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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

LÍNGUA PORTUGUESA
Não

há

democracia

com

burca

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos
movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e
em outros países do Oriente, onde as populações
clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao
desenrolar dos fatos formulando as mais variadas
análises.
2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete
conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas
são a principal reivindicação do mundo árabe.
Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que
estamos falando de uma região que concentra maioria
esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse
contexto, é impossível prever qual a influência dos
cânones religiosos na reestruturação que está por vir.
3 Embora muitos argumentem que alguns dos países
em transformação têm tradição de Estado laico, como o
Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte
presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer
que o potencial de crescimento da Irmandade
Muçulmana
não
deve
ser
subestimado.
4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres,
gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto,
a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos
descobertos, elas querem participar e tentam se fazer
ouvir.
5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os
articulistas brasileiros pouco têm falado.
6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a
escrever para jornais ou para opinar na TV,
simplesmente desconsideram o problema das mulheres.
Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em
democracia, mas esquecem os direitos humanos que a
antecedem.
7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido
o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem
para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A
condição de mais da metade da população não faz parte
da história que certos intelectuais pretendem contar.
8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo
o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que
elas não precisam de mais nada além de obedecer aos
maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e
que precisam dos homens para se sentir protegidas.
Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural.
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9 Não há dúvida de que essa argumentação
obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os
direitos humanos são universais, não importando a
região do mundo de que se trate.
10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes
na condição análoga à de escrava.
11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são
submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos
patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção.
Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os
cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas
do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés
para sair às ruas.
12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na
Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente
islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher,
deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não
pode haver democracia com burca.
LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do
Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional
dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita
da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão
no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso
Euclides da Cunha", entre outros.
Extraído de http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm

01) Analise as seguintes assertivas:
I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de
consolidação das democracias sem a ampliação da
influência religiosa na constituição de um estado
laico.
II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a
mulher não podem ser consideradas como
representativas da real conjuntura social nos países
islâmicos.
III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a
condição pra que haja democracia é dar a todos
direitos e deveres de forma isonômica.
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se
afirma em:
(A) I
(B) II
(C) I e II
(D) II e III
02) Considerando-se
o
contexto,
traduz-se
inadequadamente o sentido de um vocábulo em:
(A)

(...) Não há dúvida de que essa argumentação
obscurantista (9º parágrafo) = incipiente
(B) (...) qualquer outro país majoritariamente islâmico,
corre o risco de não contemplar a mulher... (12º
parágrafo) = em sua maioria
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(C) (...) é impossível prever qual a influência dos
cânones religiosos... (2º parágrafo) = líderes
(D) (...) Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar
promete conduzir o Egito às eleições...
(2ºparágrafo) = destituído
03) No que se refere à concordância verbal, está
inteiramente INCORRETA a frase contida na
opção:
(A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do
Oriente.
(B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à
sociedade e proteger o cidadão.
(C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com
burca” tratam-se de questões extremamente
polêmicas e globais.
(D) Louva-se a intolerância com a ascensão de
ditadores, porque se temem os direitos
democráticos no Oriente.
04) Em relação à derrubada de ditadores nos países do
Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora
considera que:
(A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os
interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses
religiosos, o que acabará constituindo uma falsa
democracia.
(B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de
garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a
todos nesses países, uma vez que a mulher é
relegada.
(C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os
ditadores sucumbem as liberdades individuais
deveriam ser asseguradas às classes religiosas e
só depois ao restante do povo.
(D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de
forma a tornar possível a consolidação da
democracia no oriente.
05) No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na
construção:
(A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres)
(B) Amordaçadas, apenas com os (refere-se aos
extremistas religiosos)
(C) elas querem participar (refere-se às entidades
democráticas)
(D) As maiores vítimas da repressão (refere-se ao
termo comunidades muçulmanas)
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

