
Prefeitura Municipal de Congonhinhas

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2012

•  27 / MAIO / 2012  •

CARGO:
ASSISTENTE  SOCIAL

INSTRUÇÕES

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim distribu-
ídas: 4 de Língua Portuguesa, 4 de Atualidades e 22 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

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
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:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 04
ESTÃO RELACIONADAS COM O TEXTO
SEGUINTE, AINDA QUE INDIRETAMEN-
TE.

Brasil negocia instalação de sede do
MIT no país   (Texto adaptado)

Autor: Caio Quero - Especial para a BBC
Brasil, de Boston, atualizado em 10 de abril,

2012 - 17:06 (Brasília) 20:06 GMT

O governo brasileiro e o Massachusetts
Institute of Technology (MIT), umas das
mais respeitadas instituições de pesquisa
e inovação dos Estados Unidos, estão em
negociação para abrir uma sede da insti-
tuição no Brasil.

O convite foi feito à instituição pelo gover-
no brasileiro e a informação foi divulgada nesta
terça-feira, durante a visita da presidente Dilma
Rousseff à sede do instituto, na cidade de
Cambridge, próxima a Boston.

Segundo o ministro da Educação, Aloízio
Mercadante, as negociações para a abertura da
possível sede do MIT no Brasil estão em anda-
mento e ainda não há previsão sobre a cidade
onde ela ficará. “Estamos agora concluindo as
negociações e a presidenta deu integral apoio.
Vamos ter uma escola do MIT no Brasil.” Ainda
de acordo com Mercadante, também não há pre-
visão da data de quando o centro poderá ser
inaugurado. “(Para) Tudo no Brasil nós temos
pressa. Então depende do ritmo deles, o nosso
vai ser bem acelerado”, disse.

ITA
Também nesta terça-feira, a presidente

Dilma Rousseff participou da assinatura de dois
acordos de cooperação entre a Escola de Enge-
nharia do MIT e o ITA (Instituto Tecnológico de
Aeronáutica), que tem sede em São José dos
Campos, São Paulo.

Os termos do primeiro acordo de intenções
ainda serão concluídos nos próximos meses, mas
devem envolver o intercâmbio de estudantes,
professores e pesquisadores, pesquisas conjun-
tas e o desenvolvimento de novos programas
educacionais. De acordo com Mercadante, o con-
vênio também prevê a criação de um centro de

inovação na sede do ITA. Já o segundo convênio
envolve a concessão de 50 bolsas para doutores
brasileiros estudarem no MIT.

Disponível em: < http://www.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2012/04/

120410_dilma_mit_cq.shtml>.

Questão 01) Assinale a alternativa em
que todas estão INCORRETAS, de acordo
com o texto.

I) Infere-se que o governo brasileiro está
investindo na educação ligada à área
tecnológica.

II) O Brasil terá intercâmbios de coopera-
ção  estabelecidos entre o MIT e o ITA.

III) Dilma Roussef convidou o ITA a tam-
bém estabelecer uma sede em
Cambridge, próxima a Boston, segun-
do Mercadante.

IV) Segundo os convênios firmados entre
Brasil e EUA, 50 estudantes brasileiros
terão bolsas de doutorado para estu-
darem no MIT.

V) A filial do MIT, no Brasil, será breve-
mente instalada em São José dos Cam-
pos.

A) I e II.

B) II e III.

C) IV e V.

D) III e V.

E) I e V.

Questão 02) Marque a opção em que
o sentido é figurado.

A) Os projetos educacionais estão sendo exa-
minados pelos dois governos.

B) O MIT é uma instituição tecnológica admira-
da por brasileiros e americanos.

C) O ITA é admirado pelas inúmeras pesquisas
que desenvolve.

D) Os acordos firmados entre Brasil e EUA im-
pedirão a fuga de nossos professores Par-
dais.

E) O ministro Aloízio Mercadante é adepto de
convênios educacionais entre nações.
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Questão 03) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Dilma Roussef, __________________ por
Mercadante, também manteve contato com um
famoso _______________, visto que sua con-
tribuição será _____________, principalmente
para os universitários brasileiros.

A) ascessorada, enxadrista, excepicional

B) assessorada, enxadrista, excepcional

C) asseçorada, xadrez, exsepcional

D) acessorada, enxadrez, excepicional

E) ascessorada, enxadrezista, excepcional

Questão 04) Considere as alternativas
a seguir, quanto à concordância, apontan-
do a INCORRETA.

A) Alugam-se casas para estudantes brasileiros
residentes nos EUA.

B) Há anos o mau aluno foi excluído do progra-
ma.

