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Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE 
RESPOSTAS personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do 
contrário, solicite outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta. Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 03 (três) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência 
médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, 
a qualquer momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do 
concurso. Será igualmente excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■  Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE 
QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também 
assinar a LISTA DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço 
eletrônico www.fundelta.com.br, conforme Edital do Concurso.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,5 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,0 

 
Texto I 

A educação é uma arma 
O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece 

viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças 
em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas 
ruas. 

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. 
Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao 
enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. 
Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber 
que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões 
em que são lançados. Mas, os piores são os que acham 
impossível regenerar um homem. 

Victor Hugo advertiu: “Quem abre uma escola fecha uma 
prisão”. Muito antes, Pitágoras conclamou: “Educar crianças, 
para que não seja necessário castigar os adultos”. Não é, 
portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir 
que se invista cada vez mais em educação. É ela que 
arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós. 
 

(Revista Educação, out.1999. Adaptado) 
 
01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Com base no texto acima, o título do texto I “A educação é 
uma arma” apresenta-se em qual figura de linguagem? 
a)  Metáfora. 
b)  Catacrese. 
c)  Metonímia. 
d)  Onomatopeia. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou 
expressões recuperam, por coesão textual, o fato da 
advertência do escritor Vitor Hugo no texto I. 
a)  liberdade, impaciência. 
b)  impossibilidade, interesse. 
c)  vontade, liberdade. 
d)  solidariedade, condenação. 

 
03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os 
criminosos é: 
a)  não tem como mudar a forma como eles levam a vida. 
b)  são pessoas a serem dizimadas da sociedade. 
c)  é muito melhor vê-los nas prisões. 
d)  o pânico que acontece na sociedade é culpa deles. 
 
 
 
 
 

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A expressão “parece viver em pânico”, na primeira e na 
segunda linha do texto significa que: 
a)  As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a 

criminalidade. 
b)  Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do 

pânico na vida das pessoas. 
c)  Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em 

um transtorno geral. 
d) Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando 

problemas no cotidiano. 
 

05. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Na oração “Aqueles que já estão cegos pelo pavor não 
têm dúvida ao enxergar”. A partir dos estudos gramaticais 
podemos dizer que o termo destacado se refere à: 
a)  Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b)  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
c)  Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
d)  Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 
06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o 
período de pânico. Substituindo 86% por 1% e flexionando 
o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-
se-á: 
a)  1% fará. 
b)  1% farão. 
c)  1% fazia. 
d)  1% faziam. 

 
07. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido 
conotativo. 
a)  Não será preciso castigar os adultos. 
b)  Vários pensadores falaram sobre a criminalidade. 
c)  É o ensino que arrebenta as grades. 
d)  Muitos querem a pena de morte. 

 
08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é 
sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por 
onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar: 
a)  uma explicação; 
b)  um esclarecimento; 
c)  um vocativo; 
d)  uma citação. 
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09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e 
senadores as leis necessárias para punir esses 
assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e 
multas vigorosas para quem desobedece às leis e à 
sinalização. E da justiça , rapidez e dureza com os 
infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12). 
Empregam-se as vírgulas para: 
a)  separar termos coordenados; 
b)  separar as orações adjetivas; 
c)  isolar orações intercaladas; 
d)  indicar a supressão do verbo. 

 
10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo 
para a correção e o sentido do texto em: 
a)  O grupo que abrange os seis países mais ricos por 

onde se abarcam. 
b)  São carentes de propostas políticas por imunes a. 
c) Sob a direção de Capangas o movimento foi 

declaradamente ilegal por em cuja direção. 
d) E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais 

radicais interesses por talvez equivalha à. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE ASSISTENTE SOCIAL 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,5 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,0 

 
11. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

A política de Assistência Social realiza-se de forma 
integrada às políticas setoriais, considerando as 
desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, 
à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. Tem como objetivo:  
a) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de 

proteção social básica e, ou, especial para famílias, 
indivíduos e grupos dos territórios.  

b)  Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 
grupos específicos das áreas urbanas, ampliando o 
acesso a bens e serviços socioassistenciais básicos e 
especiais.  

c)  Divulgar os benefícios, serviços, programas e projetos 
assistências e os recursos oferecidos pelo Poder 
Público. 

d)  Assegurar que as ações no âmbito da assistência 
social tenham centralidade na família e que garantam a 
convivência familiar e comunitária.  

