base no texto e nos seus conhecimen-
tos sobre a política de assistência social na atuali-
dade, marque a alternativa correta.

A) A descentralização da assistência social está pre-
vista na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

B) A descentralização da assistência social não se
efetivará, pois o governo federal é o gestor de
todos os programas de transferência de renda.

C) A descentralização da assistência social não está
ameaçada pelas forças políticas locais, pois está
garantida em lei.

D) A descentralização da assistência social está pre-
vista em lei, mas só será necessário efetivá-la após
todos os municípios estarem em gestão plena.

E) A descentralização da assistência social não se
efetivará, pois não está prevista em lei.




