
                                                                                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Granito – 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: 3h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 32, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,3125 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) 
 
LINGUA BRASILEIRA                                                                                                                 
 
   (...)O Brasil tem dessas coisas, é um país 
maravilhoso, com o português como língua oficial, 
mas cheio de dialetos diferentes.  
   No Rio de Janeiro é ‘e aí merrmão! CB, sangue 
bom!’ Até eu entender que merrmão era “meu 
irmão” levou tempo. Para conseguir se comunicar, 
além de arranhar a garganta com o ‘erre’, você 
precisa aprender a chiar que nem chaleira velha: ‘vai 
rolá umasch paradasch inschperrtasch.’. 
   Na cidade de São Paulo eles botam um ‘i’ a mais na 
frente do ‘n’: ‘ôrra meu! Tô por deintro, mas não tô 
inteindeindo o que eu tô veindo’. E no interiorr 
falam um ‘erre’ todo enrolado: ‘a Ferrrnanda 
marrrcô a porrrteira’. Dá um nó na língua. A 
vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. 
   Em Mins, quer dizer em Minas, eles engolem letras 
e falam Belzonte, Nossenhora. Doidemais da conta, 
sô! Qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei 
daquela história do mineirinho na plataforma da 
estação. Quando ouviu um apito, falou apontando as 
malas: ‘Muié, pega os trem que o bicho tá vindo’. 
   No Nordeste é tudo meu rei, bichinho, ó xente. Pai 
é painho, mãe é mainha, vó é voinha. E pra você 
conseguir falar com o acento típico da região, é só 
cantar a primeira sílaba de qualquer palavra numa 
nota mais aguda que as seguintes. As frases são 
sempre em escala descendente, ao contrário do 
sotaque gaúcho. 
   Mas o lugar mais interessante de todos é 
Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado 
por Nossa Senhora do Desterro. Os nativos 
tradicionais, conhecidos como Manezinhos da Ilha, 
têm o linguajar mais simpático da nossa língua 
brasileira. Chamam lagartixa de crocodilinho de 
parede. Helicóptero é avião de rosca (que deve ser 
lido rôschca). Carne moída é boi ralado. Se você 
quiser um pastel de carne, precisa pedir um 
envelope de boi ralado. Telefone público, o popular 
orelhão, é conhecido como poste de prosa e a ficha 
de telefone é pastilha de prosa. Ovo eles chamam de 
semente de galinha e motel é lugar de 
instantinho.(...) 
 

RAMIL. Kledir. Tipo assim. Porto Alegre:RBS 
Publicações, 2003. P.75-76. (fragmento) 

 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Apenas uma alternativa contém ideias 
contrárias ao que o texto expressa. Marque-a: 
 
a) O autor do texto distingue os falares 
regionais, enfatizando suas diferentes 
pronúncias. 
b) A descrição que o autor do texto faz do falar 
carioca é recheada de humor. 
c) Segundo o texto, o sotaque paulistano é 
positivo já que pode ser benéfico na assimilação 
da pronúncia de certo idioma estrangeiro. 
d) O autor do texto deprecia as diferenças 
vocabulares da variedade linguística falada em 
Florianópolis. 
e) Pela leitura do texto, pode-se inferir que o 
autor do mesmo manifesta um certo 
preconceito linguístico ao se referir aos dialetos 
carioca, paulista, mineiro e nordestino. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a opção em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) vantagem/proveito. 
b) típico/característico. 
c) conseguir/ ter resultado. 
d) descendente/ tradicional. 
e) oposto/ contraditório. 
 