 
 
 
 
 
 

12. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
A Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 
tem como proteções afiançadas, a proteção social básica e 
a proteção social especial. Com relação à proteção social 
especial é INCORRETO afirmar: 
a)  A atuação com as famílias em situação de risco devem 

abranger desde o provimento de seu acesso a serviços 
de apoio e sobrevivência até sua inclusão em redes 
sociais de atendimento e de solidariedade. 

b)  É a modalidade de atendimento social destinada às 
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 
social. 

c) Deve priorizar a reestruturação dos serviços de 
abrigamento dos indivíduos que não contam com a 
proteção e o cuidado de suas famílias para as novas 
modalidades de atendimento.  

d)  Requer acompanhamento individual e maior 
flexibilidade nas soluções protetivas. 

 
13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

A proteção social envolve um conjunto de seguranças 
dinamicamente articuladas, que são as seguranças de: 
a) Acolhida, alimentar, de emprego, de convívio e de 

liberdade. 
b)  Acolhida, de renda, de convívio e de desenvolvimento 

da autonomia. 
c)  Emprego, de renda, de capacitação, de apoio e auxílio 

e de emancipação. 
d)  Renda, de capacitação, alimentar, de convívio e de 

garantia de direitos. 
 

14. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
O Sistema Único de Assistência Social – SUAS define e 
organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à 
execução da política de assistência social, possibilitando a 
normatização dos padrões nos serviços, qualidade no 
atendimento, indicadores de avaliação e resultado, 
nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial. 
Com base nisso, NÃO se constitui um eixo estruturante do 
SUAS: 
a)  Precedência da gestão pública da política. 
b)  Participação popular/cidadão usuário. 
c)  Valorização da presença do controle social. 
d)  Integração às políticas sociais e econômicas. 
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15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 
PAIF faz atendimento às famílias em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos e da fragilização de 
vínculos de pertencimento e sociabilidade. Com relação ao 
PAIF, é INCORRETO afirmar:  
a)  Tem por princípios norteadores a universalidade e 

gratuidade de atendimento e sua implementação cabe 
apenas à esfera municipal.  

b)  Este serviço é ofertado necessariamente no CRAS. 
c)  Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, 

no combate a todas as formas de violência, de 
preconceito, de discriminação e de estigmatização nas 
relações familiares. 

d)  O atendimento as famílias residentes nas áreas rurais e 
assentamentos podem ser realizados por meio de 
equipes volantes ou CRAS itinerantes. 

 
16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS dispõe sobre 
a organização da assistência social. Assim, é CORRETO 
afirmar:  
a)  A Assistência Social realiza-se de forma desintegrada 

às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da 
pobreza e à garantia dos mínimos sociais. 

b) 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 ações de iniciativa pública e da 
sociedade.  

c)  Tem como um dos princípios a supremacia do 
atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica. 

d)  Considera como entidades e organizações de 
Assistência Social aquelas que prestam, com fins 
lucrativos, atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos pela LOAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 
O Benefício da Prestação Continuada – BPC que trata a 
LOAS prevê que:  
a) É garantido um salário e meio mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso, a partir de 65 anos, 
que comprovem não possui meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família.  

b) Considera-se incapaz de prover a manutenção da 
pessoa portadora de deficiência ou idosa à família cuja 
renda mensal per capta seja igual a um salário mínimo. 

c)  O pagamento do BPC cessa somente no momento da 
morte do beneficiário. 

d)  Não pode ser acumulado pelo beneficiário com 
qualquer outro no âmbito da seguridade social, ou de 
outro regime, salvo o da assistência médica. 

 
18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Segundo a Lei 8662/93 que regulamenta a profissão, são 
atribuições privativas do assistente social, EXCETO:  
a)  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 

b)  Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades 
públicas ou privadas.  

c)  Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da 
gestão financeira.  

d)  Planejar, organizar e administrar programas e projetos 
em unidades de Serviço Social.  

 
19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

A Carteira de Identidade Profissional expedida pelos 
Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) serve de 
prova para fins de exercício profissional e de carteira de 
identidade pessoal e tem fé pública em todo o território 
nacional, conforme previsto:  
a)  Em resolução do Conselho Federal de Serviço Social - 

CFESS.  
b)  Na Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente 

Social. 
c) Em instrução normativa do Conselho Regional de 

Serviço Social - CRESS.  
d)  Em resolução do Conselho Regional de Serviço Social 

- CRESS.  
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20. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
O Código de Ética profissional, no capítulo V, que trata do 
sigilo profissional, afirma que: 
a)  Em trabalho multidisciplinar, o assistente social poderá 

prestar todas as informações.  
b)  A quebra do sigilo tem que ser feita quando solicitada 

pela justiça, sem nenhuma restrição. 
c)  A quebra do sigilo é admissível em situações que 

garantam a qualidade do trabalho profissional.  
d)  O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o 

assistente social tome conhecimento, como 
decorrência do exercício da atividade profissional. 

