
                                                                                               
        

Prefeitura Municipal de Dormentes – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

AS – 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. 

 

 

 

 



 



 
Prefeitura Municipal de Dormentes/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
AS – ASSISTENTE SOCIAL 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 1 de 11 
 

PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões 1, 2 e 3 
 
   Notícia de Jornal 
 
   Leio no jornal a notícia de que um homem 
morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 
anos presumíveis, pobremente vestido, morreu 
de fome, sem socorro, em pleno centro da 
cidade, permanecendo deitado na calçada 
durante 72 horas, para finalmente morrer de 
fome. 
    Morreu de fome. Depois de insistentes 
pedidos de comerciantes, uma ambulância do 
Pronto Socorro e uma radiopatrulha foram ao 
local, mas regressaram sem prestar auxílio ao 
homem, que acabou morrendo de fome. 
    Um homem que morreu de fome. O 
comissário de plantão (um homem) afirmou que 
o caso (morrer de fome) era da alçada da 
Delegacia de Mendicância, especialista em 
homens que morrem de fome. E o homem 
morreu de fome. 
     O corpo do homem que morreu de fome foi 
recolhido ao Instituto Anatômico sem ser 
identificado. Nada se sabe dele, senão que 
morreu de fome. 
    Um homem morre de fome em plena rua, 
entre centenas de passantes. Um homem caído 
na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um 
mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um 
marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa - 
não é um homem. E os outros homens 
cumprem seu destino de passantes, que é o de 
passar. Durante setenta e duas horas todos 
passam, ao lado do homem que morre de fome, 
com um olhar de nojo, desdém, inquietação e 
até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. 
Passam, e o homem continua morrendo de 
fome, sozinho, isolado, perdido entre os 
homens, sem socorro e sem perdão. 
    Não é da alçada do comissário, nem do 
hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria 
de ser da minha alçada? Que é que eu tenho 
com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
    E o homem morre de fome. De trinta anos 
presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de 

fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos 
comerciantes, que jamais morrerão de fome, 
pedindo providências às autoridades. 
As autoridades nada mais puderam fazer senão 
remover o corpo do homem. Deviam deixar que 
apodrecesse, para escarmento dos outros 
homens. Nada mais puderam fazer senão 
esperar que morresse de fome. 
    E ontem, depois de setenta e duas horas de 
inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro, 
Estado da Guanabara, um homem morreu de 
fome.     
   Morreu de fome. 

 
(SABINO, Fernando. As melhores crônicas, Rio de Janeiro, 

record, 1986, p. 46-8.) 
 

 

QUESTÃO 1 
 
Assinale o que for incorreto em relação ao 
texto. 
a) O autor noticia o fato e tece comentários 
sobre ele. 
b) Segundo o autor, nas entrelinhas, morrer de 
fome não constitui um problema sério para as 
autoridades. 
c) O texto mostra a desigualdade nas condições 
de vida dos seres humanos. 
d) A passagem do texto: “Louve-se a insistência 
dos comerciantes” é perpassada por ironia. 
e) Todos se sentem responsáveis pela morte de 
um homem em plena rua. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a alternativa que contém as expressões 
que resumem o que o autor quis mostrar ao 
escrever o texto: 
a) A solidão do ser humano em meio a centenas 
de pessoas / a solidariedade das pessoas frente 
a essa problemática. 
b) O isolamento do homem nos grandes centros 
urbanos / a falta de solidariedade das pessoas 
em relação a essa situação. 
c) A ótima condição de vida dos comerciantes / 
a complacência dos mesmos frente ao fato 
mostrado no texto. 
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d) A existência de problemas sociais urbanos / a 
complacência das autoridades diante desses. 
e) A indiferença dos homens diante do que 
ocorre no texto / a boa vontade das autoridades 
para resolverem o problema da fome. 
 