QUESTÃO 3 
 
Em qual alternativa as palavras obedecem à 
mesma regra de acentuação gráfica: 
 
a) alguém/ espírito/ referências/ vários/ você. 
b língua / próprios/ ambíguo/ subterrâneo / 
pronúncia. 
c) ótimas/ amém/ cândidas / robôs / país. 
d) ciências / sátira/ engraçadíssimo/ está / 
exímio. 
e) laboratório/ há/ heróis/ crítico/ público. 
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QUESTÃO 4 
 
“O PALHAÇO, de Selton Mello, é indicado pelo 
Brasil para a disputa do OSCAR 2013.” 
   (Jornal do Commercio – 21/09/2012) 
 
No fragmento acima está presente a função da 
linguagem: 
 
a) conativa. 
b) fática. 
c) emotiva. 
d) referencial. 
e) metalinguística. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque a opção cuja concordância verbal está 
INCORRETA: 
 
a) Quais de nós estão preocupados com o 
concurso? 
b) Os Estados Unidos são um país da América do 
Norte. 
c) Vossa Excelência não podeis aceitar tal 
proposta. 
d) Precisa-se de técnicos em computação. 
e) Veem-se crianças abandonadas nas ruas. 
 
QUESTÃO 6 
 
“Eu preparo uma canção que faça acordar os 
homens e adormecer as crianças.” 
        (Carlos Drummond de Andrade) 
 
No enunciado acima, há uma figura de 
linguagem chamada: 
 
a) metáfora. 
b) personificação. 
c)metonímia. 
d) antítese. 
e) eufemismo. 
 
QUESTÃO 7 
 
Assinale a alternativa em que a PONTUAÇÃO da 
frase não se justifica pela regra das demais. 

a) Esta prova, minha gente, está fácil. 
b) Você, filho, é um anjo. 
c) Defendemos nossos direitos, brasileiros. 
d) Bruno, candidato à vaga, fez boa prova. 
e) “Eu sei, meu amigo, a dor que tu passas”. 
 
QUESTÃO 8 
 
Observe a frase: “Assistimos à cena 
estarrecidos.” 
 
Em qual alternativa, ao se completar cada 
espaço, a regência verbal não é a mesma da 
frase acima: 
 
a) Aspirava _______ paz mundial. 
b) Paguei ________ médica que me consultou. 
c) Nós visamos _______ aprovação no concurso. 
d) Procedeu-se _______ entrega dos resultados. 
e) A mãe não queria ______ filha na rua. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 9 
 
Em 2012 a revista FORBES publicou mais uma 
vez a lista das mulheres mais influentes do 
mundo no cenário político, a presidenta Dilma 
aparece na relação pelo segundo ano 
consecutivo. Das personalidades citadas abaixo 
qual delas ocupou a 1ª (primeira) posição no 
ranking? 
 
a) Michelle Obama, Primeira Dama dos Estados 
Unidos. 
b) Dilma Roussef, Presidenta do Brasil. 
c) Hillary Clinton , Secretária de Estado dos 
Estados Unidos. 
d) Angela Merkel, Chanceler Alemã. 
e) Cristina Kirchner, Presidenta da Argentina. 
 
QUESTÃO 10 
 
O Brasil possui um rico cenário cultural, onde a 
influência de vários povos contribuiu para a 
formação de costumes heterogêneos, 
originando um mosaico étnico que permite um 
passeio nos diversos campos da arte. 
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I. O cinema brasileiro foi indicado ao Oscar 
com o filme “Rio”, na categoria Melhor 
Animação. 
II. Este ano, comemora-se o Centenário de 
Luiz Gonzaga “Rei do Baião”, conhecido por 
retratar o sofrimento e a pureza do seu povo, 
compôs os hinos “Asa Branca” e “Luar do 
Sertão”. 
III. Um dos artistas pernambucanos de 
maior destaque na atualidade é o escritor 
Romero Brito. 
IV. No último dia 19 de outubro, o final da 
novela “Avenida Brasil” ganhou destaque em 
toda mídia nacional pelo alto índice de 
audiência, a mesma foi escrita por João Emanuel 
Carneiro. 
 
Está (ão) INCORRETO (S) apenas o(s) item(ns): 
 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item III. 
c) Os itens I, II e III. 
d) Os itens I, II, IV. 
e) Os Itens I e III. 
 