 
21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

De acordo com o Código de Ética Profissional constitui um 
dever do Assistente Social com relação às instituições 
empregadoras:  
a)  Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos 

usuários, através de programas e políticas sociais. 
b)  Contribuir para a preservação da correlação de forças 

institucionais, aparando as legítimas demandas da 
instituição. 

c)  Empregar com transparência as verbas sob a sua 
responsabilidade para fins clientelistas e eleitorais.  

d)  Emprestar seu nome e registro profissional para 
simulação do exercício efetivo do Serviço Social. 

 
22. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Instrumento 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:  
a)  Parecer social.  
b)  Laudo social.  
c)  Relatório social.  
d)  Estudo social. 

 
23. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Documento específico elaborado pelo Assistente Social 
que se traduz na apresentação descritiva e interpretativa 
de uma situação ou expressão da questão social, podendo 
conter apenas parcialidades da questão ou situação em 
estudo:  
a)  Parecer social.  
b)  Relatório social. 
c)  Perícia social.  
d)  Estudo social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA determina 
como linhas de ação da política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente:  
I -  Políticas Sociais Básicas. 
II - Políticas e programas de assistência social, em caráter 

supletivo, às crianças e adolescentes. 
III - Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a)  I, apenas.  
b)  II, apenas. 
c)  I e III. 
d)  I e II.  

 
25. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente NÃO se 
constitui atribuição do Conselho Tutelar:  
a) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 

constitua infração administrativa ou penal contra os 
direitos da criança ou adolescente. 

b)  Representar junto à autoridade judiciária nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações. 

c)  Requisitar certidões de nascimento e óbito de criança 
ou adolescente quando necessário. 

d) Aplicar penalidades administrativas nos cargos de 
infrações contra norma de proteção à criança ou 
adolescente. 

 
26. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

O Estatuto do Idoso ao abordar o direito ao transporte 
garante que: 
a)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a 

gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 
semi-urbanos. 

b)  No caso das pessoas compreendidas na faixa etária 
entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará 
a critério da legislação local dispor sob as condições 
para exercício da gratuidade nos meios de transportes 
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. 

c)  Para ter acesso à gratuidade basta o idoso ter uma 
declaração constando não possuir meios para prover 
sua subsistência, nem tê-la provida por sua família. 

d)  Nos veículos de transportes coletivos públicos urbanos 
e semi-urbanos serão reservados 5% (cinco por cento) 
dos assentos para os idosos.  
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27. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 
Segundo o Estatuto do Idoso, as medidas de proteção são 
aplicáveis pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário 
sempre que os direitos dos idosos forem ameaçados ou 
violados, podendo ser aplicados isoladamente ou 
cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que 
se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. As medidas específicas de proteção são: 
I -  Encaminhamento à família ou curador, mediante termo 

de responsabilidade. 
II -  Orientação, apoio e acompanhamento permanente. 
III - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a usuários dependentes de 
drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa 
de sua convivência que lhe cause perturbação. 

IV - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime 
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.  

V -  Abrigo permanente. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a)  I e II.  
b)  II e IV. 
c)  I, III e IV. 
d)  Todos os itens. 

 
28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

A NOB/SUAS disciplina a operacionalização da gestão da 
Política de Assistência Social, conforme a Constituição 
federal de 1988, a LOAS e a legislação complementar 
aplicável nos termos da PNAS/2004. Dentre seu conteúdo 
estabelece: 
a)  Funções da política pública de assistência social para 

extensão da proteção social, matricialidade sócio-
familiar e proteção pró-ativa. 

b)  Territorialização; níveis de gestão do SUAS e 
financiamento.  

c)  Territorialização; financiamento e regras de transição. 
d)  Caráter do SUAS; instâncias de articulação, pactuação 

e deliberação que compõem o processo democrático 
de gestão do SUAS e financiamento. 