QUESTÃO 3 
 
Qual a alternativa em que as palavras postas 
lado a lado não constituem sinônimos? Assinale-
a: 
a) presumíveis / improváveis 
b) desdém / arrogância 
c) inanição / enfraquecimento extremo 
d) alçada / competência 
e) escarmento / lição, exemplo para..... 
 
QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa em que a lacuna pode ser 
completada devidamente pelas formas verbais: 
PODEM / PODEMOS: 
a) Alguns daqueles comerciantes ________ 
acudir o homem. 
b) Eles e eu __________ acudir o homem. 
c) As autoridades e nós ______________ acudir 
o homem. 
d) Quantos de nós ______________ acudir o 
homem. 
e) Muitos de vocês _____________ acudir o 
homem. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque o item em que todas as palavras 
dispensam o acento gráfico: 
a) alibi – prototipo – album – item  
b) ureter – Nobel – pudico – mister 
c) avaro – lider – mister – meses  
d) erudito – faceis – nectar – meses 
e) pendulo – alem – ingenuo – açucar 
 
QUESTÃO 6 
 
Escreva C ou E nos parênteses, conforme esteja 
Certa ou Errada a concordância nominal. 
(   ) Havia bastante curiosos em volta do homem 
morto. 

(   ) A pessoa que morreu era de meia idade e 
meio gorda. 
(   ) Os comerciantes mesmos resolveram a 
situação? 
(   ) Aquele foi um fato que deixou sensível 
todos os pedestres. 
(   ) As pessoas não se mostraram bastantes 
solidárias. 
A sequência correta é: 
a) E – E – E – C – C  
b) C – E – C – E – C  
c) E – C – C – E – E 
d) C – C – C – E – E 
e) C – C – E – E – C 
 
QUESTÃO 7 
 
“Mal li o jornal, fiquei sabendo que um homem 
morrera de fome”. 
Assinale a alternativa em que a palavra ou 
expressão NÃO contém o mesmo valor 
semântico da palavra que está sublinhada no 
período acima e, portanto, não pode substituí-
la: 
a) desde que  
b) logo que  
c) quando 
d) caso  
e) assim que 
 
QUESTÃO 8 
 
Marque a alternativa em que o termo entre 
parênteses não completa corretamente a lacuna 
por não atender à regência do verbo da frase: 
a) A cena __________ assistimos era 
estarrecedora.(A QUE) 
b) Preferia catar lixo __________ morrer de 
fome. (DO QUE) 
c) Informaram _____ autoridades ________ um 
homem morrera de fome. (AS / DE QUE) 
d) Lembre-se _______ há pessoas famintas no 
mundo. (DE QUE) 
e) Há programas sociais com ________ não 
simpatizo. (OS QUAIS) 
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QUESTÃO 9 
 
“E aí dançaram tanta dança  
  Que a vizinhança toda despertou 
  E foi tanta felicidade 
  que a cidade toda se iluminou”. 

                              (Chico Buarque e Vinícius de Morais) 
Marque o item que contém o nome da figura de 
linguagem presente na estrofe acima: 
a) prosopopeia 
b) metáfora 
c) pleonasmo 
d) metonímia 
e) perífrase 
 
QUESTÃO 10 
 
Apenas uma alternativa contém palavras 
formadas pelo mesmo processo de formação de 
palavras. Marque-a: 
a) passantes – marginal – especialista – 
pobremente 
b) fidalgo – finalmente – passantes – televisão  
c) radiopatrulha – remover – finalmente – 
anormal 
d) anormal – fidalgo – pobremente – marginal  
e) televisão – remover – anormal – especialista 
 
 
LEGISLAÇÃO SUAS 
 
QUESTÃO 11 
 
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta: 
 
I - Consideram-se entidades e organizações de 
assistência social aquelas sem fins lucrativos 
que, isolada ou cumulativamente, prestam 
atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos pela Lei Orgânica da 
Assistência Social, bem como as que atuam na 
defesa e garantia de direitos; 
II - São de atendimento aquelas entidades que, 
de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços, executam programas ou 
projetos e concedem benefícios de prestação 
social básica ou especial, dirigidos às famílias e 

indivíduos em situações de vulnerabilidade ou 
risco social e pessoal; 
III - São de assessoramento aquelas que, de 
forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas ou 
projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças, dirigidos ao público 
da política de assistência social; 
IV - São de defesa e garantia de direitos aquelas 
que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços e executam 
programas e projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos ao 
público da política de assistência social. 
 
