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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA 
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 

 
TEXTO A 

 

 
 

TEXTO B 
      Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite. 
      O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou 
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto 
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
     “Pense muito no que está fazendo com o Vasco, 
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem 
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha 
vida, se o Vasco cair para a      Segunda Divisão, eu vou 
acabar com você, com as suas vidas política e particular. 
Você só merece isso. Estou dizendo isso com  todas as 
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja 
rebaixado.   Pode continuar fazendo as suas lambanças, a 
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for 
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”, 
disparou. 
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se
-vasco-cair-eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/ 
(acessado em 10/06/12). 

 
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os 
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos 
dois textos. 
 
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de 
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota 
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão 
(Texto B). 

b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se 
champs – “campeão” em inglês – não se configura como 
uma ironia em relação à situação do clube, no segundo 
texto. 
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol, 
o título do texto B pode contribuir na construção do 
significado do A. 
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da 
equipe carioca, mostram-se como expressões de 
contrariedade ao rebaixamento. 
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir, 
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em 
solucionar a situação do time. 

 
TEXTO C 

 

NOVO RUMO PROFISSIONAL 
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser 

encarada como possibilidade de autodescoberta 
 

 1      Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou 
uma mudança mais amena, para uma atividade 
relacionada à que você já executa. Não importa o 
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um 
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida 
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia 
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos 
projetos, desafios e insatisfações. 
9      Esse momento normalmente acontece, segundo a 
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o 
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho 
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais 
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as 
transições profissionais ainda podem ser encaradas como 
uma possibilidade de autodescoberta, de 
reconhecimento da própria identidade. 
 17      No livro Identidade de trabalho – Estratégias não-
governamentais para reinventar sua carreira, editado 
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra, 
professora de comportamento empresarial em 
Fontainebleau, na França, explica que, para ter 
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. 
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada 
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é 
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e 
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo 
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na 
especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de 
olho nas oportunidades”, afirma. 
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 31     Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a 
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro, 
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é 
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança. 
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando 
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.” 
38     Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública 
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela 
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, 
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas 
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos 
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu 
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas 
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas 
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia 
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de 
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”, 
diz. 
  50   Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de 
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação. 
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 
 (Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12) 

 
2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno 
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para: 
 
a) a seleção de profissionais capacitados. 
b) o surgimento de novas fontes de renda. 
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos. 
d) a divulgação de oportunidades de emprego. 
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho. 
 
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo 
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a: 
 
a) carreira 
b) satisfação 
c) identificação 
d) especulação 
e) pessoa 
 
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto 
original é: 
 
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 

c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
 
5)  “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por 
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha 
25] A palavra destacada pode ser substituída 
corretamente por: 
 
a) que 
b) aonde 
c) nos quais 
d) o qual 
e) em que 

 
TEXTO D 

 
AÍ, GALERA 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no 
entanto, por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais 
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona 
de preparação, aumentam as probabilidades de, 
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe 
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, 
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema 
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo 
da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 
calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma 
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 
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- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 
sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Luís Fernando Veríssimo) 
 

 
6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas 
situações relacionadas, que fogem à expectativa do 
público.  
 
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à 
situação da entrevista, e um entrevistador que não 
entende nada do que lhe é dito.  
b) O uso da expressão "galera", por parte do 
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do 
jogador. 
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da 
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra 
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça". 
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de 
estereotipação e o jogador entrevistado não 
corresponder ao estereótipo. 
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o 
jogador não falar em linguagem padrão. 
 
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser 
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,  sem 
comprometimento de sentido,  por pegá-los... 
 
a) na mentira. 
b) desprevenidos. 
c) em flagrante. 
d) rapidamente. 
e) nus. 

TEXTO E 
 

DIARIAMENTE 
 

“Para calar a boca: Rícino 
Para lavar a roupa: Omo 
Para viagem longa: Jato 

Para difíceis contas: Calculadora 
Para o pneu na lona: Jacaré 

Para a pantalona: Nesga 
Para pular a onda: Litoral 

Para lápis ter ponta: Apontador 
Para o Pará e o Amazonas: Látex 

[...] 
Para levar na escola: Condução 

Para os dias de folga: Namorado 
Para o automóvel que capota: Guincho 

[...] 
Para saber a resposta: Vide-o-verso 

Para escolher a compota: Jundiaí 
Para a menina que engorda: Hipofagi 

Para a comida das orcas: Krill 
Para o telefone que toca 

Para a água lá na poça 
Para a mesa que vai ser posta 

Para você o que você gosta: Diariamente” 
 

