
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – 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 uma hora que antecede 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) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, Chico Buarque 
de. A arte de Chico Buarque.) 

 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo com o 
que o texto SINAL FECHADO expressa: 
 
a) Há uma evidente relação entre o texto da música 
de Paulinho da Viola e o título desse texto. 
b) Pode-se afirmar que o texto contém um diálogo 
entre duas pessoas que se conhecem e que estão 
em veículos. 

c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não são 
iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, tendo em 
vista que um dos falantes tenta exercer influência 
sobre o comportamento do outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja nele 
a presença da linguagem figurada ou conotativa em 
alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 

 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, palavras 
acentuadas pelas mesmas regras de acentuação 
gráfica  das palavras assinaladas acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 

 
QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
                             (Jornal do Commercio – 23/10/2012) 
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No texto acima, está presente uma das funções da 
linguagem. Assinale a alternativa correspondente a 
essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 

QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 

QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, marque 
a alternativa que contém, na sequência, as duas 
figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 
 

QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo que se 
encontraram no trânsito, os amigos ficaram felizes e 
puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no fragmento 
acima, indique a alternativa que contém a relação 
semântica, na sequência, de cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 

QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram em 
vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 

QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a alternativa 
cujo verbo não apresenta a mesma regência dos 
verbos sublinhados no fragmento acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
 

QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me disse 
que, caso a verba não fosse repassada logo, a obra, 
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída 
no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me disse 
que, caso a verba não fosse repassada logo, a obra, 
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me disse 
que caso a verba não fosse repassada logo, a obra 
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me disse 
que, caso a verba não fosse repassada logo a obra, 
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída 
no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me disse 
que caso a verba não fosse repassada logo, a obra,   
conforme foi feita a previsão, não estaria concluída 
no prazo combinado. 
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ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo Campos, 
um dos nomes de maior ascensão na política 
brasileira desempenhou uma função de grande 
destaque ao lado do então Presidente Lula, 
ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 

QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores de 
cultura. Nesse contexto, o Brasil tem recebido 
prêmios e elogios, ganhando espaço no mercado 
internacional. O filme dirigido por Walter Salles que 
se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 

QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, esses 
acontecimentos colocam o país em evidência no 
mundo inteiro. Duas organizações terão papel 
crucial nesses acontecimentos, são elas: a CBF – 
Confederação Brasileira de Futebol e o COB - Comitê 
Olímpico Brasileiro, que hoje são presididos, 
respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
 

QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por esse 
território há bastante tempo, no passado, o Reino 
Unido derrotou a Argentina permanecendo como 
dono do território, mais recentemente a presidenta 
Cristina Kirchner decidiu reclamar novamente a 
soberania do território, o novo conflito ganhou 
espaço nos noticiários de todo o mundo, o 
arquipélago tão disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
 

QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro da 
União Europeia para tentar recuperar da situação de 
crise que se instalou. O país gastou bem mais do que 
podia na última década, pedindo empréstimos 
pesados e deixando sua economia refém da 
crescente dívida. O país citado no texto teve que 
recorrer a empréstimos junto ao Banco Central 
Europeu e ao Fundo Monetário Internacional, 
aumentando sua crise interna. A crise descrita 
refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 

 
LEGISLAÇÃO SUAS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A assistência social, direito do cidadão e 
dever do Estado, é Política de Seguridade Social 
contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de 
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ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. 
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) Para o enfrentamento da pobreza, a 
assistência social realiza-se de forma integrada 
às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais 
e provimento de condições para atender 
contingências sociais e promovendo a 
universalização dos direitos sociais. 
d) O Suas é integrado pelos entes federativos, 
pelos respectivos conselhos de assistência social 
e pelas entidades e organizações de assistência 
social abrangidas por esta Lei. 
e) A instância coordenadora da Política Nacional 
de Assistência Social é o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.    
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
I – A proteção social especial é o conjunto de 
serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa a prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. 
II - A proteção social básica é o conjunto de 
serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo contribuir para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários, a defesa de 
direito, o fortalecimento das potencialidades e 
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 
para o enfrentamento das situações de violação 
de direitos. 
III - A vigilância socioassistencial é um dos 
instrumentos das proteções da assistência social 
que identifica e previne as situações de risco e 

vulnerabilidade social e seus agravos no 
território. 
 