São corretas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 12 
 
Análise as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 
 
I – A assistência social pode ser conceituada 
como uma política social destinada a prestar, 
gratuitamente, proteção à família, maternidade, 
infância, adolescência, velhice e aos deficientes 
físicos. 
II – A Assistência Social é um plano de 
prestações sociais mínimas e gratuitas a cargo 
do Estado para prover pessoas necessitadas de 
condições dignas de vida. 
III – O requisito básico para o gozo das 
prestações gratuitas e onerosas de assistência 
social é a comprovada impossibilidade de 
manutenção e sobrevivência autônoma, 
inclusive co o auxílio da família. 
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IV – As prestações de assistência podem ser 
efetivadas mediante pagamento em dinheiro, 
sendo denominadas neste caso de benefícios, 
prestação de serviços, ou entrega direta de bens 
materiais. 
 
São corretas: 
a) I, II e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) I, III e IV. 
e) Todas são corretas. 
 
QUESTÃO 13 
 
Sobre a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS é incorreto afirmar que: 
a) Constitui o público usuário da Política de 
Assistência Social, cidadãos e grupos que se 
encontram em situações de vulnerabilidade e 
riscos, tais como: famílias e indivíduos com 
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; 
identidades estigmatizadas em termos étnico, 
cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências; exclusão pela 
pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 
públicas; uso de substâncias psicoativas; 
diferentes formas de violência advinda do 
núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de 
trabalho formal e informal; estratégias e 
alternativas diferenciadas de sobrevivência que 
podem representar risco pessoal e social. 
b) A Política Pública de Assistência Social realiza-
se de forma integrada às políticas setoriais, 
considerando as desigualdades sócio territoriais, 
visando seu enfrentamento, à garantia dos 
mínimos sociais, ao provimento de condições 
para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. 
c) A Política Nacional de Assistência Social rege-
se pelos seguintes princípios democráticos:  
Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica; Universalização dos direitos sociais, 
a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas 

públicas; 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;  
Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações 
urbanas e rurais; Divulgação ampla dos 
benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 
d) A família para a PNAS - Política Nacional de 
Assistência Social é o grupo de pessoas que se 
acham unidas apenas por laços consanguíneos. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 14 
 
De acordo com o disposto na Lei Orgânica da 
Assistência Social, compete aos municípios: 
a) Destinar recursos financeiros para custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais, mediante 
critérios estabelecidos pelos Conselhos 
Municipais de Assistência Social; efetuar o 
pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 
executar os projetos de enfrentamento da 
pobreza, incluindo a parceria com organizações 
da sociedade civil; 
b) Atender às ações assistenciais de caráter de 
emergência; cofinanciar o aprimoramento da 
gestão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito nacional; 
realizar o monitoramento e a avaliação da 
política de assistência social em seu âmbito; 
c) Destinar recursos financeiros para custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais, mediante 
critérios estabelecidos pelos Conselhos 
Municipais de Assistência Social; cofinanciar o 
aprimoramento da gestão, os serviços, os 
programas e os projetos de assistência social em 
âmbito nacional; 
d) Realizar o monitoramento e a avaliação da 
política de assistência social em âmbito regional; 
Destinar recursos financeiros para custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais, mediante 
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critérios estabelecidos pelos Conselhos 
Municipais de Assistência Social; 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 15 
 