 
29. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 

Em cumprimento a NOB-SUAS, os Conselhos Municipais 
devem: 
a)  Incentivar a responsabilização do setor privado pela 

condução dos programas de caráter à pobreza. 
b)  Empreender ações inscritas na lógica da filantropia, 

visando padrões de qualidade na prestação destes 
serviços. 

c)  Elaborar o relatório do pacto de gestão. 
d) Acompanhar os resultados dos pactos estabelecidos 

com a rede prestadora de serviços da Assistência 
Social. 

 
 
 
 
 

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Sobre os Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente é CORRETO afirmar:  
a)  Tem como atribuição gerir o Fundo para a Infância e 

Adolescência (FIA), definindo os parâmetros para a 
utilização dos recursos. 

b) São órgãos consultivos responsáveis por assegurar, na 
União, nos estados e nos municípios, prioridade para a 
infância e a adolescência. 

c)  Tem como atribuição somente formular a execução das 
políticas públicas de atendimento à infância e à 
adolescência. 

d)  Tem como atribuição somente acompanhar a execução 
das políticas públicas de atendimento à infância e à 
adolescência. 

 
31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

O Controle Social do Programa Bolsa Família apresenta 
várias atribuições no tocante ao Cadastro Único, as 
Condicionalidades, a Gestão de Benefícios, a Fiscalização 
e aos Programas Complementares. Com base nisso, é 
INCORRETA a seguinte atribuição: 
a)  Divulgar junto à população local os programas que são 

complementares ao PBF e estão sendo desenvolvidos 
no município. 

b)  Fiscalizar o resultado e as repercussões do 
acompanhamento do cumprimento das 
condicionalidades. 

c) Acompanhar e fiscalizar se a Prefeitura realiza a 
apuração do controle da frequência escolar e do 
acompanhamento das condicionalidades de saúde. 

d)  Avaliar, semestralmente, a relação dos beneficiários do 
Programa Bolsa Família.  

 
32. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Com relação às atribuições dos municípios no Controle 
Social do Programa Bolsa Família, é CORRETO afirmar:  
a)  Assegurar adequada infraestrutura para atuação da 

Instância de Controle Social – ICS.  
b)  Tomar as providências necessárias quanto às 

denúncias de irregularidade encaminhada pelas ICS. 
c)  Construir indicadores de monitoramento e 

acompanhamento da atuação da ICS. 
d)  Manter e atualizar o banco de dados com as 

informações da ICS e seus membros. 
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33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Com relação aos Conselhos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais de Educação – FUNDEB, é CORRETO 
afirmar: 
a)  O presidente dos Conselhos deve ser nomeado pelo 

chefe do poder legalmente constituído em cada esfera 
de governo. 

b)  Os membros dos conselhos de acompanhamento e 
controle terão mandato de quatro anos, permitida uma 
recondução por igual período. 

c)  A atuação dos membros dos Conselhos do Fundo será 
remunerada.  

d) Sua atuação deve acontecer com autonomia, sem 
subordinação e sem vinculação à administração pública 
estadual ou municipal. 

 
34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Inserido no espaço de atuação profissional, o Assistente 
Social lida com questões que envolvem a vida de sujeitos, 
tendo como desafio fundamental a garantia de direitos em 
contraposição à violação de direitos. Nesse sentido, a 
intervenção profissional tem papel primordial. Considere as 
afirmações abaixo: 
I -  O Assistente Social é detentor de um saber/poder e 

assume um lugar importante na vida dos sujeitos e na 
dinâmica das famílias. 

II - O tratamento que os indivíduos recebem e o 
desenvolvimento das ações por parte dos profissionais 
determinarão o destino e a emancipação dos mesmos. 

III - Os profissionais acompanham situações de indivíduos 
e de famílias, descortinando a intimidade das pessoas. 

IV - A pesquisa e o conhecimento de situações concretas 
são caminhos necessários para a compreensão dos 
fenômenos sociais particulares com os quais o 
Assistente Social lida no seu cotidiano. 

V - Os Assistentes Sociais podem, em alguns momentos, 
reproduzir os preconceitos e juízos de valor de suas 
pessoas. 