QUESTÃO 11 
 
No ano de 2012, alguns fatos marcaram os 
países da América do Sul, entre eles:  
I – O senado aprovou o impeachment do 
presidente da República deste país por 
descumprimento de suas funções. 
II – Foi o mais recente país a ingressar no 
Mercosul, num processo de adesão que já se 
arrastava há anos, o mesmo foi oficializado após 
o Paraguai ter sido suspenso do bloco. 
III – É um país que possui uma das maiores 
economias do mundo, porém, segundo o Índice 
de Gini, importante medida internacional de 
concentração de renda, é o quarto país de maior 
desigualdade social da América Latina. 
As afirmativas acima se referem, 
respectivamente, a: 
 
a) Peru, Colômbia e Paraguai. 
b) Paraguai, Venezuela e Brasil. 
c) Venezuela, Peru e Paraguai. 
d) Paraguai, Colômbia e Brasil. 

e) Peru, Venezuela e Colômbia. 
 
QUESTÃO 12 
 
Vinte anos após a Eco-92, foi realizado no Brasil 
o Rio+20, um evento onde representantes de 
ONGs, empresas, setores da sociedade civil, 
chefes de Estado e de governo voltaram a se 
reunir para debater quais os rumos do planeta, 
na tentativa de reverter uma situação quase 
limite no que diz respeito à natureza. 
Os itens abaixo apresentam propostas 
abordadas na Conferência das Nações Unidas 
Rio+20, EXCETO: 
 
a) A promoção de eficiência, tratamento e uso 
de resíduos d’água como fonte, particularmente 
em áreas de expansão urbana.  
b) Que governos, empresas e a sociedade civil 
assumam compromissos específicos de apoio 
para a realização da Energia Sustentável para 
Todos. 
c) Integrar o desenvolvimento urbano 
sustentável como um componente-chave para 
as políticas nacionais. 
d) Restringir o uso de armas de fogo às Forças 
Armadas, polícia e empresas de segurança 
registradas. 
e) Buscar o desenvolvimento e a expansão 
urbana ambientalmente saudável e a utilização 
da terra. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 13 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A assistência social tem por objetivos. 
 
I - a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice. 
II - o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes. 
III - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de 
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prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas I e II são verdadeiras. 
e) I, II e III são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 14 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Para o enfrentamento da pobreza, a 
assistência social realiza-se de forma 
centralizada, autônoma e independente às 
políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e 
provimento de condições para atender 
contingências sociais e promovendo a 
universalização dos direitos sociais. 
b) Consideram-se entidades e organizações de 
assistência social 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. 
c) 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, nos termos desta Lei, e 
respeitadas as deliberações do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS). 
d) São de assessoramento aquelas entidades 
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, nos termos desta Lei, e respeitadas as 
deliberações do CNAS. 
e) São de defesa e garantia de direitos àquelas 
entidades 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, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as deliberações 
do CNAS. 
 
QUESTÃO 15 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A assistência social rege-se pelos seguintes 
princípios: 
 
a) supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 
b) universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 
c) divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para sua concessão. 
d) igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência 
exclusivamente à população urbana. 
e) 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. 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, 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 60 (sessenta) 
anos ou mais que comprovem não possuir 



 
Prefeitura Municipal de Granito/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
ASSISTENTE SOCIAL 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 5 de 9 
 

meios de prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família. 
II Considera-se incapaz de prover a manutenção 
da pessoa com deficiência ou idosa a família 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/3 
(um terço) do salário-mínimo. 
III - O desenvolvimento das capacidades 
cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas de 
habilitação e reabilitação, entre outras, não 
constituem motivo de suspensão ou cessação 
do benefício da pessoa com deficiência. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) I e II são verdadeiras. 
e) I, II e III são verdadeiras. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 17 
 
O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde – 
SUS a execução de ações específicas. Sobre isso, 
marque a única alternativa INCORRETA. 
 
a) Do controle da prestação de serviços que se 
relacionam diretamente com a saúde e sem a 
colaboração das entidades sindicais. 
b) De vigilância sanitária. 
c) De assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 
d) De saúde do trabalhador. 
e) De vigilância epidemiológica. 
 