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.    
 
QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
I – O Creas é a unidade pública municipal, de 
base territorial, localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de 
abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias. 
II - Os Cras e os Creas são unidades públicas 
estatais instituídas no âmbito do Suas, que 
possuem interface com as demais políticas 
públicas e articulam, coordenam e ofertam os 
serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social. 
III - O Cras é a unidade pública de abrangência e 
gestão municipal, estadual ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos e 
famílias que se encontram em situação de risco 
pessoal ou social, por violação de direitos ou 
contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial. 
 
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.    
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da 
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Assistência Social assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
Compete aos Municípios: 
I – efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e 
funeral. 
II - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os 
serviços, os programas e os projetos de 
assistência social em âmbito local. 
III - responder pela concessão e manutenção 
dos benefícios de prestação continuada 
definidos no art. 203 da Constituição Federal. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) I e II são verdadeiras. 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) O benefício de prestação continuada é a 
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família. 
b) A condição de acolhimento em instituições de 
longa permanência não prejudica o direito do 
idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício 
de prestação continuada. 
c) 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. 
d) Entendem-se por benefícios eventuais as 
provisões suplementares e provisórias que 
integram organicamente as garantias do Suas e 
são prestadas aos cidadãos e às famílias em 
virtude de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade temporária e de calamidade 
pública. 
e) O CNAS, ouvidas as respectivas 
representações de Estados e Municípios dele 
participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das 3 (três) 
esferas de governo, a instituição de benefícios 
subsidiários no valor de até 20% (vinte por 
cento) do salário-mínimo para cada criança de 
até 6 (seis) anos de idade. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Foram cinco os códigos de Ética do Serviço 
Social no Brasil até agora. Assinale a alternativa 
que identifica os respectivos anos: 
 
a) 1942 – 1963 – 1978 – 1989 – 1993. 
b) 1943 – 1962 – 1976 – 1987 – 1993. 
c) 1944 – 1961 – 1977 – 1988 – 1992. 
d) 1941 – 1967 – 1970 – 1981 – 1998. 
e) 1947 – 1965 – 1975 – 1986 – 1993. 
 
QUESTÃO 22 
 
A dimensão política da prática profissional do 
Assistente Social: 
 
a) Identifica-se com a ação e a militância 
político-partidária. 
b) Reclama a autonomia irrestrita do projeto 
profissional. 
c) Subordina-se ao poder dos governantes sobre 
os órgãos executivos. 
d) Restringe-se à prática manipulatória imediata 
de influência sobre a reprodução social. 
e) Exige o reconhecimento dos diversos 
interesses em confronto que se expressam na 
vida dos sujeitos sociais e na prática 
profissional. 
 
QUESTÃO 23 
 
Segundo a autora Myrian Veras Baptista, o 
processo de planejamento no momento em que 
as decisões são explicitadas, sistematizadas, 
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interpretadas e detalhadas, representando 
graus decrescentes de níveis de decisão, os 
documentos decorrentes se caracterizam como: 
 
a) Relatórios. 
b) Propostas. 
c) Instrumentos. 
d) Planos, programas e projetos. 
e) Parecer Social. 
 
QUESTÃO 24 
 
O Movimento de Reconceituação do Serviço 
Social caracteriza-se por desenvolver um 
processo de questionamento dos referenciais 
teóricos importados de outros países/culturas e 
das práticas profissionais tradicionais. Esse 
movimento, por ser processual, sofreu 
influências de vários paradigmas sobre a noção 
de prática profissional. Assinale a alternativa 
que contempla o documento que considera a 
concepção de instituição como aparelho 
ideológico do Estado e, portanto, limitadora da 
ação profissional transformadora. 
 
a) Método BH. 
b) Documento de Teresópolis. 
c) Nova Proposta. 
d) Documento de Araxá. 
e) Encíclica Rerum Novarum. 
 