06) A opção que contém um livre comentário escrito
com lógica, correção e clareza a respeito do texto
é:
(A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira
democracia só será realmente consolidada nos
países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver
a participação efetiva das mulheres como
detentoras de direitos.
(B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da
expressão de ideias a autora reveste seu
pensamento de fundamental principio: não haverá
democracia sem a participação efetiva das
mulheres.
(C) Entende a autora que a democracia está
intimamente ligada aos aspectos concernentes a
direitos iguais tanto para homens como mulheres,
pois a simples disposição de ditadores não garante
direitos a todos.
(D) É ponto pacifico na visão da autora de que a
interdependência
entre
os
pressupostos
democráticos e os direitos básicos das mulheres
nas comunidades mulçumanas são fundamentais
para o processo democrático.
07) Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do
termo “sublevados” para indicar:
(A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de
forma pacífica a transição do governo.
(B) o contraste presente na perspectiva de se criar um
estado laico governado por extremistas.
(C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado
e os direitos dos cidadãos.
(D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte
influência religiosa exerce sobre eles.
08) Preencha corretamente os espaços abaixo e em
seguida assinale a alternativa correspondente:
A paz chegou inesperadamente______ subúrbio.
Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se
lembrará mais das chacinas que_______ tão pouco,
marcavam a paisagem urbana.
(A)
(B)
(C)
(D)

Àquele; a; há.
Aquele; à; há.
Àquele; à; a.
Aquele; a; a.
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09) Analise o seguinte texto:
“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um
grande número de senadores votaram a favor, haja visto
que esse foi um dos projetos que mais interessava aos
munícipes maranhenses.”
Em relação aos aspectos da concordância verbal
podemos dizer corretamente que esse texto
(A) Não apresenta erros.
(B) Apresenta apenas um erro.
(C) Apresenta dois erros apenas.
(D) Apresenta apenas três erros.
10) A relação entre o substantivo coletivo e seu
conjunto referente está inadequadamente feita na
alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pandilha = malfeitores.
Réstia = alho.
Boana = mosquitos.
Récova = cavaleiros.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

13) Ao discutir sobre política social, famílias e
pluralismo de bem-estar, Potyara Pereira aponta
que as políticas sociais destinadas à família devem:
(A) Oferecer alternativas realistas de participação
cidadã.
(B) Erradicar a pobreza social via redistribuição de
renda.
(C) Conscientizar as famílias de seus direitos.
(D) Reduzir os gastos sociais.
14) Quanto à Política Social no Brasil, julgue os itens
abaixo e assinale a sequência correta:
I.

II.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) No Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
- É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,
ao
esporte,
ao
lazer,
à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. A garantia de prioridade compreende,
EXCETO:
(A) Primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
(B) Precedência de atendimento nos serviços públicos
e/ou privadas ou de relevância pública e/ou
privada.
(C) Preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.
(D) Precedência de atendimento nos serviços públicos
ou de relevância pública.
12) De acordo com o Art. 2º do Estatuto da Criança e
do Adolescente considera-se:
(A) Criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
doze anos de idade incompletos e adolescente,
aquela entre doze e dezoito anos de idade.
(B) Criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
doze anos de idade incompletos e adolescente,
aquela entre treze e dezoito anos de idade.
(C) Criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
doze anos de idade completos e adolescente,
aquela entre treze e dezoito anos de idade.
(D) Criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
treze anos de idade completos e adolescente,
aquela entre quatorze e dezoito anos de idade.
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III.

O desempenho profissional dos assistentes sociais
não sofre interferência da fragmentação das
políticas sociais brasileiras, por essas serem
concebidas historicamente na perspectiva da
integralidade e universalidade.
As políticas sociais devem ser entendidas como
uma espécie do gênero políticas públicas,
concentradas no social, voltadas para a garantia
das condições essenciais de vida e de trabalho.
As políticas sociais expressam decisões políticas e
relações sociais, e correspondem a contextos
históricos específicos, a uma correlação de forças e
uma estrutura de hegemonia.

(A)
(B)
(C)
(D)

I e II são corretas.
I, II e III estão corretas.
Todas estão corretas.
II e III estão corretas.

15)

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-se lhes,
EXCETO:

(A) Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(B) Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência ou ao trabalho do seu responsável.
(C) Direito de organização e participação em entidades
estudantis.
(D) Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
16)

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime
familiar de trabalho, aluno de escola técnica,
assistido em entidade governamental ou não
governamental, é vedado trabalho, EXCETO:

(A) Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de
um dia e às cinco horas do dia seguinte.
(B) Realizado em locais prejudiciais à sua formação e
ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social.
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(C) Realizado em horários e locais que permitam a
frequência à escola.
(D) Ao adolescente aprendiz, maior de quinze anos, é
assegurado
os
direitos
trabalhistas
e
previdenciários.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

II.

III.