C) É proibido a entrada no país de estudantes
sem visto e passaporte.

D) O convênio, faz dois anos que foi assinado.

E) Tudo aborrece os mestres: indisciplina,
impontualidade, falta de assiduidade.

ATUALIDADES

Questão 05) Qual é, atualmente, o
palco da mais violenta repressão contra
opositores ao regime entre os países da cha-
mada “Primavera Árabe”, que começou no
final de 2010, quando um jovem tunisiano
ateou fogo ao próprio corpo como forma de
protesto às condições de vida no país do nor-
te da África?

A) Síria

B) Tunísia

C) Egito

D) África do Sul

E) Iêmen

Questão 06) Acontecerá, no Rio de
Janeiro, entre os dias 13 e 22 de junho de
2012, um debate mundial sobre desenvolvi-
mento sustentável. Como é chamado esse
evento?

A) Fórum Nacional de Sustentabilidade.

B) Eco 92.

C) Fórum Econômico Mundial de Davos.

D) Rio+20 - Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável.

E) Conferência Internacional sobre o Meio Am-
biente.

Questão 07) Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul compõem atualmente um
grupo de países emergentes, que reivindicam
maior protagonismo no cenário internacional.
Que sigla, criada em 2001, pelo economista
Jim O’Neill, é empregada para fazer referên-
cia a esses países?

A) ALCA

B) BRICS

C) MERCOSUL

D) ONU

E) FMI

Questão 08) No mês de dezembro de
2011, morreu, aos 69 anos de idade, o dita-
dor da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Ele ficou
no poder por 17 anos, transformando a Coréia
do Norte em uma das maiores potências mili-
tares do mundo.  Depois de esconder a mor-
te do ditador por 2 dias, o governo norte-
coreano autorizou a divulgação na TV. Segun-
do a TV estatal norte-coreana, a reação nas
ruas foi de desespero, com pessoas aos pran-
tos. O sucessor do cargo de Kim Jong-il, foi

A) o chefe do Estado Maior da Coreia do Norte.

B) o Chefe das Forças Armadas.

C) seu filho mais novo, Kim Jong-un.

D) o chefe do Parlamento.

E) seu pai, Kim Jong-ru.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 09) A Lei 8662 de 07 de Ju-
lho de 1993 – Lei de Regulamentação da Pro-
fissão de Assistente Social, estabelece em seu
primeiro artigo que

A) é proibido o exercício da profissão nos esta-
dos em que o CRESS não tem sede.

B) é vedada a atuação ao profissional Assisten-
te Social em entidades privadas.

C) é livre o exercício da profissão em todo o
território nacional, observadas as condições
legais.

D) o exercício da profissão não tem parâme-
tros legais.

E) toda e qualquer pessoa maior de 18 anos
pode desempenhar as funções da profissão.

Questão 10) Com base no seu conhe-
cimento sobre a Lei 8662 de 07 de Julho de
1993 – Lei de Regulamentação da Profissão,
indique a alternativa correta.

A) Constitui exercício ilegal da profissão de as-
sistente social o desempenho de qualquer
atribuição do profissional constante da refe-
rida Lei.

B) Nesta profissão especificamente não há como
uma situação se caracterizar como exercício
ilegal da profissão, uma vez que não há atri-
buições privativas do profissional.

C) Para que se configure um exercício ilegal da
profissão é necessário que se descumpram
ao menos 5 itens da referida Lei.

D) Caracteriza exercício ilegal da profissão o uso
da denominação assistente social por pes-
soa que não atenda as especificações conti-
das na Lei, assim como a execução de atri-
buições privativas do assistente social.

E) Caracteriza exercício ilegal da profissão indi-
car pessoa não habilitada na forma da Lei
como assistente social.

Questão 11) De acordo com o artigo
7º da Lei 8662 de 07 de Julho de 1993 – Lei
de Regulamentação da Profissão: “[...] _____
e _____ constituem, em seu conjunto, uma
entidade de personalidade jurídica e forma

federativa, com o objetivo básico de discipli-
nar e defender o exercício da profissão de
Assistente Social em todo o território nacio-
nal.”  Conforme o expresso na Lei, preenchem
as lacunas:

A) CRAS e CREAS
B) CRESS e CFESS
C) CRESS e CFAS
D) CREAS e CFESS
E) CRAS e CFESS

Questão 12) Quanto às competências
dos CRESS em suas áreas de atuação, NÃO
lhes compete:

A) autorizar a abertura de novos cursos de Ser-
viço Social.

B) fiscalizar e disciplinar o exercício da profis-
são de assistente social na respectiva região.

