
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

ASSISTENTE SOCIAL 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta 

em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Questão 01) Assinale a alternativa 

que preencha, pela ordem, 

corretamente as lacunas. 

I. No embarque, será _________ 

apresentação de um documento 

oficial. 

II. Aquele clube possui _____ sócios. 

III. Argumentavam e discutiam ____ 

durante a reunião. 

IV. O primeiro e segundo ___ desta 

fileira ___ a prova oral a seguir. 

V. A primeira e a segunda ______ 

sairão mais cedo por bom 

comportamento! 

A) necessário – bastantes – bastante – 

estudantes – farão – fileira 

B) necessária – bastantes – bastante – 

estudantes – farão – fileiras 

C) necessária – bastantes – bastantes– 

estudante – fará – fileiras 

D) necessário – bastante – bastante – 

estudantes – farão – fileiras 

E) necessária – bastantes – bastante – 

estudante – fará – fileira 

Questão 02) Analise a relação 

estabelecida entre os verbos e os 

termos que os completam. 

I. Em “Aquele prefeito enganou à 

população.”, há um verbo transitivo 

direto cujo complemento verbal é um 

objeto direto preposicionado, uma 

vez que se deseja evitar a 

ambiguidade na frase. 

II. Em “Não favoreça a José em 

detrimento de Wilson.”, há um verbo 

transitivo indireto cujo complemento 

verbal é um objeto indireto, uma vez 

que este é formado de nome 

referente a pessoas e o verbo exige 

preposição. 

III. Em “O jurado não soube a quem 

premiar primeiro.”, há um verbo 

transitivo direto cujo complemento 

verbal é um objeto direto 

preposicionado, uma vez que este é 

formado do pronome “quem”. 

IV. Em “Não ouvi a ti durante o discurso 

daquele político.”, há um verbo 

transitivo direto cujo complemento 

verbal é um objeto direto 

preposicionado, uma vez que este é 

formado por pronome oblíquo tônico. 

V. Em “O comunicado afligiu a todos.”, 

há um verbo transitivo indireto cujo 

complemento verbal é um objeto 

direto preposicionado, uma vez que 

este é formado por pronome 

indefinido e o verbo exige 

preposição. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente II e V estão corretas. 

D) Somente I, III e IV estão corretas. 

E) Somente II, III e V estão corretas. 

Questão 03) Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto à regência 

verbal. 

A) Todo o povo brasileiro simpatizou 

com a ideia de plebiscito. 

B) Preferiu a dura realidade do que a 

ilusão de uma vida feliz. 

C) Há empresas que pagam comissões 

injustas aos funcionários. 

D) Três homens presidiram ao júri. 

E) Lembramos o endereço da agência 

de viagens. 
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MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um salão comercial  

retangular de comprimento 30m e 

largura de 25m deverá ser repartido 

em pequenas salas a serem alugadas. 

Qual o valor da área, em m2, de cada 

sala, sabendo que todas as salas 

devem ser iguais e ter a maior área 

possível? 

A) 25m2 

B) 20m2 

C) 15m2 

D) 10m2 

E) 5m2 

Questão 05) Uma pessoa de 1,70m, 

que está a 100m do prédio, enxerga-o 

segundo um ângulo de 60ᵒ com a 

horizontal. Considerando que,  

3 1,73 , a altura do prédio, em 

metros, é: 

A) 17,3 

B) 173 

C) 174,5 

D) 17,45 

E) 180 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) Em 2014, o Brasil 

sediará um dos maiores e mais 

importantes eventos esportivos do 

planeta, a Copa do Mundo de Futebol. 

Para garantir a realização do evento, 

governos e iniciativa privada estão 

investindo recursos financeiros para 

reformar, remodelar e ampliar 

estádios, ruas, avenidas, estradas, 

aeroportos, entre outros bens públicos  

 

nas cidades que irão receber os jogos. 

Para tanto, todos os agentes envolvidos 

partilham e se comprometem através 

de um termo específico a apresentar os 

valores investidos para a realização do 

evento, os quais também definem qual 

o papel dos governos federal, estaduais 

e municipais, bem como dos agentes 

privados, a liberação e utilização de 

recursos e a execução de ações. 

Assinale entre as alternativas abaixo 

aquela que apresenta a denominação 

correta do termo de prerrogativas, 

estratégias e ações em questão. 

A) Termo de Transparência. 

B) Termo de Compromissos. 

C) Termo de Isonomia. 

D) Matriz da Transparência. 

E) Matriz de Responsabilidades. 