17) O Serviço Social brasileiro, nos anos 70 e 80,
permitiu a explicitação de distintas vertentes da
profissão. Em relação a estas vertentes, podemos
afirmar que:
(A) A vertente modernizadora caracteriza-se pela
apropriação
de
abordagens
funcionalistas,
estruturalistas e sistêmicas, que inspiram um
Serviço Social orientado para um equilíbrio social.
(B) A reatualização do conservadorismo apropria-se da
Doutrina Social da Igreja, que é renovada com a
Teologia da Libertação, gerando um Serviço Social
preocupado com a emancipação humana.
(C) A perspectiva calcada na fenomenologia de matriz
positivista privilegia os sujeitos em suas vigências,
cabendo ao Serviço Social apoiá-los em suas
relações com os outros.
(D) A vertente latino-americana, baseada no marxismo
maoísta, é voltada para a emancipação do homem.
18) De acordo com Marcelo Braz dos Reis, o Projeto
Ético Político do Serviço Social se materializa em
três dimensões articuladas em si, são elas:
(A) Mudança de paradigma realizada pelo Serviço
Social na década de 80, Auto imagem da profissão
e as Diretrizes para formação em Serviço Social.
(B) Perfil profissional crítico e propositivo, Competência
Teórica e operativa e Defesa do espaço sócio
ocupacional condizente ao fazer profissional.
(C) Produção de conhecimentos no interior do Serviço
Social, abrangência político organizativa da
categoria e caráter jurídico político da profissão.
(D) Lei de regulamentação da profissão, Preservação
de princípios e valores éticos e Enfrentamento
ético, teórico, político e prático as expressões
cotidianas do neoliberalismo e conservadorismo.
19) A Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê o
sistema de Seguridade Social Brasileiro em seu
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”.
I.

A Seguridade Social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e
de contribuições sociais específicas.
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Conforme a Lei nº. 8080/90, a assistência a saúde
é livre a iniciativa privada, a qual poderá participar
do Sistema Único de Saúde em caráter eventual.
O art. 1 da Lei Orgânica da Assistência Social
garante que: “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, para garantir o atendimento às
necessidades básicas.

Analise as opções e marque a alternativa CORRETA:
(A) Somente I.
(B) Somente II.
(C) Somente III.
(D) Somente II e III.
20) No Brasil, o Governo de Fernando Henrique
Cardoso, a partir de meados dos anos 90,
implementou a reforma do Estado. Com ares
neoliberais, a reforma atingiu as políticas sociais,
promovendo uma inflexão no dever do Estado,
constitucionalmente assegurado, de garantir a
proteção
social
no
Brasil,
apresentando
características como:
(A) Valorização do voluntariado, apontando para uma
lógica de participação em que cada indivíduo deve
contribuir na diminuição das desigualdades sociais.
(B) Incremento do terceiro setor, constituído pela
família,
organizações
sem
fins
lucrativos,
organizações não governamentais, organizações
filantrópicas e multinacionais.
(C) Estatização de serviços privados, em áreas
estratégicas da economia, garantindo o acesso
universal aos servidores sociais.
(D) Mercantilização de serviços, como saúde e
educação, áreas consideradas exclusivas do
Estado.
21) Fornecer informações e aumentar a competência
do planejamento e tomada de decisões, faz parte
de qual etapa do processo de planejamento social:
(A)
(B)
(C)
(D)

Implantação e execução
Controle
Avaliação
Retomada do processo

22) A importância do caráter político do planejamento e
a necessidade de operá-lo de uma perspectiva
estratégica requer um novo sentido de
competência:
(A)
(B)
(C)
(D)

Teórico-prática
Ético-política
Teórico-racional
Técnico-política
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23) O órgão da administração municipal responsável
pela coordenação, articulação e execução da
política de assistência social tem como atribuições:
I.
II.
III.

Gerenciar as entidades e organizações prestadoras
de assistência.
Elaborar o Plano de Assistência Social.
Conceder atestado de registro e certificados de fins
filantrópicos às entidades de assistência social.

Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I e II.
(C) II.
(D) I.
24) Um novo espaço ocupacional do assistente social
focaliza a questão da sustentabilidade do
desenvolvimento. Situações como as vivenciadas
em cooperativas habitacionais – cujo lixo é
depositado nas ruas, onde não há arborização, não
há água nem saneamento e crianças trabalham –
demandam do profissional uma atuação que
contemple:
I.
II.
III.
IV.