QUESTÃO 25 
 
Fazendo um resgate histórico das principais 
correntes do pensamento teórico e 
metodológico de apreensão, intervenção e 
pesquisa, que historicamente influenciou o 
Serviço Social, podemos afirmar que as 
principais foram:  
 
a)Fenomenologia, Pragmatismo e 
Existencialismo. 
b) Existencialismo, Estruturalismo e Positivismo. 
c) Positivismo, Fenomenologia e Marxismo. 
d) Idealismo, Marxismo e Pragmatismo.  
e) Tomismo, Positivismo e Existencialismo.  
 
 

QUESTÃO 26 
 
Qual das técnicas de coletas de dados NÃO é 
utilizada na pesquisa social:  
 
a) Grupos focais. 
b) Análise de discurso. 
c) Pesquisa documental. 
d) Entrevista semi-estruturada. 
e) Observação. 
 
QUESTÃO 27 
 
De Acordo com o Estatuto do Idoso em seu Art. 
74, compete ao Ministério Público: 
 
I – Instaurar o inquérito civil e a ação civil 
pública para a proteção dos direitos e interesses 
difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e 
individuais homogêneos do idoso. 
II – Promover e acompanhar as ações de 
alimentos, de interdição total ou parcial, de 
designação de curador especial, em 
circunstâncias que justifiquem a medida, e 
oficiar em todos os feitos em que se discutam os 
direitos de idosos em condições de risco. 
III – Atuar como substituto processual do idoso 
em situação de risco, conforme o disposto no 
art. 43 desta lei. 
IV – Promover a revogação de instrumento 
procuratório do idoso, nas hipóteses previstas 
no art. 43 desta lei, quando necessário ou o 
interesse público justificar. 
 
A alternativa correta é: 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II e IV está correto. 
c) Somente os itens I e III e IV estão corretos. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
e) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 28 
 
O autor Vicente de Paula Faleiros (2009) fala de 
uma forma de espoliação do próprio direito do 
trabalhador de ter um acesso igual aos 
benefícios sociais, pela intermediação de um 
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distribuidor que se apossa dos recursos ou 
processos para consegui-los, trocando-os por 
formas de obrigações que se tornam débitos da 
população. Isso caracteriza-se como: 
 
a) Clientelismo. 
b) Autoritarismo. 
c) Burocratização. 
d) Favorecimento. 
e) Assistencialismo. 
 
QUESTÃO 29 
 
A doutrina neoliberal, um conjunto de ideias 
políticas e econômicas capitalistas, adotada por 
diferentes países é apontada como saída para a 
crise e a estagnação econômica. O modelo de 
Estado apontado como ideal dentro dessa 
doutrina é o Estado: 
 
a) De bem-estar social. 
b) Autocrático-burguês. 
c) Intervencionista. 
d) Ampliado.  
e) Mínimo. 
 
QUESTÃO 30 
 
A prática profissional do Assistente Social na 
área de saúde representa uma das 
possibilidades de produzir conhecimento por 
meio de pesquisa qualitativa. Do ponto de vista 
metodológico, a pesquisa qualitativa envolve as 
seguintes técnicas ou instrumentos: 
 
I. Estudo de caso, observação, questionário e 
entrevista. 
II. Observação, amostra probabilística, história 
de vida e pesquisa bibliográfica. 
III. Estudo de caso, análise de resultados, 
questionário e entrevista. 
IV. História de vida e a análise de documentos. 
 
O correto está apenas em: 
 
a) I e IV. 
b) I e II. 
c) II, III e IV. 

d) II e III. 
e) Todos estão errados.  
 
QUESTÃO 31 
 
Na construção de um projeto social, um 
momento essencial que permite compreender a 
problemática em questão e fornecer as bases 
para a definição de resultados e dos demais 
elementos do projeto é a elaboração:  
 
a) Do diagnóstico. 
b) Do objetivo. 
c) Do orçamento. 
d) Da estratégia. 
e) Do planejamento. 
 
QUESTÃO 32 
 
De acordo com a Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS 2004, assinale a alternativa que 
conceitua corretamente a “família”:  
 
a) É um grupo de pessoas que obtém laços de 
relacionamentos afetivos ou não. 
b) É um grupo de pessoas que se encontram 
unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou 
de solidariedade. 
c) É a reunião de pessoas unidas por laços 
afetivos, religiosos ou de afinidade. 
d) É a reunião de pessoas obtidas mediante 
casamento legalizado ou informal. 
e) É um grupo de pessoas que se unem em prol 
do fortalecimento da afetividade ou da 
solidariedade. 
 