Com base na Norma Operacional Básica do 
Sistema único de Assistência Social, análise as 
afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa correta: 
I - O princípio da democratização e a diretriz da 
descentralização, presentes na Constituição 
Federal de 1988 e na LOAS, se concretizam na 
implantação e no fortalecimento das instâncias 
de articulação, pactuação e de deliberação; 
II – Podemos afirmar que as instâncias de 
articulação são espaços de participação aberta, 
com função propositiva no nível federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, 
podendo ser instituídos regionalmente e que 
estas são constituídos por organizações 
governamentais e não governamentais; 
III - 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 não pressupondo processo de 
votação nem tão pouco de deliberação. As 
pactuações de tais instâncias só são possíveis na 
medida em que haja concordância de dois 
terços dos entes envolvidos, sendo formalizada 
por meio de publicação da pactuação e 
submetidas às instâncias de deliberação; 
IV - As conferências de assistência social são 
instâncias deliberativas com atribuição de 
avaliar a Política de Assistência Social e propor 
diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema 
Único da Assistência Social. 
 
São corretas: 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) Todas são corretas. 
 
 
 

ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16 
 
Gerar energia para desenvolver a economia sem 
comprometer o meio ambiente é um dos 
grandes desafios do mundo para o século XXI.  
Segundo especialistas, a economia com base 
nos combustíveis fósseis ainda tem vida longa. 
Acredita-se que se for mantido o atual nível de 
consumo, as reservas mundiais conhecidas são 
suficientes para abastecer o planeta por, pelo 
menos, mais meio século e a descoberta de 
novas jazidas pode melhorar essa perspectiva. 
Com isso, o fim da era do “ouro negro” pode ser 
afastado para um horizonte ainda mais distante. 
Entretanto, há um lado cruel dos combustíveis 
fósseis que é a agressão e os riscos ao meio 
ambiente acarretados por sua exploração e seu 
uso. Exemplo disso foi... 

“A energia limpa é uma utopia?”, Revista Guia do 
Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012, 

página 142. 

 
Assinale a alternativa que contém uma 
informação incorreta e por isso não pode ser 
utilizada para complementar o texto acima. 
a) o acidente na plataforma Deepwater Horizon, 
operada pela British Petroleum, em 2010, que 
matou 11 pessoas e feriu outras 17. 
b) o vazamento que ocorreu em um poço no 
mar operado pela empresa norte-americana 
Chevron, na bacia de Campos (RJ), em 
novembro de 2011, que, segundo estimativas 
jogou ao mar 2,4 mil barris de petróleo. 
c) o vazamento que ocorreu num poço da bacia 
de Santos, explorado pela Petrobras, em janeiro 
de 2012. 
d) o acidente que ocorreu em março de 2011 no 
Japão, considerado o desastre natural mais 
prejudicial de todos os tempos. 
e) o acidente do Golfo do México que ocorreu 
em 2010, cujo óleo lançado nas águas do Golfo 
formou uma mancha que atingiu 1,8 mil 
quilômetros da costa dos Estados Unidos. 
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QUESTÃO 17 
 

Se você somar energia, matérias-primas, 
alimentos, parques industriais e populações 
crescentes para trabalhar e consumir, terá um 
horizonte promissor para a expansão da 
economia. Essa é uma soma de parâmetros que 
está na origem da palavra BRIC (sigla que é um 
acrônimo com as primeiras letras de Brasil, 
Rússia, Índia e China). Ela foi criada em 2001 
pelo economista Jim O’Neill que, ao estudar o 
crescimento das economias emergentes no 
mundo, concluiu que essas se destacavam e 
projetou sua ascensão como protagonistas da 
nova economia globalizada.  
“Brics: a força dos emergentes”, Revista Guia do 
Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012, 
página 112; Jornal do Commercio, dia 29 de março de 
2012. 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação incorreta sobre o tema acima 
abordado.  
a) Em abril de 2011, no terceiro encontro de 
chefes de estado, na China, o Bric convidou a 
África do Sul, e esse país passou a integrá-lo, 
alterando-se, então, a sigla para Brics. 
b) Na China e na Índia o crescimento econômico 
é acelerado nos últimos anos e milhões de 
pessoas antes excluídas do mercado de 
consumo de bens industrializados passaram a 
obter emprego e adquirir bens e serviços. 
c) A Rússia possui os melhores indicadores de 
desenvolvimento humano entre os países 
emergentes referidos no texto. 
d) A presidente Dilma Rousseff participou, em 
março de 2012,na Índia, da quarta reunião de 
cúpula do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul. 
e) Foi acrescido ao BRIC os Tigres Asiáticos 
(Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coréia do Sul), 
por serem esses um grupo de países 
emergentes.  
 