(Marisa Monte) 
 

 
8) A letra da canção apresenta uma construção especial, 
graças à repetição da palavra para. Sobre essa 
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia 
de: 
 
a) causa 
b) assunto 
c) companhia  
d) finalidade 
e) consequência  
 
9)  Identifique a alternativa em que se classificou 
INCORRETAMENTE a oração destacada: 
 
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa 
saúde (subordinada adverbial concessiva). 
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se 
alimentava bem (subordinada adverbial causal). 
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de 
fumar (subordinada adverbial proporcional). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA/2012                                                          NÍVEL SUPERIOR – ASSISTENTE SOCIAL 
 

Página 4 de 11 

 

d) O movimento no restaurante era tanto, que 
desistimos de comer (subordinada adverbial 
consecutiva). 
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não 
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa). 
 

TEXTO F 
 

 
 

TEXTO G 
 

 
 
 

10) Assinale a alternativa que melhor descreve as 
críticas apresentadas nas duas charges. 
 
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem, 
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da 
moda – o padrão soja e pasto.   
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o 
chargista critica o aquecimento global, representado pelo 
calor do fogão. 
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis representar as mudanças na decoração da 
cozinha. 
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o 
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está 
mais na moda. 
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se 
adaptam a quaisquer condições climáticas.   
 

 
ATUALIDADES 

 
11) A origem é o principal elemento para a 
caracterização dos resíduos sólidos. Segundo esse 
critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados 
em classes, a saber: 
I. Lixo doméstico ou residencial. 
II. Lixo público. 
III. Lixo comercial. 
IV.Lixo de fontes especiais (industrial, radioativo, 
agrícola, resíduos de serviços de saúde)  
Está correto o que se afirma APENAS em  
 
a) IV, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
12) A matriz energética brasileira vem passando, ao 
longo dos anos por intensas e significativas mudanças, 
sobretudo em função da constante procura por fontes 
alternativas derivadas dos chamados agrocombustíveis. 
A produção desses combustíveis vem provocando 
alterações tanto nas áreas cultivadas quanto nas 
relações sociais que se estabelecem no campo 
brasileiro, especialmente pela expansão de alguns 
agrícolas. O principal cultivo associado aos  
agrocombustíveis, e que é responsável por essas 
alterações é: 
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a) Soja. 
b) Mamona. 
c) Cana-de-açúcar. 
d) Milho. 
e) Algodão. 

 
13) O Brasil é um país que se destaca pela riqueza de 
sua rede hidrográfica; 12% da água doce de superfície, 
os rios, estão em território brasileiro. Dentre os rios 
brasileiros, o São Francisco se destaca tanto pela sua 
extensão como pela importância econômica e social das 
terras banhadas por ele. Sobre o rio São Francisco, suas 
características e importância, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO: 
 
a) O rio São Francisco e seus afluentes constituem uma 
importante bacia hidrográfica, obrigando usinas 
hidrelétricas como as de Paulo Afonso, Sobradinho, Três 
Marias, dentre outras que abastecem as regiões Sudeste 
e Nordeste do país. 
b) A importância do rio São Francisco está relacionada a 
sua utilização como hidrovia; por ele é escoada toda a 
produção agrícola das regiões Nordeste e Centro-Oeste. 
c) Recebe o cognome de “Rio da unidade nacional” por 
interligar o nordeste com o sudeste. 
d) O desmatamento de suas margens e das nascentes de 
muitos dos afluentes do São Francisco tem diminuído 
sensivelmente o volume de suas águas, podendo o rio 
que é perene tornar-se temporário. 
e) A transposição do rio São Francisco é um projeto 
polêmico, antigo e está sendo implantado pelo governo 
atual, com a construção de dutos e canais para levar a 
água do rio aos açudes e rios temporários do interior do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. 
 
14) As ações são os principais títulos negociados no 
mercado de capitais. Com relação ao mercado acionário, 
assinale a única opção FALSA: 
 
a) Uma ação representa a menor parcela do capital social 
de uma empresa. 
b) O detentor de uma ação (acionista) não é um credor 
da empresa, mas sim um de seus proprietários e, como 
tal, possui direito à participação nos resultados da 
empresa proporcionalmente ao número de ações que 
detém. 
c) As ações preferenciais asseguram prioridade na 
distribuição de resultados e conferem direito a voto. 
d) O retorno do investimento em ações pode ocorrer na 
forma de ganho de capital e eventos distribuídos pela 

empresa (dividendos, juros sobre o capital, bonificações 
em novas ações e subscrição). 
e) Por serem objetos de negociação diária os preços das 
ações podem aumentar ou diminuir de acordo com o 
maior ou menor interesse dos investidores. 
 
