Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco
Concurso Público Nº 001/2012

ASSISTENTE SOCIAL

Nome:____________________________________________________________________

Nº de Inscrição:______________

INSTRUÇÕES

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS.
11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída,
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a
sua exclusão do concurso.
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
O casamento dos pequenos burgueses
Ele faz o noivo correto
E ela faz que quase desmaia.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que a casa caia
Até que a casa caia.
Ele é o empregado discreto.
Ela engoma o seu colarinho.
Vão viver sob o mesmo teto
Até explodir o ninho
Até explodir o ninho.
Ele faz o macho irrequieto.
E ela faz crianças de monte.
Vão viver sob o mesmo teto
Até secar a fonte
Até secar a fonte.
Ele é o funcionário completo.
E ela aprende a fazer suspiros.
Vão viver sob o mesmo teto
Até trocarem tiros
Até trocarem tiros.
Ele tem um caso secreto.
Ela diz que não sai dos trilhos.
Vão viver sob o mesmo teto
Até casarem os filhos
Até casarem os filhos.
Ele fala em cianureto.
E ela sonha com formicida.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que alguém decida
Até que alguém decida.
Ele tem um velho projeto.
Ela tem um monte de estrias.
Vão viver sob o mesmo teto
Até o fim dos dias
Até o fim dos dias.
Ele às vezes cede um afeto.
Ela só se despe no escuro.
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Vão viver sob o mesmo teto
Até um breve futuro
Até um breve futuro.
Ela esquenta a papa do neto.
E ele quase que faz fortuna.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que a morte os una
Até que a morte os una
Até que a morte os una.
BUARQUE, Chico: Ópera do malandro

QUESTÃO 1
Só há um enunciado contrário ao que o texto
expressa. Assinale-o:
a) O texto relata a trajetória parcial de um
casamento entre pequenos burgueses.
b) No texto, predomina um pensamento
burguês marcado pelo machismo e pelo
patriarcado.
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por
chavões ou frases feitas.
d) Há uma insinuação por parte do narrador
quanto ao fato de a mulher ter um caso secreto
tanto quanto o homem.
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo
nos primeiros versos da 1ª estrofe a ideia de
simulação.
QUESTÃO 2
“Vão viver sob o mesmo teto
Até que a casa caia.”
A expressão assinalada confere ao contexto a
relação semântica de:
a) adição
b) explicação
c) temporalidade
d) causalidade
e) conclusão
QUESTÃO 3
Apenas uma alternativa contém
grafadas corretamente. Marque-a:

palavras
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a) excitável – excipiente – excessão –
excentricidade
b) hesitar – êxito – colizão – beneficência
c) superstição – advinhação – suscitar –
conversão
d) siquer – privilégio – possue – recue
e) escassez – obsessivo – abscesso – excessivo
QUESTÃO 4
Não se sabe __________ os jovens que estavam
_________ apaixonados e que estão casados
_______ vários anos ainda vivem tão
____________e discutem ___________.
Marque
a
alternativa
que
preenche
corretamente as lacunas acima:
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ / MAL / DEMAIS.
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ / MAL / DEMAIS
d) POR QUE / BASTANTE / A / MAL / DE MAIS
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS
QUESTÃO 5
Só há uma opção em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
a) altruísmo – ítens – pólen – biológico
b) ruím – raízes – genocídio – tênue
c) portáteis – farmacêutico – ônix – hífens
d) atraí-la - (eles) mantêm – féretro – pônei
e) rúbrica – baínha – bíceps – êxito.
QUESTÃO 6
Assinale a alternativa em que a pontuação está
incorreta:
a) Na natureza, os animais, por necessidade de
sobrevivência, atacam uns aos outros.
b) Por necessidade de sobrevivência, os animais,
na natureza, atacam uns aos outros.
c) Os animais, na natureza, atacam uns aos
outros por necessidade de sobrevivência.
d) Os animais, por necessidade de
sobrevivência, atacam uns aos outros na
natureza.
e) Por necessidade de sobrevivência, os animais,
atacam uns aos outros, na natureza.