QUESTÃO 18 
 
O Brasil faz parte de um grupo relativamente 
pequeno de países que melhoraram seu Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2011. 
Com pouca evolução, ainda se encontra muito 
longe do grupo de 47 países com o indicador 
muito alto.  
“O Brasil avança devagar no ranking mundial do IDH”, 
Revista Guia do Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º 
semestre 2012, página122, por Paulo Montoia. 

 
Em 2010 o IDH do Brasil foi de 0, 715 e o de 
2011 foi de: 
a) 0, 943 
b) 0, 718 
c) 0, 929 
d) 0, 814 
e) 0, 823 
 
QUESTÃO 19 
 
Considere as afirmações abaixo 
I- Depois de passar pelo Senado, o Código 
Florestal Brasileiro, lei que define as regras para 
explorar a terra e preservar o meio ambiente, 
foi aprovado pelo plenário da Câmara dos 
Deputados. 
II- Em novembro de 2011, a presidente Dilma 
Rousseff aprovou duas novas leis que poderão 
ser usadas para passar a limpo a ditadura 
militar: a Lei de Acesso às Informações e a lei 
que institui a formação da Comissão da 
Verdade. 
III-A crise econômica mundial foi iniciada em 
setembro de 2008, com o estouro da bolha 
imobiliária na Grécia. 
agricultura.ruralbr.com.br Revista Guia do Estudante, 
Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012. 

Está (Estão) correta (corretas): 
a) apenas a afirmativa I 
b) apenas a afirmativa III 
c) as afirmativas I e II 
d) as afirmativas I e III 
e) as afirmativas II e III 
 
QUESTÃO 20 
 
No ano de 1999, na cidade de Sarajevo, a 
população mundial chegava ao número de 6 
bilhões de habitantes. De acordo com cálculos 
da ONU a marca dos 7 bilhões de pessoas seria 
atingida entre abril de 2011 e abril de 2012. 
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De acordo com seus conhecimentos sobre 
natalidade, pirâmide etária e fases de transição 
demográfica, assinale a alternativa incorreta. 
a) No Brasil a base da pirâmide etária está se 
alargando, o que indica aumento do número de 
jovens. Esse dado é evidenciado pelo 
crescimento da taxa de fecundidade feminina. 
b) Em alguns países europeus enfrenta-se, 
atualmente, um envelhecimento populacional, o 
que diminui o número de pessoas no mercado 
de trabalho. Para enfrentar esse problema, 
existem campanhas de estímulo à natalidade. 
c) Nos países subdesenvolvidos da África 
existem altas taxas de natalidade e de 
mortalidade. 
d) Na Índia a média de filhos por mulher vem 
regredindo, entretanto, suas taxas de natalidade 
ainda são muito altas, o que pode levar os 
indianos a se tornarem mais numerosos que os 
chineses nessa década ou na próxima. 
e) No Brasil a base da pirâmide etária está se 
estreitando, devido à diminuição da taxa de 
natalidade. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 
dispõe sobre a organização da Assistência Social 
e estabelece objetivos. Os objetivos da 
Assistência Social expostos na referida Lei, 
dispostos no seu art. 2º são, exceto:  
a) A proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice. 
b) O amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes. 
c) A promoção da integração ao mercado de 
trabalho. 
d) A habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária. 
e) A garantia de ½ (meio) salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 