C) zelar pela observância do Código de Ética
Profissional, funcionando como Tribunais
Regionais de Ética Profissional.

D) aplicar as sanções previstas no Código de
Ética Profissional.

E) fixar, em assembleia da categoria, as anui-
dades que devem ser pagas pelos assisten-
tes sociais.

Questão 13) A Lei 8662 de 07 de Ju-
lho de 1993 – Lei de Regulamentação da Pro-
fissão, institui, em seu artigo 5º, as atribui-
ções privativas do assistente social. Entre elas
NÃO está

A) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a
matéria do Serviço Social.

B) treinamento, avaliação e supervisão direta
de estagiários de Serviço Social.

C) dirigir e coordenar Unidades de Ensino e
Cursos de Serviço Social, de graduação e Pós-
graduação.

D) elaborar provas, presidir e compor bancas
de exames e comissões julgadoras de con-
cursos e outras formas de seleção para as-
sistentes sociais, ou onde sejam aferidos
conhecimentos inerentes ao Serviço Social.

E) atribuir funções para os membros dos gru-
pos de trabalho em que o assistente social
encontre-se em posição de chefia ou res-
ponsabilidade.
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Questão 14) O Código de Ética Pro-
fissional dos Assistentes Sociais, instituí-
do pela Resolução CFESS nº 273/93 de 13 de
março de 1993, apresenta direitos e deveres
dos assistentes sociais. NÃO constitui direito
do assistente social

A) desempenhar suas atividades profissionais,
com eficiência e responsabilidade, observan-
do a legislação em vigor.

B) utilizar seu número de registro no Conselho
Regional no exercício da Profissão.

C) transgredir os preceitos do Código de Ética
profissional com os quais não concorde.

D) desagravo público por ofensa que atinja sua
honra profissional.

E) livre exercício das atividades inerentes à pro-
fissão.

Questão 15) De acordo com o Código
de Ética Profissional dos Assistentes Sociais e
com seus conhecimentos sobre ética profissi-
onal do assistente social, caracteriza descum-
primento do Artigo 4º, no qual se apresenta
o que é vedado ao assistente social,

A) permitir que estagiários de Serviço Social
desenvolvam atividades privativas do assis-
tente social.

B) não acatar determinações de chefes, supe-
riores ou instituições que firam os preceitos
do Código de Ética Profissional.

C) garantir que a supervisão de estagiários de
Serviço Social seja realizada apenas por as-
sistente social devidamente habilitado.

D) garantir a autoria de trabalhos e produções,
não publicando em seu nome ou de outrem
trabalhos de terceiros, mesmo que executa-
dos sob sua orientação.

E) a livre prática do Serviço Social, garantindo-
se o cumprimento da Lei de Regulamenta-
ção da Profissão e do Código de Ética Pro-
fissional.

Questão 16) No Código de Ética Pro-
fissional dos Assistentes Sociais, em seu Ca-
pítulo III – Das relações com assistentes so-
ciais e Outros Profissionais, entre os itens que
compõem os deveres  do Assistente Social
estão:

I) repassar ao seu substituto as informa-
ções necessárias à continuidade do tra-
balho;

II) incentivar em quaisquer circunstâncias
o trabalho interdisciplinar, sendo que
nestes casos não há necessidade de
garantir o sigilo profissional;

III) respeitar as normas e princípios éticos
das outras profissões.

Aponte a alternativa na qual o que se afir-
ma está correto.

A) Apenas I é verdadeira.

B) Apenas I e II são verdadeiras.

C) Apenas II e III são verdadeiras.

D) Apenas I e III são verdadeiras.

E) Todas as opções são verdadeiras.

Questão 17) O Código de Ética Pro-
fissional dos Assistentes Sociais, instituído pela
Resolução CFESS nº 273/93 de 13 de março
de 1993, trata do sigilo profissional em seu
Artigo 15. Com base no referido Código e nos
seus conhecimentos sobre a Ética Profissio-
nal, assinale a alternativa correta.

A) O assistente social pode romper o sigilo pro-
fissional em qualquer circunstância que jul-
gar necessário.

B) Constitui direito do assistente social manter
o sigilo profissional.

C) O assistente social não está obrigado a man-
ter o sigilo profissional quando atua em equi-
pes multi ou interdisciplinares.

D) Para romper o sigilo profissional o assisten-
te social necessita de autorização expressa
do CRESS de sua área de atuação.