ASCONPREV

AS – ASSISTENTE SOCIAL
QUESTÃO 7
Identifique a alternativa cuja concordância
verbal está INCORRETA.
a) Vai fazer dez anos que os burgueses se
casaram.
b) Exigiram-se documentos originais.
c) Pode haver novos casamentos de burgueses
d) Necessita – se de documentos originais.
e) Deve existir novos surtos da doença.
QUESTÃO 8
Considere estas frases:
I – Preferiu a vida de casado à vida de solteiro
II- Informaram o casal que o casamento será
nulo.
III- Não desobedeça aos sinais de trânsito.
IV- Não me esqueci o compromisso firmado
entre nós.
V – Há pessoas com quem não simpatizamos.
Assinale a alternativa que contém os números
das frases de regência verbal correta:
a) I - III e V
b) II e IV
c) I- IV e V
d) III – IV e V
e) II – III e IV
QUESTÃO 9
Indique
a
alternativa
que
completa
adequadamente os espaços das frases a seguir
quanto à concordância nominal:
Os pequenos burgueses, estando ___________
preocupados, organizam eles ________ a festa
do casamento para a qual convidam
____________ pessoas.
Para os não convidados é __________ entrada
no recinto da festa.
a) MEIOS – MESMO – BASTANTE – PROIBIDA
b) MEIO – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDO
c) MEIOS – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDA
d) MEIO – MESMOS – BASTANTES – PROIBIDO
e) MEIO – MESMO – BASTANTES – PROIBIDO
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que o significado do
radical destacado está INCORRETO:
a) democracia (DEMO) poder
b) nevralgial (ALGIA) dor
c) ignição (IGNI) luz

d) bélico (BELI) guerra
e) cronograma (CRONO) tempo.
LEGISLAÇÃO SUAS
QUESTÃO 11
Leia as afirmativas de I a IV e, em seguida,
considerando o que diz a Lei Orgânica da
Assistência Social sobre os objetivos da
assistência social, assinale a alternativa correta:
I – A proteção social é o objetivo da Assistência
Social, que visa à garantia da vida, à redução de
danos e à prevenção da incidência de riscos e
inclui a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice;
II – A vigilância socioassistencial, é o objetivo da
assistência social que visa a analisar
territorialmente a capacidade protetiva das
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades,
de ameaças, de vitimizações e danos;
III - Para o enfrentamento da pobreza, a
assistência social realiza-se de forma separada
das políticas setoriais, que visam garantir
mínimos sociais e o provimento de condições
para atender contingências sociais e promover a
universalização dos direitos sociais.
São corretas as afirmativas:
a) I e III;
b) II e III;
c) I e II;
d) I, II e III.
e) Apenas a III.
QUESTÃO 12
Sobre os princípios e diretrizes da assistência
social previstos na Lei nº. 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, assinale a alternativa
incorreta:
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a) São princípios da Assistência social a
supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica e universalização dos direitos sociais,
a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas
públicas;
b) São princípios da Assistência Social o respeito
à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao
seu direito a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária,
vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade; e a igualdade de direitos no acesso
ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais;
c) É uma diretriz do Sistema Único de Saúde a
descentralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e
comando único das ações em cada esfera de
governo;
d) Não é uma diretriz Sistema Único de Saúde a
participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos
os níveis;
e) A divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e
dos critérios para sua concessão é um dos
princípios da assistência social.
QUESTÃO 13
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta:
I - O benefício de prestação continuada é a
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa
com deficiência e ao idoso com 67 (sessenta e
sete) anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família.
II - Para efeito de concessão dos benefícios de
prestação continuada pagos pela assistência
social, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimentos de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas
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barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
III - Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa com deficiência ou idosa
a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a 1/2 (um meio) do salário-mínimo.
IV - O benefício de que trata este artigo pode ser
acumulado pelo beneficiário com qualquer
outro no âmbito da seguridade social ou de
outro regime, inclusive os da assistência médica
e da pensão especial de natureza indenizatória.
São verdadeiras as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II, III e IV.
c) Apenas a II.
d) II e IV.
e) I e III.
QUESTÃO 14
De acordo com a justificativa da Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Ação
Social, seria inequívoca a necessidade em adotar
um regime geral próprio de gestão para o SUAS,
o qual deveria ter um caráter próprio atribuído
pela Constituição Federal. Diante deste cenário,
assinale a alternativa incorreta sobre os pilares
do SUAS contidos na Constituição Federal.
a) Exigência de unidade de concepção e ação
integrada entre os três entes federativos
(federal, estadual, e municipal).
b) Exigência de ação integrada com a sociedade
civil através de suas organizações sem fins
lucrativos, nominadas em lei como entidades de
assistência social, sob o modelo público não
contributivo e não lucrativo de gestão cuja
direção,
nem
estatizadora,
nem
de
subsidiariedade, consagra parcerias sob a
primazia do dever de Estado e do direito de
cidadania.
c) Articulação e integração com as demais
políticas sociais e econômicas resguardando o
seu campo de especificidade como política
pública de seguridade social.
d) Compromisso com o desenvolvimento
humano e social do país e pela partilha de ações
intersetoriais governamentais para enfrentar e
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superar a pobreza, as desigualdades sociais,
econômicas e as disparidades regionais e locais
existentes no país.
e) As alternativas a e b são incorretas.
QUESTÃO 15
Sobre as instâncias de articulação, pactuação e
deliberação, assinale a alternativa correta.
a) Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais são instâncias deliberativas
do Sistema Descentralizado e Participativo da
Assistência Social.
b) As Comissões Intergestores Bipartites - CIB se
constituem como espaços de interlocução de
gestores sendo um requisito central em sua
constituição a representatividade da União e
dos Estados em seu âmbito, levando em conta o
porte dos municípios e sua distribuição regional.
c) Entende-se por pactuação, na gestão da
assistência social, as negociações estabelecidas
com a anuência das esferas de governo
envolvidas, no que tange à operacionalização da
política, pressupondo processo de votação e de
deliberação.
d) Instâncias de deliberação são espaços de
participação aberta, com função propositiva no
nível federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal,
podendo
ser
instituídos
regionalmente.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