QUESTÃO 22 
 
De acordo com o artigo 19 da Lei no 8.742, de 7 
de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social), alterada pela Lei 
12.435/2011, compete ao órgão da 
Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência 
Social: 
 
I - destinar recursos financeiros para custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos 
pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito 
Federal. 
II - propor ao Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) a Política Nacional de Assistência 
Social, suas normas gerais, bem como os 
critérios de prioridade e de elegibilidade, além 
de padrões de qualidade na prestação de 
benefícios, serviços, programas e projetos.  
III - prestar assessoramento técnico aos Estados, 
ao Distrito Federal, aos Municípios e às 
entidades e organizações de assistência social. 
IV - formular política para a qualificação 
sistemática e continuada de recursos humanos 
no campo da assistência social. 
V- desenvolver estudos e pesquisas para 
fundamentar as análises de necessidades e 
formulação de proposições para a área. 
 
A alternativa correta é: 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente os itens II e III, IV e V estão corretos. 
d) Somente os itens II, IV e V estão corretos. 
e) Somente os itens I, III, IV e V estão corretos. 
 
QUESTÃO 23 
 
O artigo 30 da Lei Orgânica da Assistência social, 
diz que é “condição para os repasses aos 
Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal 
dos recursos que trata a lei, a efetiva instituição 
e funcionamento de”:  
a) Centro de Referência da Assistência Social, 
Plano de Assistência Social e Conselho de 
Assistência Social. 
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b) Fundo de Assistência Social, Conselho de 
Assistência Social e Programas de Assistência 
Social. 
c) Programas de Assistência Social, Conselho do 
Idoso e Centro de Referência da Assistência 
Social. 
d) Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social, Conselho de Assistência 
Social e Programas de Assistência Social. 
e) Conselho de Assistência Social, Fundo de 
Assistência Social e Plano de Assistência Social. 
 
QUESTÃO 24 
 
A Constituição Federal de 1988 instituiu a 
Seguridade Social, definida, no artigo 194, como 
“um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos poderes públicos e da sociedade destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social”. Assinale a 
alternativa que apresenta os itens corretos. 
 
I- O direito à saúde e à previdência social 
depende da devida contribuição prévia, 
enquanto o acesso à assistência social não 
depende de contribuição. 
II- O direito à saúde é de caráter universal, a 
assistência social é para quem necessitar, 
independentemente de contribuição à 
seguridade, e o direito à previdência social 
depende de contribuição prévia. 
III- A assistência social é a única política de 
acesso universal, o que vem se efetivando com a 
implantação do Sistema Único de Assistência 
Social articulado com o Sistema Único de Saúde. 
IV- A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
 
A alternativa correta é: 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente os itens I e III estão corretos. 
d) Somente os itens II e IV estão corretos. 
e) Somente os itens III e IV estão corretos. 

QUESTÃO 25 
 
Assinale a alternativa correta. O art. 104 do 
Estatuto do Idoso determina que “reter o cartão 
magnético de conta bancária relativa a 
benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem 
como qualquer outro documento com o 
objetivo de assegurar recebimento ou 
ressarcimento de dívida” é crime, cuja pena é 
estabelecida de: 
a) Detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 
b) Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e 
multa. 
c) Reclusão de 2 (dois) a 5(cinco) anos. 
d) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
e) Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e 
multa. 
 
QUESTÃO 26 
 
De acordo com o Estatuto do Idoso, em seu 
artigo 19, “os casos de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra idoso serão 
obrigatoriamente comunicados pelos 
profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes 
órgãos”, exceto:  
a) Autoridade policial. 
b) Conselho Municipal do Idoso. 
c) Conselho Municipal de Saúde.  
d) Ministério Público. 
e) Conselho Nacional do Idoso. 
 