15) A Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em junho de 
2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim 
conhecida porque marcou os vinte anos de realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a 
agenda do desenvolvimento sustentável para as 
próximas décadas. Sobre essa Conferência, podemos 
AFIRMAR:  
 
a) O objetivo da Conferência foi à renovação do 
compromisso econômico com o desenvolvimento 
sustentável, por meio da avaliação do progresso e da 
tecnologia. 
b) Teve como principais temas: A economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza; e A estrutura institucional para o 
desenvolvimento sustentável. 
c) A Agenda 21 é o Instrumento de planejamento para a 
construção de sociedades consumistas, em diferentes 
bases geográficas, que concilia métodos de tecnologia e 
eficiência econômica. 
d) O Governo brasileiro criou, no âmbito do Comitê 
Nacional de Organização, uma Coordenação de 
Sustentabilidade para analisar e propor ações para 
reduzir, mitigar ou compensar os impactos ambientais e 
sociais gerados pela Conferência. As ações foram 
organizadas em 4 dimensões: recursos hídricos, resíduos 
sólidos, energia e efeito estufa. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
16) Inicialmente 5 cartas foram embaralhadas na figura 
abaixo. Em cada embaralhamento, a primeira carta 
passa a ser a segunda, a segunda passa a ser a quarta, a 
terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a 
quinta e a quinta passa a ser a terceira. 
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Qual será a primeira carta após 2012 embaralhamentos? 
 

a)  b)  c)  d)  e)  
 

 
17) Carmen, José, Regina e Geovai, repararam que 
Geovani é mais alto que Regina e que a diferença entre 
as alturas de Regina e Carmen é igual à diferença entre 
as alturas de Carmen e Geovani. Observaram também 
que a soma das alturas dos dois rapazes é igual à soma 
das alturas das duas garotas. Qual das alternativas a 
seguir é VERDADEIRA? 
 
a) A diferença entre as alturas de Geovani e Regina é 
igual à diferença entre as alturas de Carmen e José. 
b) Regina é mais alta que Carmen. 
c) A diferença entre as alturas dos meninos é igual à 
diferença entre as alturas das meninas. 
d) Regina é a mais baixa do grupo. 
e) Carmen é a mais alta de todos. 
 
18) Fazendo oito cortes em um cubo, perto de seus 
vértices, obtemos um sólido com 14 faces, que 
numeramos de 1 a 14. Na figura abaixo, observamos 
esse sólido sob dois pontos de vista diferentes. Qual é o 
número da face oposta à face de número 13? 

 
a) 5 
b) 12 
c) 6 
d) 7 
e) 11 

19) A figura abaixo mostra um retângulo com uma área 
de 720 cm2, formado por nove retângulos menores e 
iguais. Qual é o perímetro, em centímetros, de um dos 
retângulos menores? 
 

 
a) 20 
b) 24 
c) 36 
d) 30 
e) 48 

 
20) Quantos números naturais são entre 0 e 999, nos 
quais aparecem pelo menos um algarismo 2 e nenhum 
algarismo 3? 
 
a) 217 
b) 192 
c) 204 
d) 225 
e) 254 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) A categoria de sociedade civil nasce com o mundo 
burguês, vinculado ao conceito de Estado. Antonio 
Gramsci, no século XX, critica e reformula o conceito, 
neste sentido de acordo com o pensamento gramsciano 
julgue as afirmativas em (V) ou (F) e depois assinale a 
sequência correta: 
 
( ) A sociedade civil é duplo espaço de luta de 
classes: expressa contradições e ajustes entre frações da 
classe dominante e, ao mesmo tempo, nela se 
organizam também as lutas entre as classes.  
( ) Há oposição entre sociedade civil e Estado, pois 
a sociedade civil expressa o interesse da classe 
subalterna e Estado expressa os interesses da classe 
dominante.  
( ) O conceito de sociedade civil é inseparável da 
noção de totalidade e está adequada aos interesses 
hegemônicos de forma que sociedade civil se subordina 
ao Estado, o qual detém todos os poderes.  
 
a) F, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, F 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
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d) V, F, F 
e) F, F, F 
 
22) De acordo com o art. 198 da Constituição Federal as 
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado a partir de algumas diretrizes. É 
CORRETO afirmar ser diretriz do sistema de saúde: 
 
I. Descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo. 
II. Participação da comunidade. 
III. Atendimento setorial, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 
 
a) I 
b) II 
c) I e II 
d) II e III  
e)  I, II e III 
 
23) Julgue as afirmativas em (V) e (F) e marque a 
sequência correta. Considerando o art. 5º da Lei nº 
8.080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde – 
SUS:  
 
( ) A assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 
( ) O incentivo à autonomia das pessoas na defesa 
de sua integridade física e moral através de ações que se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social.  
 