QUESTÃO 18 
 
De acordo com Lei Nº 8.142/90, 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 e dá outras 
providências, em seu a Art. 4º - Para receberem 
os recursos, de que trata o art. 3º desta lei, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

 
I - Fundo de Saúde. 
II - Conselho de Saúde, com composição 
paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 
7 de agosto de 1990. 
III - plano de saúde. 
IV - contrapartida de recursos para a saúde no 
respectivo orçamento. 
V - Comissão de elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o 
prazo de (dois) anos para a sua implantação. 
 
Estão CORRETAS as seguintes alternativas: 
 
a) I, II e V. 
b) II, III, IV e V. 
c) Todas as alternativas estão corretas.  
d) Somente a alternativa III está errada.  
e) Somente a alternativa I é correta. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei de Regulamentação da Profissão, 
Lei nº 8.662 de 07 de junho de 1993, no seu 
artigo 20, o Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CRESS), contarão com os seguintes 
membros: 
 
a) Presidente, Vice-Presidente, dois Secretários, 
dois Tesoureiros, três membros do conselho 
fiscal e nove suplentes. 
b) Presidente, Vice-Presidente, três Secretários, 
dois Tesoureiros, três membros do conselho 
fiscal e dez suplentes. 
c) Presidente, Vice-Presidente, dois Tesoureiros, 
três membros do conselho fiscal e sete 
suplentes. 
d) Presidente, quatro Secretários, dois 
Tesoureiros, dois membros do conselho fiscal e 
nove suplentes. 
e) Presidente, Vice-Presidente, dois Secretários, 
dois Tesoureiros, e seis suplentes. 
 
QUESTÃO 20 
 
______________, conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista que tem 
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uma raiz comum: a produção social é cada vez 
mais social, enquanto a apropriação dos seus 
frutos mantém-se privada, monopolizada por 
uma parte da sociedade. 
Complete a lacuna, com a expressão correta: 
 
a) Relações sociais. 
b) Questão social. 
c) Capitalismo. 
d) Welfare state.  
e) Assistência Social. 
 
QUESTÃO 21 
 
O que dispõe o artigo 30 da Lei Orgânica da 
Assistência Social, nº 8.742/93: 
 
a) 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: Conselho de Assistência 
Social, de composição paritária entre governo e 
sociedade civil; Fundo de Assistência Social, com 
orientação e controle dos respectivos Conselhos 
de Assistência Social; Plano de Assistência 
Social. 
b) O Poder Executivo terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da publicação desta lei, 
obedecidas as normas por ela instituídas, para 
elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo 
sobre a extinção e reordenamento dos órgãos 
de assistência social do Ministério do Bem-Estar 
Social. 
c) As entidades e organizações de assistência 
social que incorrerem em irregularidades na 
aplicação dos recursos que lhes forem 
repassados pelos poderes públicos terão 
cancelado seu registro no Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), sem prejuízo de ações 
cíveis e penais. 
d) Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo 
respeito aos direitos estabelecidos 
nesta lei. 
e) Os recursos de responsabilidade da União 
destinados à assistência social serão 
automaticamente repassados ao Fundo 
Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida 
que se forem realizando as receitas. 

 
QUESTÃO 22 
 
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 
Social, nº 8.742/93, alterada pela LEI Nº 12.435, 
DE 6 DE JULHO DE 2011 – DOU DE 07/07/2011, 
em seu artigo 24 C, § 1º, O Peti tem abrangência 
nacional e será desenvolvido de forma 
articulada pelos entes federados, com a 
participação da sociedade civil, e tem como 
objetivo contribuir para a retirada de crianças e 
adolescentes com idade: 
 
a)  Inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de 
trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos.  
b) Inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de 
trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a 
partir de 12 (doze) anos. 
c) 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, 
ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 
12 (doze) anos. 
d) Inferior a 18 (dezoito) anos em situação de 
trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a 
partir de 12 (doze) anos. 
e) 18 (dezoito) anos em situação de trabalho, 
ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos. 
 