Educação ambiental para crianças, adolescentes e
seus familiares.
Projetos de geração de emprego e renda para
crianças.
A conversão do profissional em liderança
comunitária local.
A realização de pesquisas para conhecimento dos
hábitos dos moradores.

Estão corretas apenas:
(A) I e IV.
(B) II e III.
(C) I, II e III.
(D) II e IV.
25) ‘’Documento específico elaborado por assistente
social, se traduz na apresentação descritiva e
interpretativa de uma situação ou expressão da
questão social, enquanto objeto da intervenção
desse profissional, no seu cotidiano laborativo’’.
(FÁVERO, 2003, p. 44). Assinale a alternativa que
contemple o instrumental enunciado na afirmação
da autora.
(A)
(B)
(C)
(D)

Relatório Social
Estudo Social
Perícia Social
Relatório

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

26) Na década de 70 instalou-se a crise do padrão de
acumulação devido a altos índices inflacionários,
economia mundial estagnada e surgimento da
presença de países competitivos como Alemanha e
Japão modificando o cenário mundial através da
necessidade de superação de tal modelo de
produção. O enfrentamento da questão social pelo
Estado
não
correspondeu
ao
prometido
desenvolvimento econômico anunciado e a política
que viabilizasse uma rede de serviços sociais a
sociedade capazes de minimizar os impactos
resultantes do precário modo de vida e do
atendimento das necessidades básicas da
população. O modelo de reestruturação produtiva
substitutivo ao mencionado acima é conhecido por:
(A)
(B)
(C)
(D)

27) O benefício equivalente a 1 (um) salário mínimo,
concedido a pessoa idosa a partir de 65 anos de
idade ou portadora de deficiência que não possuam
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la
provida por sua família, garantido pela Lei Orgânica
da Assistência Social é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aposentadoria por idade
Auxílio-doença
Auxílio-reclusão
Benefício de Prestação Continuada – BPC

28) Embora haja o reconhecimento explícito sobre a
importância da família na vida social e, portanto,
merecedora da proteção do Estado, tal proteção
tem sido cada vez mais discutida, na medida em
que a realidade tem dado sinais cada vez mais
evidentes dos processos de penalização e
desproteção das famílias brasileiras. Nesse
contexto, passa a ter papel de destaque no âmbito
da Política Nacional de Assistência Social – PNAS:
(A) Novas bases para relação entre
Sociedade Civil.
(B) Políticas sociais básicas.
(C) Matricialidade sociofamiliar.
(D) Municipalização do atendimento.

Estado

e

29) Considere as principais mudanças na Constituição
de 1988 em relação ao campo da proteção social.
I.

II.

Instituto Machado de Assis – IMA

Fordismo.
Keynesianismo.
Toyotismo.
Taylorismo.

Descentralização
das
ações,
com
maior
responsabilidade dos municípios na formulação e
implantação de políticas sociais.
Garantia do pagamento da renda mínima a toda a
população economicamente ativa que prove estar
desempregada a mais de três anos.
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III.

Centralização e administração de todas as verbas
públicas na esfera federal para suprir as demandas
sociais da população pobre.

Está correto APENAS o que se afirma em:
(A) I, II e III.
(B) I e II.
(C) II.
(D) I.
30) A direção social que orienta o Projeto Ético-Político
do Serviço Social tem como referência a relação
orgânica com o projeto das classes subalternas.
Podemos encontrar esta reafirmação:
(A)

Lei Orgânica da Assistência Social, Código de
Ética de 1993 e Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
(B) Código de Ética de 1993, Diretrizes Curriculares de
1996 e na Lei de Regulamentação da profissão (Lei
nº 8.662 de 07.06.93).
(C) Código de Ética de 1993, Lei Orgânica da
Seguridade Social e Lei de Regulamentação da
profissão (Lei nº 8.662 de 07.06.93).
(D) Lei Orgânica da Assistência Social, Diretrizes
Curriculares de 1996 e Lei de Regulamentação da
profissão (Lei nº 8.662 de 07.06.93).

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

32) Movimento iniciado na segunda metade dos anos
70, o qual buscava a redemocratização do país e a
melhoria das condições de saúde da população, tal
movimento cresceu e ganhou representatividade
através de profissionais de saúde, usuários,
políticos e lideranças populares, seu marco ocorreu
na VIII Conferência Nacional de Saúde em Brasília,
cujas propostas foram defendidas na Assembleia
Nacional Constituinte, a nova Constituição
Brasileira de 1988 incorporou grande parte destas
ideias e garantiu o direito à saúde para todo
cidadão, transformando-a num dever do Estado:
(A)
(B)
(C)
(D)

Lei Orgânica da Saúde – LOS.
Reforma Sanitária.
Norma Operacional Básica de Saúde.
Plano Nacional de Promoção da Saúde.