E) O assistente social não pode romper o sigilo
profissional em nenhuma hipótese, sob pena
de cassação do registro profissional.
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Questão 18) O Código de Ética Pro-
fissional dos Assistentes Sociais trata em seu
Capítulo V – Título IV – Da Observância, Pe-
nalidades, Aplicação e Cumprimento deste
Código, Artigo 21, dos deveres do assistente
social. Entre eles estão:

I) cumprir e fazer cumprir este Código;

II) denunciar ao Conselho Regional de Ser-
viço Social, através de comunicação fun-
damentada, qualquer forma de exercí-
cio irregular da profissão, infrações a
princípios e diretrizes deste Código e da
legislação profissional;

III) informar, esclarecer e orientar os estu-
dantes, na docência ou supervisão,
quanto aos princípios e normas conti-
das neste Código.

Aponte a alternativa na qual o que se afir-
ma está correto.

A) Apenas I é verdadeira.

B) Apenas I e II são verdadeiras.

C) Apenas II e III são verdadeiras.

D) Apenas I e III são verdadeiras.

E) Todas as opções são verdadeiras.

Questão 19) A Lei nº 8.080, de 19 de
Setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde,
dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências. Em seu
Título I – Das disposições gerais, estabelece
em seu artigo 2º que é dever do Estado ga-
rantir a saúde e de que forma isso se dará.
No entanto, não exclui o dever de outros ato-
res sociais, sendo estes

A) as mães, os pais e eventualmente os avós.

B) a sociedade civil organizada.

C) as pessoas, a família, as empresas e a soci-
edade.

D) as famílias, a sociedade e as unidades da
Federação.

E) os membros dos Conselhos das Profissões
da área de saúde.

Questão 20) A Lei nº 8.080, Lei Or-
gânica da Saúde, em seu Título II – Do Siste-
ma Único de Saúde Disposição Preliminar –
Capítulo I – Dos Objetivos e Atribuições, dis-
põe em seu artigo 5º sobre os objetivos do
SUS. Entre eles, NÃO está

A) a identificação e divulgação dos fatores con-
dicionantes e determinantes da saúde.

B) a formulação da política de saúde, nos prin-
cípios da lei.

C) a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção da saúde.

D) garantir atendimento de saúde apenas para
pessoas e famílias em situação de vulnera-
bilidade e risco social.

E) a assistência às pessoas por intermédio de
ações de proteção e recuperação da saúde.

Questão 21) A Lei nº 8.212, de 24 de
Julho de 1991 – Lei Orgânica da Seguridade
Social, estabelece as políticas que compõem
a Seguridade Social. São elas:

A) Educação, Saúde e Lazer.

B) Assistência Social, Previdência Social e Saú-
de.

C) Saúde, Previdência e Educação.

D) Saúde, Economia e Assistência Social.

E) Economia, Trabalho e Saúde.
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Questão 22) Aldaiza Sposati, em seu
livro A Menina LOAS, apresenta que: “A as-
sistência social não nasce como política no
mesmo dia do nascimento da LOAS. Ela é bem
mais velha. É mais um caso de atraso de re-
gistro de nascimento. Ela tem bem mais que
10 anos de vida. Fazer o registro de nasci-
mento em data atrasada pode ser vontade
de fazer coincidir com o dia de padroeiro, mas,
em geral, é situação de mãe solteira, que fica
esperando a coragem do pai, em pôr seu
nome no registro da criança já nascida e cres-
cida. É bom lembrar que o pai da LOAS é o
Estado brasileiro.” (SPOSATI, Aldaíza de Oli-
veira. A Menina LOAS: um processo de cons-
trução da Assistência Social. São Paulo:
Cortez, 2004.) Com base na citação anterior
e nos seus conhecimentos sobre a Política de
Assistência Social e a Lei Orgânica da Assis-
tência Social, assinale a alternativa correta.

A) A assistência social como política pública nas-
ceu no Brasil no período da primeira monar-
quia.

B) A assistência social é política pública, obri-
gação do Estado, de caráter não contributivo,
para quem dela necessitar.

C) A assistência social ainda não é constituída
como política pública no Brasil.

D) A assistência social só se efetiva enquanto
política pública em coatuação com as políti-
cas de Saúde e de Previdência Social.

E) A assistência social não se efetiva como po-
lítica pública no Brasil devido à inconstân-
cia político-partidária dos governos estadu-
ais.

Questão 23) A Lei nº 8.742, de 07 de
Dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assis-
tência Social, discorre sobre a Organização
da Assistência Social, entre outras coisas. Em
seu artigo 1º estabelece quem tem a obriga-
ção de oferecer e quem tem direito ao aten-
dimento. Com base nesta informação e nos
seus conhecimentos sobre a LOAS, marque a
alternativa INCORRETA.

A) A assistência social é direito do cidadão e
dever do Estado.