ATUALIDADES
QUESTÃO 16
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100
anos de duas grandes personalidades artísticas
do nordeste brasileiro. Em áreas diferentes
fizeram sucesso e história com o seu trabalho e
a sua arte. Os artistas são:
a) Luiz Gonzaga e Jorge Amado
b) Luiz Gonzaga e Juscelino Kubitschek
c) Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré
d) Patativa de Assaré e Cartola
e) Luiz Gonzaga e Vinícius de Morais
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Analise as assertivas abaixo apresentadas:
I- O processo eleitoral norte-americano é
polarizado entre dois partidos, o Democrata e o
Republicano.
II- No processo eleitoral norte-americano o
presidente da República não é eleito pelo voto
direto dos cidadãos, mas por meio do chamado
colégio eleitoral, composto por delegados
estaduais. São os delegados estaduais que são
escolhidos pelos eleitores.
III- O Partido Republicano tem o elefante como
símbolo e o vermelho como cor.
Assinale a (as) alternativa (s) correta(s)
a) Todas as assertivas estão incorretas
b) Apenas a III está correta
c) Apenas a I está correta
d) I e II estão corretas
e) Todas as assertivas estão corretas

Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar:
a) A Síria, embora passe por graves conflitos
internos, não é um protagonista da Primavera
Árabe.
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma
onda revolucionária de manifestações e
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio
e Norte da África, provocada pela crise
econômica e pela falta de democracia.
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no
Egito, foi um evento da Primavera Árabe.
d) Um dos momentos capitais da Primavera
Árabe foi a violenta derrubada do poder do
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia.
e) No Iêmen, manifestações populares pela
renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram eventos
da Primavera Árabe.
QUESTÃO 20

QUESTÃO 18
Cientistas encontram a “Partícula de Deus”.
Manchetes como essa foram anunciadas nos
meios de comunicação, fundamentadas no
anuncio feito pelos físicos do LHC (Grande
Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior
acelerador de partículas do mundo, no último
dia 4 de julho. Segundo os cientistas:
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim
batizada em homenagem ao físico que a previu;
II-O bóson de Higgs é importante porque explica
como o átomo adquire massa e, assim, compõe
toda a matéria
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável,
que os cientistas puderam apenas capturar o
rastro de sua existência.
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgscientistas-enco...,16/7/2012