33)

Movimento conhecido por Reforma Psiquiátrica
que a partir de 1992, inspirado pelo projeto de lei
Paulo Delgado conseguiu aprovar em vários
Estados brasileiros as primeiras leis que
determinam a substituição progressiva dos leitos
psiquiátricos por uma rede integrada de atenção a
saúde mental, a qual passa a ganhar contornos
mais definidos a partir da regulamentação de
normas federais de implantação dos serviços de
atenção diária pautados nas experiências dos
hospitais-dia e CAPS. Neste contexto o Brasil
firmou compromisso através:

31) Pode-se dizer sobre Parecer Social:
(A) É o instrumento que dá suporte a uma decisão.
Contribui para a formação de um juízo (avaliar,
escolher, decidir).
(B) Diz respeito a esclarecimentos e análises, com
base em conhecimento específico do serviço social,
a questões relacionadas a decisões a serem
tomadas. Deve ser sucinto, enfocando a questão
analisada e os objetivos, a análise da situação e
uma finalização de caráter conclusivo ou indicativo.
(C) É um documento específico elaborado pelo serviço
social que traduz a apresentação descritiva e
interpretativa de uma situação ou uma expressão
da questão social. Tem por finalidade informar,
esclarecer, subsidiar ou documentar um autoprocessual.
(D) 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 em seus aspectos socioeconômicos
e culturais.
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(A) Declaração de Caracas e II Conferência Nacional
de Saúde Mental.
(B) Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e III
Conferência Nacional de Saúde Mental.
(C) Pacto pela Vida e Política Nacional de Atenção
Básica.
(D) Pacto de Gestão e Política Nacional de Promoção
da Saúde.
34)

Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS são
serviços
de
saúde
municipais,
abertos,
comunitários, que oferecem atendimento diário às
pessoas com transtornos mentais severos e
persistentes, realizando o acompanhamento clínico
e a reinserção social do indivíduo. Sobre as
funções do CAPS, é INCORRETO afirmar:

(A) Promove a inserção social das pessoas com
transtornos mentais através de ações intersetoriais.
(B) Regula a porta de entrada da rede de assistência
em saúde mental na sua área de atuação.
(C) Dar suporte a atenção à saúde mental na rede
básica.
(D) Devem ser complementares aos hospitais
psiquiátricos.
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35) Os processos que compõem uma Perícia Social
são:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estudo social, laudo social e parecer social.
Estudo social, diagnóstico e parecer social.
Laudo social, intervenção e diagnóstico.
Laudo social, entrevista e estudo social.

36) De acordo com o capítulo II da lei nº. 10.741 de
01.10.03, Estatuto do Idoso, é INCORRETO afirmar
sobre as entidades de atendimento ao idoso:
(A) Oferecer instalações físicas em condições
adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade
e segurança.
(B) Participação do idoso nas atividades comunitárias,
apenas de caráter interno.
(C) Oferecer atendimento personalizado
(D) Fornecer comprovante de depósito dos bens
móveis que receberem dos idosos
37) A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu
art. 194 estabelece que a Seguridade Social
compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Saúde, Educação e Assistência Social.
Saúde, Previdência e Assistência Social
Previdência, Saúde e Habitação.
Saúde, Previdência e Educação.

38) A Política Social de Assistência Social tem caráter:
(A)
(B)
(C)
(D)

Compensatório
Contributivo
Redistributivo
Regulatório

39) O reconhecimento da Assistência Social como
direito social ocorreu através:
(A)
(B)
(C)
(D)

Lei Orgânica da Assistência Social
Política Nacional de Assistência Social
Constituição Federal Brasileira de 1988
Sistema Único de Assistência Social

40) As entidades governamentais de atendimento ao
Idoso que descumprirem as determinações da Lei
n.º 10.741 de 01.10.03 ficarão sujeitas, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos
seus dirigentes ou prepostos, às seguintes
penalidades, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Advertência.
Multa.
Afastamento provisório de seus dirigentes.
Afastamento definitivo de seus dirigentes.
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