QUESTÃO 23 
 
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 
Social, nº 8.742/93, alterada pela LEI Nº 12.435, 
DE 6 DE JULHO DE 2011 DE 07/07/2011, em seu 
Art. 3º, que trata das entidades e organizações 
de assistência social que prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos 
por esta Lei, bem como as que atuam na defesa 
e garantia de direitos, define:  
 
1. Entidades de Atendimento 
2. Entidades de Assessoramento 
3. Entidades de Defesa e Garantia de Direitos  
 
(     ) executam programas e projetos voltados 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos 
direitos socioassistenciais, construção de novos 
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento 
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das desigualdades sociais, articulação com 
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social.  
(    ) 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. 
(  ) 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. 
 
Está correta a sequência: 
 
a)1,2,3 
b)2,3,1 
c)3,2,1 
d)3,1,2 
e)2,1,3 
 
QUESTÃO 24 
 
Sobre os benefícios eventuais, dispostos na Lei 
Orgânica da Assistência Social, nº 8.742/93, 
alterada pela LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 
2011 DE 07/07/2011, assinale a alternativa 
correta:  
 
a) Os benefícios são prestados aos cidadãos e às 
famílias em virtude apenas de nascimento e 
morte.  
b) A concessão e o valor dos benefícios de que 
trata este artigo serão definidos pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios e previstos nas 
respectivas leis orçamentárias anuais, com base 
em critérios e prazos definidos pelos respectivos 
Conselhos de Assistência Social.  
c) O Beneficio eventuais subsidiários podem ser 
acumulados com aqueles instituídos pelas Leis 
nº 10.954 de 29/09/04 e 10.458 de 14/05/02.  
d) Os benefícios eventuais são provisões 
suplementares e permanentes.  
e) Os benefícios integram o Sistema Único da 
Saúde. 
 

QUESTÃO 25 
 
De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069 de 1990, Art. 8° - É 
assegurado à gestante, através do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal: 
 
I. A gestante será encaminhada aos diferentes 
níveis de atendimento, segundo critérios 
médicos específicos, obedecendo-se aos 
princípios de regionalização e hierarquização do 
Sistema. 
II. A parturiente será atendida 
preferencialmente pelo mesmo médico que a 
acompanhou na fase pré-natal. 
III. Incumbe ao Poder Público propiciar apoio 
alimentar à gestante e à nutriz que dele 
necessitem. 
IV. Identificar o recém-nascido mediante o 
registro de sua impressão plantar e digital e da 
impressão digital da mãe, sem prejuízo de 
outras formas normatizadas pela autoridade 
administrativa competente; 
V. Manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo 
de dezoito anos. 
 
Estão CORRETAS as seguintes alternativas: 
 
a) I, II e III.   
b) III, IV e V 
c) Todas as alternativas estão corretas.  
d) Somente a alternativa III está errada.  
e) Somente as alternativas II e V estão erradas. 
 
QUESTÃO 26 
 
De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069 de 1990, em seu Art. 
239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato 
destinado ao envio de criança ou adolescente 
para o exterior com inobservância das 
formalidades legais ou com o fito de obter lucro, 
terá pena de: 
 
a) Reclusão de seis meses a três anos. 
b) Reclusão de até quatro anos e multa.  
c) Reclusão de quatro a seis anos, e multa. 
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d) Reclusão de seis meses a três anos e multa. 
e) Pagamento de multa no valor de até 10 
salários mínimos. 
 