Assinale a alternativa correta:
a) I, II e III
b) I e II
c) I e III
d) Apenas III
e) II e III
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Uma onda de protestos contra o sistema
financeiro internacional se espalhou por vários
países desde o ano passado. Chamado na
Europa de “____________” e nos Estados
Unidos de “___________”, O movimento é uma
reação contra, entre outros fatores, os cortes de
gastos públicos feitos pelos governos para
combater a recessão pela qual passa a
economia ocidental desde 2008.
Analise o texto e marque a alternativa que
completa, respectivamente, as lacunas nele
apresentadas.
a) Esquecidos,Ocupe wall Street
b) Indignados, Ocupe wall Street
c) Indignados, Ocupe Stock Market
d) Insultados ,Insurrection
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 8.069 de 1990, artigo 136º,
são atribuições do conselho tutelar, exceto:
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a) Encaminhar à autoridade judiciária os casos
de sua competência;
b) Expedir notificações;
c) Atender e aconselhar os pais ou responsável,
aplicando as medidas previstas no art. 129;
d) Expedir certidões de nascimento e de óbito
de crianças ou adolescentes quando necessário;
e) Representar ao Ministério Público, para efeito
das ações de perda ou suspensão do pátrio
poder;
QUESTÃO 22
De acordo com o artigo 149º, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, compete à autoridade
judiciária disciplinar, através de portaria, ou
autorizar mediante alvará, a entrada e
permanência de criança ou adolescente,
desacompanhado dos pais ou responsável, em:
I. Bailes ou promoções dançantes;
II. Boates ou congêneres;
III. Casa que explore comercialmente diversões
eletrônicas;
IV. Estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e
televisão;
V. Estádio, ginásio e campo desportivo;
Estão corretas as seguintes alternativas:
a) I, III e V
b) II, III e V
c) I, III, IV
d) I, III, IV e V
e) I, II, III, IV e V
QUESTÃO 23
No artigo 165º do Estatuto da Criança e do
Adolescente, são requisitos para concessão de
pedidos de colocação em família substituta,
exceto:
a) Declaração sobre a existência de bens,
direitos ou rendimentos relativos à criança ou
ao adolescente;
b) Qualificação completa do requerente e de
seu eventual cônjuge, ou companheiro, com
expressa anuência deste;
c) Indicação de hospital onde nasceu a criança
ou adolescente, bem como a apresentação de
cartão de vacinação;
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d) Qualificação completa da criança ou
adolescente e de seus pais, se conhecidos;
e) Indicação do cartório onde foi inscrito o
nascimento, anexando, se possível, uma cópia
da respectiva certidão;
QUESTÃO 24
O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 01 de
outubro de 2003 em seu artigo 40, dispõe sobre
as vagas do transporte coletivo interestadual.
Assinale a alternativa correta:
a) Reserva de 02 (duas) vagas gratuitas por
veículo para idosos com renda igual ou inferior a
2 (dois) salários mínimos.
b) Reserva de 02 (duas) vagas gratuitas por
veículo para idosos com renda igual ou inferior a
1 (um) salário mínimo.
c) Reserva de 02 (duas) vagas gratuitas a cada
dois veículos, para idosos com renda igual ou
inferior a 1/2 (um e meio) salário mínimo.
d) Reserva de 04 (quatro) vagas gratuitas a cada
dois veículos, para idosos com renda igual ou
inferior a 2 (dois) salários mínimos.
e) Reserva de 04 (quatro) vagas gratuitas por
veículo para idosos com renda igual ou inferior a
1 (um) salário mínimo.
QUESTÃO 25
No capítulo IV do Estatuto do Idoso em seu
artigo 15, “é assegurada a atenção integral à
saúde do idoso, por intermédio do Sistema
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso
universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, para a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde,
incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos”. Em seu §
1, a prevenção e a manutenção da saúde do
idoso serão efetivadas por meio de:
I – cadastramento da população idosa em base
territorial;
II – atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios;
III – unidades geriátricas de referência, com
pessoal especializado nas áreas de geriatria e
gerontologia social;
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IV – atendimento domiciliar, incluindo a
internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos abrigados e
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas
ou sem fins lucrativos e eventualmente
conveniadas com o Poder Público, nos meios
urbano e rural;
V – reabilitação orientada pela geriatria e
gerontologia, para redução das sequelas
decorrentes do agravo da saúde.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, IV e V
b) I, II e V
c) I, II, III, IV e V
d) I, III e V
e) II, III e IV
QUESTÃO 26
Entende- se por saúde do trabalhador disposto
na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, “um
conjunto de atividades que se destina, através
das ações de violência epidemiológica e
vigilância sanitária, à promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e a reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho,
abrangendo:
I. Assistência ao trabalhador vítima de acidente
de trabalho ou portador de doenças infecto
contagiosas;
II. Avaliação do impacto que as tecnologias
provocam a saúde;
III. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de
requerer ao órgão competente a interdição de
máquina, de setor de serviço ou de todo o
ambiente de trabalho, quando houver exposição
a risco iminente para a vida ou saúde dos
trabalhadores;
IV. Revisão a cada 10 anos da listagem oficial de
doenças originadas no processo de trabalho,
tendo na sua elaboração, a colaboração das
empresas e instituições públicas;
V. Participação, no âmbito de competência do
Sistema Único de Saúde – SUS, em estudos,
pesquisas, avaliação e controle dos riscos e
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agravos potenciais à saúde existentes no
processo de trabalho;
Conclui-se que:
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Todas as alternativas estão erradas.
c) Somente as alternativas II, III e IV estão
corretas.
d) Somente as alternativas I, II e V estão erradas.
e) Somente as alternativas II, III e V estão
corretas.
QUESTÃO 27
Assinale
a
alternativa
que
preenche
corretamente as lacunas, de acordo com Lei Nº
8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 que dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde, em seu artigo 1º,
parágrafo § 2°: “O Conselho de Saúde, em
caráter _____________ e _____________,
órgão colegiado composto por representantes
do
governo,
prestadores
de
serviço,
profissionais de saúde e _________, atua na
formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância
correspondente,
inclusive
nos
aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo”
a) Provisório, deliberativo, médicos.
b) Permanente, deliberativo, usuários.
c) Continuado, executivo, rede privada de
saúde.
d) Pontual, executivo, usuários.
e) Provisório, deliberativo, rede privada de
saúde.
QUESTÃO 28
De acordo com a análise de Marilda Iamamoto
(1998), a base de fundação do Serviço Social
como especialização do trabalho é o (a):
a) Desenvolvimento do Welfare State.
b) Ação do estado sobre a sociedade civil.
c) Questão social.
d) Pensamento católico conservador.
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e) Assistência social.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 29