QUESTÃO 27 
 
São medidas sócio-educativas estabelecidas no 
art. 112 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, Lei 8.069/1990: 
 
I- Obrigação de reparar o dano. 
II- Liberdade assistida. 
III- Requisição de tratamento médico, 
psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial. 
IV- Colocação em família substituta. 
 
É (são) incorreta (s) apenas a(s) afirmação (ões): 
a) I e II. 
b) III. 
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c) IV. 
d) II e III. 
e) III e IV. 
 
QUESTÃO 28 
 
De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069/1990, alterada pela 
Lei 12.010/2009 em seu Art. 92, “as entidades 
que desenvolvam programas de abrigo deverão 
adotar os seguintes princípios”: 
a) Preservação dos vínculos familiares e 
promoção da reintegração familiar.  
b) Participação de pessoas da comunidade no 
processo educativo. 
c) Evitar, sempre que possível, a transferência 
para outras entidades de crianças e 
adolescentes abrigados. 
d) Não desmembramento de grupos de irmãos. 
e) Todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 29 
 
Segundo o art. 53 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, “a criança e o adolescente 
têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho, assegurando-lhes”:  
 
I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus 
educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 
IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência. 
 
Conclui-se que: 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
c) Todas as alternativas estão incorretas.  
d) Somente a alternativa IV está incorreta. 
e) Estão corretas as alternativas I, III e V. 

QUESTÃO 30 
 
De acordo com a Lei 8.069/90, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em seu artigo 10º, “os 
hospitais e demais estabelecimentos de atenção 
à saúde de gestantes, públicos e particulares, 
são obrigados a manter registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários 
individuais”, pelo prazo de:  
a) 12 anos. 
b) 10 anos 
c) 18 anos. 
d) 20 anos. 
e) 06 anos. 
 
QUESTÃO 31 
 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas, de acordo com a Lei 
8.080/1990, em seu artigo 3º: 
 
“A saúde tem como fatores _____________ e 
____________, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e 
econômica do País”.  
a) determinantes – condicionantes. 
b) condicionantes – estruturantes. 
c) estruturantes – determinantes. 
d) complexos – determinantes.  
e) específicos – complexos. 
 
QUESTÃO 32 
 
O artigo 9º, da Lei 8.080/1990, preconiza que “a 
direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, 
de acordo com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos”: 
I - no âmbito da União, pelo Ministério da 
Saúde.  
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 
pela respectiva secretaria de saúde ou órgão 
equivalente.  
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III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva 
secretaria de saúde ou órgão equivalente. 
 
Conclui-se que: 
a) Estão corretas as afirmativas I e II.  
b) Todas as alternativas estão incorretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Somente a alternativa III está incorreta. 
e) Somente a alternativa II está correta 
 
QUESTÃO 33 
 
“Tem como objetivos prevenir situações de risco 
por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. Destina-
se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação e, ou, fragilização de vínculos afetivos - 
relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou 
por deficiências, dentre outras)”.  Esse conceito 
refere-se a:  
a) Proteção Social Especial. 
b)Proteção Social Especial de Média 
Complexidade. 
c)Proteção Social Especial de alta Complexidade. 
d) Proteção Social Básica. 
e) Centro de Referência da Assistência Social. 
 
QUESTÃO 34 
 
A Política Nacional de Assistência Social – PNAS 
2004, define o CRAS - Centro de Referência da 
Assistência Social - como uma unidade pública 
estatal de base territorial, localizado em áreas 
de vulnerabilidade social, que executa serviços 
de proteção social básica. 
 
São considerados serviços de proteção básica de 
assistência social: 
a) Serviços de Medidas socioeducativas em 
meio-aberto. 
b) Serviços que oferecem atendimentos às 
famílias e indivíduos com seus direitos violados. 
c) Serviços que potencializam a família como 
unidade de referência, cujos vínculos familiar e 
comunitário não foram rompidos. 

d) Serviços de abordagem de rua. 
e) Serviços de medidas socioeducativas 
restritivas e privativas de liberdade. 
 