QUESTÃO 27 
 
As competências e atribuições dos/as 
assistentes sociais, na política de Assistência 
Social e com base na Lei de Regulamentação da 
Profissão, requisitam, do (a) profissional, 
algumas competências gerais que são 
fundamentais à compreensão do contexto 
sócio-histórico em que se situa sua intervenção, 
EXCETO:  
 
a) Apreensão crítica dos processos sociais de 
produção e reprodução das relações sociais 
numa perspectiva de totalidade.  
b) Análise do movimento histórico da sociedade 
brasileira, apreendendo as particularidades do 
desenvolvimento do Capitalismo no País e as 
particularidades regionais.  
c) Compreensão do significado social da 
profissão e de seu desenvolvimento sócio-
histórico, nos cenários internacional e nacional, 
desvelando as possibilidades de ação contidas 
na realidade. 
d) Identificação das demandas presentes na 
sociedade, visando a formular respostas 
profissionais para o enfrentamento da questão 
social, considerando as novas articulações entre 
o público e o privado (ABEPSS, 1996). 
e)Estimular a organização individual e 
orientar(as) os usuários(as) e trabalhadores(as) 
da política de Assistência Social a constituir 
partidos políticos partidários. 
 
QUESTÃO 28 
 
O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 01 de 
outubro de 2003 em seu Art. 17, preconiza que 
“Ao idoso que esteja no domínio de suas 
faculdades mentais é assegurado o direito de 
optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável”. E não estando o idoso 
em condições de proceder à opção, esta será 
feita, segundo estatuto: 
 

I – pelo curador, quando o idoso for interditado. 
II – pelos familiares, quando o idoso não tiver 
curador ou este não puder ser contactado em 
tempo hábil. 
III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco 
de vida e não houver tempo hábil para consulta 
a curador ou familiar. 
IV – pelo próprio médico, quando não houver 
curador ou familiar conhecido, caso em que 
deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 
 
Estão corretas as seguintes afirmativas: 
 
a) I, III e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I, III, IV. 
d) I, IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 29 
 
De acordo com o Estatuto do Idoso em seu Art. 
19. “Os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra idoso serão 
obrigatoriamente comunicados pelos 
profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes 
órgãos”: 
 
a) Autoridade policial; Ministério Público; 
Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual 
do Idoso; Conselho Nacional do Idoso. 
b) Justiça Federal; Conselho Municipal do Idoso; 
Conselho Estadual do Idoso;  
c) Familiares; Ministério Público; Conselho 
Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; 
Casa de Convivência.  
d) Abrigo de Idosos; Ministério Público; 
Conselho Municipal do Idoso; Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
e) Autoridade policial; Ministério Público; Abrigo 
de Idosos. 
 
QUESTÃO 30 
 
Tendo como base o critério idade, no tocante às 
Políticas Públicas, relacione:  
 
I – Direitos acessíveis a partir dos 60 anos.  
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II – Direitos acessíveis a partir dos 65 anos. 
III – Direitos acessíveis a partir dos 70 anos. 
 
( ) Transporte gratuito, descrito na Constituição 
Federal; 
( ) Acompanhante durante internações 
hospitalares; 
( ) Voto facultativo; 
( ) Benefício de Prestação Continuada – BPC; 
( ) Prioridade na tramitação dos processos e 
procedimentos; 
( ) Garantia de acessibilidade mediante 
eliminação de barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas; 
 
A sequência correta é: 
 
a) II, I, III, II, I, I. 
b )I, III. III, II, III, I. 
c) I, III, II, I, II, II. 
d) II, I, I, II, I, III. 
e) III, II, I, I, III, II. 
 
QUESTÃO 31 
 
O processo de participação popular que visa 
definir, executar e acompanhar as políticas 
públicas e as políticas de governo é chamado 
de: 
 
a) Avaliação social.  
b) Controle social.  
c) Ação social e comunitária.  
d) Controle das políticas públicas.  
e) Controle e julgamento. 
 
QUESTÃO 32 
 
A Seguridade Social em nosso país compreende 
um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos poderes públicos e da sociedade, destinado 
a assegurar o direito relativo à saúde, à 
previdência e à assistência social. Entre os 
princípios que a regem está: 
 
a) Uniformidade e equivalência dos benefícios 
às populações urbanas e rurais. 
b) Caráter centralizado da gestão administrativa. 

c) Igualdade na forma de participação no 
custeio. 
d) Universalidade na prestação dos benefícios e 
serviços. 
e) Redutibilidade do valor dos benefícios. 
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