B) A assistência social é política de Seguridade
Social não contributiva.

C) A assistência social deve prover os mínimos
sociais.

D) A assistência social é política de caráter uni-
versal e contributivo.

E) A assistência social deverá garantir o aten-
dimento às necessidades básicas.

Questão 24) A Lei 8.069, de 13 de
Julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado-
lescente garante em seu artigo 4º absoluta
prioridade de crianças e adolescentes no aces-
so a seus direitos. A garantia de prioridade
compreende

I) primazia de receber proteção e socorro
em quaisquer circunstâncias;

II) preferência de atendimento em filas di-
versas;

III) preferência na formulação e execução
de políticas sociais públicas.

Aponte a alternativa na qual o que se afir-
ma está correto.

A) Apenas I está correta.

B) Apenas I e II estão corretas.

C) Apenas I e III estão corretas.

D) Apenas II e III estão corretas.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 25) A Lei nº 10.741, de 01
de Outubro de 2003 – Estatuto do Idoso ga-
rante em seu artigo 3º prioridade na garantia
de direitos.  A  garantia de prioridade com-
preende

I) atendimento preferencial imediato e in-
dividualizado junto aos órgãos públicos
e privados prestadores de serviços à po-
pulação;

II) impossibilidade de convivência com os
diversos contextos sociais;

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

Aponte a alternativa na qual o que se afir-
ma está correto.

A) Apenas I está correta.

B) Apenas I e II estão corretas.

C) Apenas I e III estão corretas.

D) Apenas II e III estão corretas.

E) Nenhuma está correta.
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Questão 26) A Lei 8.069, de 13 de
Julho de 1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente, trata sobre os direitos peculia-
res das crianças e adolescentes. Em seu arti-
go 5º estabelece que nenhuma criança será
objeto de qualquer forma de violência. Entre
estas NÃO se encontra:

A) negligência.

B) discriminação.

C) exploração.

D) crueldade e opressão.

E) flexibilização de currículos escolares.

Questão 27) A Política Nacional de
Assistência Social – PNAS/2004, apresenta
entre outras coisas, quais são os usuários da
assistência social no Brasil. Caracterizam-se
como usuários dessa política

I) famílias e indivíduos com perda ou fra-
gilidade de vínculos de afetividade,
pertencimento e sociabilidade;

II) identidades estigmatizadas em termos
étnico, cultural e sexual;

III) exclusão pela pobreza e, ou, no acesso
às demais políticas públicas.

Aponte a alternativa na qual o que se afir-
ma está correto.

A) Apenas I está correta.

B) Apenas I e II estão corretas.

C) Apenas I e III estão corretas.

D) Apenas II e III estão corretas.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 28) A Política Nacional de
Assistência Social – PNAS/2004, também apre-
senta os níveis de proteção social afiançada.
São eles:

A) proteção social básica e proteção social avan-
çada.

B) proteção social inicial e proteção social es-
pecial.

C) proteção social inicial e proteção social es-
pecial de média e alta complexidade.

D) proteção social básica e proteção social es-
pecial de média e alta complexidade.

E) nenhuma das alternativas.

Questão 29) A Norma Operacional
Básica da Assistência Social – NOB/SUAS,
apresenta entre outras, funções da política
pública de Assistência Social para extensão
da proteção social brasileira. São elas:

A) proteção social, defesa social e institucional
e vigilância socioassistencial.

B) proteção social, defesa dos direitos huma-
nos e vigilância socioassistencial.

C) proteção social, defesa social e institucional
e vigilância sanitária.

D) proteção social, defesa dos direitos huma-
nos e vigilância sanitária.

E) nenhuma das alternativas.

Questão 30) A Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-
RH/SUAS, apresenta diretrizes para os traba-
lhadores do Sistema Único de Assistência So-
cial no Brasil. Entre elas, apresenta quais as
equipes de referência por tipo de serviço.
Quanto aos CRAS, as equipes mínimas em
municípios de pequeno porte I devem ser
compostas por:

A) dois técnicos de nível superior, sendo am-
bos profissionais assistentes sociais, e um
técnico de nível médio.

B) dois técnicos de nível superior, sendo um
profissional assistente social e outro obriga-
toriamente psicólogo, e um técnico de nível
médio.

C) dois técnicos de nível superior, ambos psicó-
logos, e dois técnicos de nível médio.

D) dois técnicos de nível superior, sendo um
profissional assistente social e outro prefe-
rencialmente psicólogo.

E) dois técnicos de nível superior, sendo um
profissional assistente social e outro prefe-
rencialmente psicólogo, e dois técnicos de
nível médio.