São princípios fundamentais estabelecidos no
Código de Ética do Assistente Social, aprovado
em 15 de Março de 1993, exceto:
a) Ampliação e consolidação da cidadania,
considerada tarefa primordial de toda
sociedade, com vistas à garantia dos direitos
civis sociais e políticos das classes
trabalhadoras;
b) Defesa do aprofundamento da democracia,
enquanto socialização da participação política e
da riqueza socialmente produzida;
c) Compromisso com a iniquidade dos serviços
prestados à população e com o aprimoramento
intelectual, na perspectiva da competência
profissional;
d) Reconhecimento da liberdade como valor
ético central e das demandas políticas a ela
inerentes - autonomia, emancipação e plena
expansão dos indivíduos sociais;
e) Defesa intransigente dos direitos humanos e
recusa do arbítrio e do autoritarismo;

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
define a assistência social, como:
a) Dever do cidadão e direito do estado.
b) Conjunto de ações, programas e projetos de
iniciativa exclusivamente dos órgãos públicos.
c) Ações focalistas de iniciativa pública e
privada.
d) Politica pública contributiva, desenvolvida por
instituições inscritas no Conselho de Assistência
Social, que prover os mínimos sociais.
e) Política não contributiva que compõe o tripé
da Seguridade Social.
QUESTÃO 30
_____________, apresentação descritiva e
interpretativa de uma situação ou expressão da
questão social, enquanto objeto de intervenção
desse profissional, no seu cotidiano laborativo.
Sua apresentação se dá com maior ou menor
nível de detalhamento, a depender de sua
finalidade.
A definição acima se refere a:
a) Laudo Social
b) Parecer Social
c) Estudo Social
d) Perícia Social
e) Relatório Social
QUESTÃO 31
A
prática
do
Assistente
Social
na
contemporaneidade ocorre nos seguintes
espaços:
a) Na Igreja Católica, Evangélica e em outras.
b) Em empesas privadas e na economia
informal.
c) Nos atendimentos de cunho individual.
d) Nas políticas sociais, nas ONGs, nos
movimentos sociais e instituições privadas.
e) Como profissional autônomo que atende
instituições privadas.