Questão 07) Segundo o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2012 houve um ganho 

de 5,8% no rendimento médio mensal 

real de todos os trabalhos das pessoas 

de 15 anos ou mais de idade ocupadas 

e com rendimento. A média salarial 

mensal que em 2011 era de R$ 

1.425,00, em 2012 alcançou R$ 

1.507,00. Esses dados foram apurados 

a partir da PNAD – Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios. Sobre a 

PNAD é INCORRETO afirmar que 

A) trata-se de um levantamento 

estatístico que integra o Programa 

Nacional de Pesquisas Contínuas por 

Amostra de Domicílios do IBGE. 

B) um dos fatores pesquisados é o 

rendimento mensal normalmente 

recebido do trabalho principal e dos 

outros trabalhos, tais como 

aposentadoria, pensão, abono de 

permanência, aluguel e outros 

rendimentos.  
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C) dados sobre a alfabetização, 

escolaridade (série e grau 

frequentados) e nível de instrução 

das pessoas que não são estudantes 

(última série concluída e grau 

correspondente) também compõem 

suas bases de investigação. 

D) informações sobre sexo, cor, 

condição na unidade domiciliar, 

posição na família e no domicílio, 

número na família e data de 

nascimento dos moradores são 

dados de grande relevância da 

pesquisa. 

E) efetua a produção contínua e 

sistemática de índices de preços ao 

consumidor, tendo como unidade de 

coleta estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços, 

concessionárias de serviços públicos 

e domicílios (para levantamento de 

aluguel e condomínio). 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Considere o fragmento 

(abaixo) de uma planilha do Microsoft 

Excel 2007. 

 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado da fórmula 

abaixo: 

=(SOMA(A1;B2;A3)+SOMA(B1:B3))/B1 

A) 10  

B) 6  

C) 18  

D) 16 

E) 12 

 

Questão 09) O Microsoft Word 2007 

possui um botão que permite copiar 

os formatos de textos existentes, 

para outro texto, sem copiar o texto. 

Tal botão é denominado: 

A) Sombreamento 

B) Recortar 

C) Colar Especial 

D) Formatar Pincel 

E) Selecionar Formatação 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Leia os trechos a seguir. 

“[...] as políticas sociais públicas só 

podem ser pensadas politicamente, 

sempre referidas a relações sociais 

concretas e como parte das respostas 

que o Estado oferece às expressões 

da “questão social”, situando-se no 

confronto de interesses de grupos e 

classes sociais. [...]” 

 “[...] a Política Social Pública permite 

aos cidadãos acessar recursos, bens e 

serviços sociais necessários, sob 

múltiplos aspectos e dimensões da 

vida: social, econômico, cultural, 

político, ambiental entre outros. É 

nesse sentido que as políticas 

públicas devem estar voltadas para a 

realização de direitos, necessidades e 

potencialidades dos cidadãos de um 

Estado. [...]” 

(YAZBEK, Maria Carmelita. ESTADO E POLÍTICAS 

SOCIAIS. Disponível em: 

http://www.slideshare.net/ThiagoPrisco/yazbek-maria-

carmelita-estado-e-polticas-sociais-1. Acesso em 

21/08/2013.) 
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Com base no texto e nos seus 

conhecimentos sobre Políticas Sociais 

e Serviço Social, responda às 

questões de 10 a 12. 

Questão 10) Sobre Políticas Sociais 

e a questão social, é correto afirmar 

que 

A) as Políticas Sociais devem 

acontecer de acordo com um certo 

contexto histórico-social, 

independente da leitura possível 

das expressões da questão social, 

uma vez que já se configuram na 

atualidade como direito social. 

B) as Políticas Sociais não devem 

responder às necessidades 

imediatas da população, sob risco 

de configurar-se como prática 

assistencialista, mas deve prever 

as futuras expressões da questão 

social e ter relevância como ação 

preventiva. 

C) as Políticas Sociais podem ser 

compreendidas como uma das 

respostas do Estado à expressão 

da questão social e das múltiplas 

formas de expropriação de diretos 

da população trabalhadora. 

D) as Políticas Sociais só tiveram 

relação direta com a questão 

social no momento de sua 

elaboração, uma vez que na 

atualidade as expressões da 

questão social não são relevantes 

para o entendimento dessas 

políticas. 

E) Políticas Sociais e questão social 

podem ser entendidas como 

sinônimos, e são ambas áreas 

privativas de atuação do Serviço 

Social. 

 

Questão 11) Sobre Políticas Sociais 

Públicas no Brasil, é correto afirmar 

que 

A) já existiam com a configuração 

atual desde o final do período da 

ditadura de Vargas, sofrendo 

pequenas atualizações ao longo 

do tempo. 

B) foram uma preocupação constante 

do período pós 1964, haja vista as 

expressões de Políticas Sociais 

constantes da Constituição 

Federal de 1967, conhecida como 

primeira constituição cidadã. 