QUESTÃO 33 
 
De acordo com a 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 e dá outras 
providências, em Art. 2º- Os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde - FNS serão alocados como:  
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I - Despesas de custeio e de capital do Ministério 
da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta. 
II - Investimentos previstos em Lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional.  
III - Investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde. 
IV - Cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 
 
A alternativa correta é: 
 
a) Somente os itens I e II estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
d) Todas as alternativas estão erradas.  
e) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 34 
 
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 
Social nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
alterada pela Lei 12.435/2011, assinalar a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna abaixo: 
“O benefício de prestação continuada é a 
garantia de _____________________________ 
mensal (is) à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso com sessenta e cinco anos ou mais e 
que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida por 
sua família.” 
 
a) 10% de um salário mínimo. 
b) Um salário mínimo.  
c) Meio salário mínimo 
d) ¼ de salário mínimo. 
e) Dois salários mínimos. 
 
QUESTÃO 35 
 
Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8069, de 13/07/90, 
considera-se criança, para efeitos desta lei, a 
pessoa até: 
 

a) 10 anos incompletos.  
b) 13 anos completos. 
c) 12 anos incompletos. 
d) 09 anos completos. 
e) 10 anos completos. 
 
QUESTÃO 36 
 
Em consonância com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8069, de 13/07/90,  em seu 
Título V, sobre o Conselho Tutelar. 
 
Art. 131 - O Conselho Tutelar é órgão 
_____________ e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela _____________ de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definidos nesta Lei. Assinale a 
alternativa CORRETA que completa as lacunas: 
 
a) transitório / nação. 
b) fixo / justiça. 
c) transitório / sociedade. 
d) permanente / sociedade. 
e) permanente / justiça. 
 
QUESTÃO 37 
 
De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Assistente Social, em seu Art. 32, a punibilidade 
do assistente social, por falta sujeita a processo 
ético e disciplinar prescreve, contados da data 
da verificação do fato respectivo, prescreve em: 
 
a) 2 anos.  
b) 4 anos e seis meses. 
c) 5 anos.  
d) 6 anos e seis meses.  
e) 10 anos e seis meses.  
 
QUESTÃO 38 
 
Assinale a alternativa verdadeira, conforme o 
Art. 6 da Lei 8.662/93, que dispõe sobre a 
Profissão do Assistente Social:  
 
a) É alterada a denominação do Conselho 
Federal de Assistentes Sociais (CFAS) para 
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e é 
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mantida a denominação dos Conselhos 
Regionais de Assistentes Sociais (CRAS). 
b) É mantida a denominação do atual Conselho 
Federal de Assistentes Sociais (CFAS) e alterada 
a denominação dos Conselhos Regionais de 
Assistentes Sociais (CRAS) para Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS). 
c) São alteradas as denominações do atual 
Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS) e 
dos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais 
(CRAS), para, respectivamente, Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS). 
d) São alteradas as denominações do Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS) e dos 
Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 
para Conselho Federal de Assistentes Sociais 
(CFAS) e Conselhos Regionais de Assistentes 
Sociais (CRAS). 
e) Mantém se a denominação de Conselho 
Federal de Assistentes Sociais (CFAS) e 
Conselhos Regionais de Assistentes Sociais 
(CRAS). 
 
QUESTÃO 39 
 
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
determina que o conjunto de ações e serviços 
de saúde prestados por Órgãos e Instituições 
Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da 
administração direta e indireta, das Fundações 
mantidas pelo poder público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa 
privada poderá participar do SUS, em caráter: 
 
a) Extraordinário.  
b) Complementar.  
c) Suplementar. 
d) Permanente.  
e) Temporário. 
 
QUESTÃO 40 
 
Segundo FÁVERO, 2003, p. 42, “É um processo 
metodológico específico do Serviço Social, que 
tem por finalidade conhecer com profundidade 
e de forma crítica, uma determinada situação ou 
expressão da questão social, especialmente nos 

seus aspectos socioeconômicos e culturais”. O 
texto refere-se a (ao): 
 
a) Estudo Social. 
b) Perícia Técnica 
c) Relatório Social. 
d) Laudo Técnico. 
e) Parecer Social. 
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