ASCONPREV

QUESTÃO 33
De acordo com o Código de Ética do Assistente
Social, em seu Artigo 25 - A pena de suspensão
acarreta ao assistente social a interdição do
exercício profissional em todo o território
nacional, pelo prazo de:
a) 30 (trinta) dias a 2 (dois) anos.
b) 30 (trinta) dias a 3 (três) anos.
c) 60 (sessenta) dias a 2 (dois) anos.
d) 60 (sessenta) dias a 3 (três) anos.
e) 10 (dez) dias a 2 (dois) anos.
QUESTÃO 34
De acordo com a Lei 8.662 de 07 de junho de
1993, que dispõe sobre a profissão de
Assistente Social, aletrada pela Lei nº 12.317, de
2010, em seu Art. 8º- Compete ao Conselho
Federal de Serviço Social (CFESS), na qualidade
de órgão normativo de grau superior, o
exercício das seguintes atribuições:
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I - Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e
defender o exercício da profissão de Assistente
Social, em conjunto com o CRESS;
II - Aprovar o Código de Ética Profissional dos
Assistentes Sociais juntamente com os CRESS,
no fórum máximo de deliberação do conjunto
CFESS/CRESS;
III - Funcionar como Tribunal Superior de Ética
Profissional;
IV - julgar, em última instância, os recursos
contra as sanções impostas pelos CRESS;
V - Prestar assessoria técnico-consultiva aos
organismos públicos ou privados, em matéria de
Serviço Social;
Conclui-se que:
a) Todas as alternativas estão erradas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Estão corretas as alternativas II, IV e V.
d) Somente está incorreta a alternativa III.
e) Estão incorretas as alternativas II, III e IV.

d) Tem como foco o acesso da família a direitos
socioassistenciais, por meio da potencialização
de recursos e capacidade de proteção.
e) Tem abrangência tanto local (municipal ou do
Distrito Federal) quanto regional, abrangendo,
neste caso, um conjunto de municípios, de
modo a assegurar maior cobertura e eficiência
na oferta do atendimento.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

Na análise da formulação e gestão das políticas
sociais públicas, a primazia do Estado é
entendida como:
a) Ausência de controle social.
b) Não exclusividade do estado pela condução
da política.
c) Responsabilidade única do estado à condução
das políticas sociais.
d) Co-responsabilidade na condução da política
entre o estado e a sociedade civil, nos processos
de formulação e controle social.
e) Interesse exclusivo da esfera privada na
condução das políticas sociais.

São instâncias de deliberação do sistema
descentralizado e participativo da Assistência
Social, regulamentadas na PNAS 2004, na forma
do SUAS, exceto:
a) Conselho Nacional de Assistência Social –
CNAS.
b) Conselhos Estaduais de Assistência Social –
CEAS.
c) Conferência Nacional de Assistência Social.
d) Encontro Estadual de Serviço Social.
e) Conferência Municipal de Assistência Social.

QUESTÃO 36

A administração e o planejamento de um
projeto social para o enfrentamento da pobreza
numa área de vulnerabilidade social,
coordenado por um assistente social orientado
pelo Projeto Ético Político Profissional deve:
a) Privilegiar a concessão de benefícios
materiais e concessão de cestas básicas numa
perspectiva de garantia de direitos.
b) Fundamentar-se na ótica da solidariedade,
dividindo o financiamento das ações a serem
desenvolvidas entre o estado e a sociedade civil.

Sobre o Centro Especializado da Assistência
Social (CREAS), assinale a alternativa incorreta:
a) Configura-se como uma unidade pública e
estatal.
b) Oferta serviços especializados e continuados
a famílias e indivíduos em situação de ameaça
ou violação de direitos.
c) Executa serviços de proteção social básica.

ASCONPREV

QUESTÃO 37
De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social – PNAS 2004, todos os serviços abaixo são
considerados de alta complexidade, exceto:
a) Cuidado no domicílio.
b) Casa de passagem.
c) Família acolhedora.
d) Atendimento integral institucional.
e) Medidas socioeducativas restritivas e
privativas de liberdade.

QUESTÃO 39
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c) Orienta-se por uma visão racionalista,
fazendo uma analise dos custos e benefícios.
d) Incorporar a participação de representantes
dos usuários na discussão dos serviços e
benefícios a serem implementados.
e) Criar as normas e regras a serem seguidas
para a inserção nos programas sociais.
QUESTÃO 40
Sobre a avaliação de Programas Sociais, assinale
a alternativa correta:
a) É uma atividade isolada e auto-suficiente.
b) Permite a confirmação e ou negação de
pressupostos geradores dos programas sociais.
c) Utiliza recursos financeiros em seu
processamento que farão falta as atividades
propostas no programa.
d) Tem fundamental importância apenas para os
financiadores dos programas.
e) Concentra-se em elencar os aspectos
negativos dos programas.

ASCONPREV
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