A sequência CORRETA é: 
 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, F 
d) F, V, V 
e) V, F, V 
 
 
 
 
 

24) Considerando o projeto ético-político profissional do 
Serviço Social NÃO é correto afirmar que: 
 
a) Baseia-se na Lei que regulamenta a profissão e tem nas 
Diretrizes Curriculares para o Serviço Social um de seus 
pilares.  
b) Resulta de um amplo processo de mobilização e 
organização da categoria profissional. 
c) Está apoiado no Código de Ética Profissional, articula 
aos esforços de manutenção do projeto societário 
hegemônico na atualidade. 
d) Se vincula a um projeto societário que propõe a 
construção de uma nova ordem social, sem 
exploração/dominação de classe, etnia e gênero. 
e) Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade 
como valor central daí o compromisso com a autonomia 
a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 
 
25) De acordo com a lei 8.662/93, que regulamenta a 
profissão de Serviço Social, em seu artigo 4º, constituem 
competências do assistente social, EXCETO:  
 
a) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do 
Serviço Social com participação da sociedade civil. 
b) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais. 
c) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social. 
d) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em 
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade. 
e) Realizar estudos socioeconômicos com os usuários 
para fins de 9benefícios e serviços sociais junto a órgãos 
da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades. 
 
26) Considerando o Título IV do Código de Ética que 
dispõe sobre exercício da profissão, considere as 
seguintes afirmações: 
I.  A pena de suspensão acarreta ao/à assistente social a 
interdição do exercício profissional em todo o território 
nacional, pelo prazo de 30 (trinta) dias a 3 (três) anos.  
II. A punibilidade do assistente social, por falta sujeita a 
processo ético e disciplinar, prescreve em 5 (cinco) anos, 
contados da data da verificação do fato respectivo.  
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III. A pena de multa variará entre o mínimo 
correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo 
do seu quíntuplo.  
IV.  A suspensão por falta de pagamento de anuidades e 
taxas só cessará com a satisfação do débito, podendo 
ser cassada a inscrição profissional após decorridos três 
anos da suspensão.  
São verdadeiras as afirmativas: 
 
a) Somente I e II 
b) Somente I e III 
c) Somente I e IV 
d) Somente II e IV  
e) Somente II e III 
 
27) O momento conjuntural e as transformações sociais, 
políticas e econômicas que ocorrem no mundo todo, 
estão a exigir dos profissionais uma postura mais 
competente em relação ao mercado de trabalho, desta 
forma o Assistente Social na sua prática tem dentre 
outras atribuições a elaboração de planos, programas e 
projetos para a Área Social. Diante desse desafio é 
CORRETO afirmar: 
 
a) O planejamento é um importante instrumento da 
gestão social, nele encontramos diferentes níveis e 
funções de planejamento, na qual não estão incluídos os 
planos, programas e projetos. 
b) O plano delineia as decisões de caráter geral do 
sistema, as suas grandes linhas políticas, suas estratégias, 
suas diretrizes e precisa responsabilidades constitui-se no 
documento que expressa a dimensão mais ampla, é um 
instrumento normativo e político que contempla as 
decisões do nível estratégico e de caráter geral do 
sistema. 
c) O Programa tem maior nível de abrangência do 
planejamento social, é um instrumento normativo e 
político que contempla as decisões do nível estratégico e 
de caráter geral do sistema. 
d) O Projeto é o documento de desdobramento do Plano. 
Apresenta por setores ou áreas, as diretrizes, os objetivos 
e as metas setoriais, estabelecendo o quadro mais amplo 
de referência dos programas.  
e) No planejamento social, projetos e programas não são 
a tradução operacional das políticas sociais. 
 
28) A Política de Assistência Social define os patamares 
de proteção social de modo a garantir as seguintes 
seguranças: de sobrevivência (de rendimentos e 
autonomia), de acolhida e de convívio ou convivência 
familiar. 