Está CORRETO o que se afirma em: 
a)  I, II e IV. 
b)  I, III e IV. 
c) II, III e V. 
d)  III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Ao ingressar no PETI, a família tem acesso à transferência 
de renda do Programa Bolsa Família e deve cumprir com 
condicionalidades nas áreas da Educação, Saúde e 
Assistência Social.  Assim, é CORRETO afirmar: 
a)  Na área da Educação, matrícula e frequência escolar 

mínima de 85% a crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos e de 65% a adolescentes de 16 e 17 anos de 
idade. 

b)  Na área da Educação, matrícula e frequência escolar 
mínima de 95% a crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos e de 85% a adolescentes de 16 e 17 anos de 
idade. 

c)  Na área da Assistência Social, frequência mínima de 
85% da carga horária relativa aos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento da Proteção Social 
Básica - PETI. 

d)  Na área da Saúde, o comparecimento das gestantes e 
lactantes às consultas de pré-natal, participação nas 
atividades educativas sobre aleitamento materno, 
cuidados gerais com a alimentação e saúde da criança, 
cumprimento do calendário de vacinação e 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil das crianças menores de seis anos. 

 
36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O Conselho de Alimentação Escolar tem com 
competência:  
a) Aplicar os recursos federais transferidos à conta do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
b)  Armazenar os gêneros alimentícios em depósitos da 

Entidade Executora e/ou escolas. 
c) Comunicar à Entidade Executora a ocorrência de 

irregularidades em relação aos gêneros alimentícios, 
tais como: vencimento do prazo de validade, 
deterioração, desvio, furtos para que sejam tomadas as 
devidas providências. 

d)  Elaborar os cardápios, opinando sobre sua adequação 
à realidade local.  

 
37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), retratando 
as conferências e os conselhos de saúde. Sobre o 
Conselho de Saúde é CORRETO afirmar: 
a)  Suas decisões são homologadas pelo chefe do poder 

legalmente constituído em cada esfera do governo. 
b)  Tem caráter temporário e consultivo. 
c)  Atua na formulação de estratégias e na execução da 

política de saúde. 
d)  É órgão colegiado composto somente por 

representantes do governo, prestadores de serviço e 
profissionais de saúde. 
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38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social 
deve constar em sua estrutura: 
a)  Objetivos gerais e específicos, ações e estratégias, 

metas estabelecidas, recursos materiais humanos e 
financeiros, fontes de financiamento, cobertura da rede 
prestadora de serviços, avaliação e espaço temporal 
de execução. 

b)  Objetivos gerais e específicos, diretrizes, metas 
estabelecidas, recursos materiais humanos e 
financeiros, fontes de financiamento, cobertura da rede 
prestadora de serviços, avaliação e espaço temporal 
de execução. 

c)  Objetivos gerais e específicos, diretrizes, metas 
estabelecidas, recursos materiais humanos e 
financeiros, fontes de financiamento, avaliação e 
espaço temporal de execução. 

d)  Objetivos gerais e específicos, diretrizes, ações e 
estratégias, metas estabelecidas, resultados e 
impactos esperados, recursos materiais humanos e 
financeiros, fontes de financiamento, cobertura da rede 
prestadora de serviços, indicadores de monitoramento, 
avaliação e espaço temporal de execução. 
 

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
É uma das etapas do processo de trabalho científico em 
pesquisa qualitativa: 
a)  A análise quantitativa dos resultados obtidos, 

confirmando ou não as hipóteses definidas e os 
resultados com os conceitos teóricos. 

b)  O processo de conhecimento com o uso de técnicas 
que buscam a objetividade por meio de uma lógica 
formal e neutralidade no processo de investigação. 

c)  A metodologia da experimentação, buscando a 
veracidade ou a falsidade de hipóteses, validadas por 
processos dedutivos matemáticos, do tipo causa e 
efeito. 

d)  O conjunto de procedimentos que valoriza, compreende 
e interpreta os dados empíricos, relacionando-os com a 
teoria. 

 
40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 

O Assistente Social ao optar pela modalidade de pesquisa 
qualitativa deve saber que esta:  
a)  Possibilita ao pesquisador relacionar sua subjetividade 

com a dos entrevistados, superando uma abordagem 
meramente quantitativa. 

b)  Enfatiza o conhecimento do fenômeno através da 
utilização de diferentes metodologias de descrição. 

c)  Busca apreender, em nível profundo, a realidade social: 
seus significados, motivos, aspirações, atitudes, 
crenças e valores. 

d)  Pressupõe interação entre pesquisadores e grupos 
estudados da qual resulta, quantitativamente, a ordem 
de prioridade dos problemas a serem pesquisados e 
das soluções a serem encaminhadas sob forma de 
ação concreta. 
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