QUESTÃO 35 
 
Na regulamentação da profissão, Lei 8.662/93, 
artigo 4º, constituem-se como competências do 
assistente social: 
 
I - encaminhar providências e prestar 
orientações psicoterapêuticas a indivíduos, 
grupos e à população. 
II - orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos. 
III - realizar estudos socioeconômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades. 
IV - planejar, organizar e administrar benefícios 
e Serviços Sociais. 
V - planejamento, organização e administração 
de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço 
Social. 
 
Está correto o que se afirma em: 
a) I apenas. 
b) I e II apenas. 
c) I, III e IV apenas. 
d) II e III apenas. 
e) II, III, IV e V. 
 
QUESTÃO 36 
 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas, de acordo com o 
Código de Ética do Assistente Social, em seu 
artigo 18: 
“A quebra do sigilo só é _________ quando se 
tratarem de situações cuja gravidade possa, 
envolvendo ou não fato _________, trazer 
prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros 
e da coletividade.” 
a) proibida – privativo. 
b) admissível – delituoso. 
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c) obrigatória – criminoso. 
d) compulsória – público. 
e) aceita – delituoso. 
 
QUESTÃO 37 
 
Na América Latina na década de 1960, o Serviço 
Social desencadeou um amplo movimento de 
renovação profissional e sua principal 
característica era: 
a) A definição do desenvolvimento de 
comunidade como estratégia de intervenção da 
profissão para a superação das desigualdades 
sociais. 
b) A construção de um novo projeto profissional 
comprometido com as demandas e interesses 
dos trabalhadores e das camadas populares 
usuárias das políticas sociais. 
c) A opção exclusiva pela corrente metodológica 
marxista. 
d) O reconhecimento do sujeito enquanto 
indivíduo incapaz, responsável por sua ascensão 
social. 
e) A construção de um novo código de ética 
profissional que desse subsídio à prática 
profissional.  
 
QUESTÃO 38 
 
Sobre as definições abaixo, julgue: 
 
(  ) Estudo Social é um processo metodológico 
especifico do serviço social, que tem por 
finalidade conhecer com profundidade, e de 
forma crítica, uma determinada situação ou 
expressão da questão social, objeto de 
intervenção profissional.  
(  ) Perícia Social é uma avaliação, exame ou 
vistoria, solicitada ou determinada sempre que 
a situação exigir parecer técnico ou cientifico de 
uma determinada área de conhecimento, que 
contribua para a tomada de decisão.  
(  ) Relatório Social se traduz na apresentação 
descritiva e interpretativa de uma situação ou 
expressão da questão social.  
(   ) Laudo Social é um elemento de “prova” com 
a finalidade de dar suporte à decisão judicial. 
 

Esta correta à sequência: 
a) V, V, V, V  
b) V, F, F, V 
c) F, V, F, V  
d) F, V, V, F  
e) F, V, F, F 
 
QUESTÃO 39 
 
Dentre os elementos abaixo marque o que não 
é considerado instrumento de trabalho do 
Assistente Social: 
a) Terapia Individual.  
b) Estudo Social. 
c) Visita domiciliar. 
d) Entrevistas.  
e) Relatório Social. 
 
QUESTÃO 40 
 
Com base na autora Iamamoto (2000), 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I - Tendo como instrumento básico de trabalho a 
linguagem, as atividades dos assistentes sociais 
encontram-se intimamente associadas à sua 
formação teórico-metodológica, técnico-
profissional e ético política. 
II - Os assistentes sociais trabalham com a 
questão social nas suas mais variadas 
expressões cotidianas. 
III - O caráter político do trabalho do assistente 
social refere-se à obrigatoriedade de se fazer 
uma opção político partidária de militância. 
 
Está (ão) correta (s) apenas: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) I e III 
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