Acerca dos aspectos associados à Política Nacional de 
Assistência Social, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 
 
(  ) A ação da rede socioassistencial de proteção 
básica e especial é realizada diretamente por 
organizações governamentais ou mediante convênios, 
ajustes ou parcerias com organizações e entidades de 
Assistência Social.  
(  ) No caso da proteção social especial são 
considerados dois níveis de complexidade, a média e a 
alta.  
(  ) A proteção social especial ficará sob a 
responsabilidade exclusiva dos Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS).  
( ) A proteção social básica está direcionada ao 
atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 
direitos violados e opera através da rede de serviço de 
acolhida.  
 
A sequência CORRETA é: 
 
a) F, V, V, F 
b) V, V, F, V 
c) F, F, F, F 
d) V, F, F, V 
e) V, V, F, F 
 
29) Em conformidade com o disposto na LOAS, capítulo 
II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de Assistência 
Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos: 
 
I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
II. Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera de 
governo. 
III. Centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas e 
projetos. 
IV.  Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas.  
São CORRETAS as alternativas:  
 
a) I, e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) I e IV  
e) I, III e IV 
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30) Segundo o Art. 3º da LOAS “Consideram-se 
entidades e organizações ____________  aquelas sem 
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos. Com base nesse 
artigo complete a lacuna, estas entidades e 
organizações são caracterizadas como:  
 
a) de Serviços Sociais. 
b) de Assistência social. 
c) Não governamentais. 
d) Beneficentes. 
e) Públicas. 
 
31) Com base na Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS, no seu Art. 30 “É condição para os repasses, aos 
municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos 
recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e 
funcionamento de: 
 
a) Conselho de Assistência Social, Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. 
b) Conselho de Assistência Social, de composição 
paritária entre governo e sociedade civil; Fundo de 
Assistência Social e Plano de Assistência Social. 
c) Conselho de Assistência Social, Plano de Ação e 
Diagnóstico das Áreas de Vulnerabilidade Social.  
d) Conselho de Assistência Social, Fundo da Infância e da 
Adolescência – FIA e Plano de Ação. 
e) Conselho de Assistência Social, de composição 
paritária entre governo e sociedade civil; Fundo da 
Infância e da Adolescência – FIA e Plano de Assistência 
Social. 
 
32) O SUAS é um sistema público não contributivo 
descentralizado e participativo que tem por função a 
gestão do conteúdo especifico da assistência social no 
campo da proteção social brasileira. São eixos 
estruturantes da gestão do SUAS: 
 
I.Informação, monitoramento, avaliação e 
sistematização de resultados.   
II. Qualificação de recursos humanos.  
III.Vulnerabilidade espacial e segurança 
socioassistencial. 
IV. Precedência da gestão pública da política. 
 
São CORRETAS as alternativas:  
 

a) I e II 
b) I e III 
c) I, II e IV 
d) II, III e IV  
e) I, III e IV 
 
33) A Proteção Social de Assistência Social consiste no 
conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e 
auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção 
do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da 
vida, à dignidade humana e à família como núcleo 
básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. 
Neste sentido, “O conjunto de serviços, programas, 
projetos e benefícios da assistência social que visa a 
prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários”, corresponde à proteção social: 
 
a) especial de média complexidade. 
b) universal. 
c) inicial. 
d) básica. 
e) integral.  
 
34) Considerando o Estatuto da Criança e do 
Adolescente no que diz respeito ao Conselho Tutelar, 
julgue as alternativas abaixo em verdadeiro (V) ou falso 
(F): 
 
( ) É um órgão permanente, autônomo e 
jurisdiscional, encarregado de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente. 
( ) Em cada município haverá, no mínimo um 
Conselho Tutelar composto por seis membros 
escolhidos pela comunidade para um mandato de dois 
anos, permitida uma recondução.  
( ) É um órgão de constituição paritária e está 
vinculado administrativamente às prefeituras.  
 
A sequência CORRETA é: 
 
a) F,V,V 
b) V,F,V 
c) F,V,F 
d) V,F,F 
e) F,F,F 
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35) Considerando o Capitulo V do Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA, estão garantidos os direitos 
trabalhistas e previdenciários ao adolescente:  
 
a) aprendiz, maior de quatorze anos. 
b) aprendiz, maior de dezesseis anos de escola 
profissionalizante.  
c) aluno empregado, até quatorze anos.  
d) empregado, somente com dezoito anos.  
e) aprendiz, até quatorze anos de idade, assistido em 
entidade privada. 
 
36) O Benefício de Prestação Continuada − BPC, previsto 
na Lei Orgânica de Assistência Social, consiste no 
repasse mensal de 01 salário mínimo ao idoso e à 
pessoa com deficiência. Sobre este beneficio é CORRETO 
afirmar:  
 
I. Destina-se ao idoso com idade a partir de 60 anos que 
comprove ter incapacidade para a vida independente e 
para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e 
renda per capita de 1/4  salário mínimo.  
II.  Destina-se ao idoso a partir de 65 (sessenta e cinco) 
anos e à pessoa com deficiência que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família. 
III. Destina-se a pessoas com impossibilidade de 
integração ao mercado de trabalho de qualquer 
membro integrante do núcleo familiar, cuja renda per 
capita seja de até 1/2 (meio) salário mínimo.  
IV. O beneficio será suspenso pelo órgão concedente 
quando a pessoa com deficiência exercer atividade 
remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
a) I  
b) I e II 
c) I e III 
d) II e III  
e) II e IV 
 
37) O programa Bolsa Família constitui-se hoje um dos 
maiores programas de transferência de renda 
condicionada do mundo em abrangência territorial e 
cobertura populacional. Sobre este programa é possível 
afirmar: 
I. É um programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades voltado às famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza, que vincula o recebimento 
de beneficio financeiro ao cumprimento de 

compromissos nas áreas de saúde, educação e 
assistência social. 
II. O programa é executado, em nível federal, pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio 
da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. 
III. Foi criado em 2006, por meio da Lei 10.836, de 09 de 
janeiro de 2006, é fruto da unificação dos programas de 
transferência de renda do Governo Federal: Bolsa 
Escola, Vale Gás e Bolsa Alimentação. 
 
São VERDADEIRAS as afirmativas: 
 
a) I 
b) II 
c) I e II 
d) I e III  
e) I, II e III 
 
38) Em relação ao tratamento e prevenção ao uso 
indevido de drogas julgue as alternativas em verdadeiro 
ou falso e em seguida assinale a sequência correta: 
 
(  ) O órgão executivo das atividades de prevenção 
quanto ao uso indevido de substâncias entorpecentes e 
drogas que causem dependência , bem como aquelas 
relacionadas com o tratamento, a recuperação  e a 
reinserção social de dependentes é  a Secretaria 
Nacional de Combate a Entorpecentes.   
( ) As instituições com atuação nas áreas da 
atenção à saúde e da assistência social que atendam 
usuários ou dependentes de drogas devem comunicar 
ao órgão competente do respectivo sistema municipal 
de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, 
preservando a identidade das pessoas, conforme 
orientações emanadas da União. 
( ) Segundo o Ministério da Saúde uma estratégia 
de saúde pública que busca controlar possíveis 
consequências adversas do consumo de psicoativos 
lícitos ou ilícitos - sem necessariamente interromper 
esse uso, buscando a inclusão social e cidadania para 
usuários de drogas chama-se diminuição de uso.  
 
A sequência CORRETA é: 
 
a) F, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, F 
d) V, F, F 
e) F, F, F 
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39) Os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde 
Mental constituem uma modalidade assistencial 
substitutiva da internação psiquiátrica prolongada. A 
respeito destes serviços julgue as alternativas em 
verdadeiro ou falso e em seguida assinale a sequência 
correta: 
 
( ) A internação de pessoas com transtorno 
mental será indicada quando os recursos extra-
hospitalares se mostrarem insuficientes, o tratamento 
terá como finalidade o isolamento para evitar qualquer 
forma de abuso e exploração. 
( ) Devem garantir assistência aos portadores de 
transtornos mentais com grave dependência 
institucional que não tenham possibilidade de desfrutar 
de inteira autonomia social e não possuam vínculos 
familiares e de moradia. 
( ) O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – ou 
residência terapêutica são casas localizadas no espaço 
urbano, constituídas para responder às necessidades de 
moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais. 
 
 A sequência CORRETA é: 
 
a) F, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, F 
d) V, F, F 
e) F, F, F 
 
40) De acordo com a LOAS, no seu artigo 13, são 
competências dos Estados EXCETO: 
 
a) Cofinanciar, por meio de transferência automática, o 
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e 
projetos de assistência social em âmbito regional ou 
local.  
b) Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. 
c) Estimular e apoiar técnica e financeiramente as 
associações e consórcios municipais na prestação de 
serviços de assistência social. 
d) Destinar recursos financeiros aos municípios, a título 
de participação no custeio do pagamento dos benefícios 
eventuais. 
e) Nenhuma das alternativas acima. 
 
 