C) são, na atualidade, resultado 

exclusivo do processo político da 

década de 1980, com destaque 

para as legislações elaboradas 

anteriormente à promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

D) são, na atualidade, resultado de 

um longo processo histórico, 

social e político, no qual tiveram 

papel fundamental os movimentos 

sociais e o processo constituinte 

da década de 1980. 

E) não configuram uma questão 

relevante na atualidade, uma vez 

que as expressões da questão 

social que lhe deram origem já 

foram superadas. 

Questão 12) Sobre as Políticas 

Sociais e os movimentos sociais no 

Brasil, é correto afirmar que 

I. os movimentos sociais da década 

de 1980 tiveram forte influência 

na configuração atual das Políticas 

Sociais; 

II. os movimentos sociais têm 

relação com as expressões da 

questão social, e dessa forma  



Assistente Social – 07 
 

podem servir de direcionamento 

para a elaboração de Políticas 

Sociais; 

III. os movimentos sociais já tiveram 

forte influência sobre a elaboração 

de Políticas Sociais, o que não 

acontece na atualidade devido a 

sua reconfiguração como prática 

política. 

Assinale a alternativa que indica a(s) 

proposição(ões) correta(s). 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

Leia os trechos a seguir: 

O Serviço Social não atua apenas 

sobre a realidade, mas atua na 

realidade [...] a conjuntura não é 

pano de fundo que emolduram o 

exercício profissional; ao contrário 

são partes constitutivas da 

configuração do trabalho do Serviço 

Social devendo ser apreendidas como 

tais. 

[...] o esforço está, portanto, em 

romper qualquer relação de 

exterioridade entre profissão e 

realidade, atribuindo-lhe a 

centralidade que deve ter no exercício 

profissional [...] 
(IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na 

Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2001.) 

Com base nos trechos e nos seus 

conhecimentos sobre a prática 

profissional do Assistente Social, 

responda às questões de 13 a 16. 

 

 

 

Questão 13) Sobre a prática 

profissional do Assistente Social e as 

Políticas Sociais, é correto afirmar 

que 

A) as políticas sociais se configuram 

como único campo de trabalho do 

Assistente Social, visto sua direta 

relação com o surgimento da 

profissão no Brasil. 

B) as políticas sociais se configuram 

como importante campo de 

trabalho do Assistente Social, por 

sua relação direta com a 

expressão da questão social. 

C) as políticas sociais não podem 

colocar-se como campo de 

trabalho do Assistente Social, com 

exceção da política de assistência 

social, devido a sua 

particularidade na atuação junto à 

população. 

D) a prática profissional do Assistente 

Social não deve pautar-se nas 

particularidades do campo de 

trabalho, sendo, portanto, a 

relação entre políticas sociais e a 

prática profissional é irrelevante. 

E) a prática profissional do Assistente 

Social deve levar em conta, 

exclusivamente, os interesses da 

população, sendo que a relação 

entre Políticas Sociais e prática 

profissional só deve configurar um 

campo de estudo para a profissão 

se a mesma estiver se 

configurando como impedimento 

para a garantia de direitos. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 14) Sobre a prática 

profissional do Assistente Social e a 

Justiça, é correto afirmar que 

A) o Assistente Social deve pautar 

sua prática junto ao sistema 

judiciário apenas nas 

determinações recebidas por parte 

do mesmo, sendo incontestável a 

obrigatoriedade de cumprir ação 

determinada por juízes e 

promotores. 

B) nas ocasiões em que atuar como 

consultor para o sistema 

judiciário, o Assistente Social deve 

apresentar resposta às questões 

propostas ou temas apresentados 

de forma a garantir a decisão 

previamente tomada pelo 

magistrado. 

C) nas suas ações junto ao sistema 

judiciário, seja como consultor, 

perito ou testemunha, o 

Assistente Social deve sempre 

levar em consideração a fidelidade 

ao seu código de ética profissional 

e o direcionamento da sua ação 

para garantir o direito do usuário. 

D) o Assistente Social não deve, em 

nenhuma hipótese, atender a 

convocação judicial para servir 

como testemunha, sob pena de 

responder a processo ético por 

quebra do sigilo profissional. 

E) o Assistente Social não deve atuar 

junto ao sistema judiciário como 

voluntário, uma vez que a relação 

de trabalho com o mesmo 

comprometeria a tomada de 

decisão autônoma do profissional. 

 

Questão 15) Sobre a prática 

profissional do Assistente Social e as  

 

Organizações da Sociedade Civil, é 

correto afirmar que 

I. a prática profissional junto a 

Organizações da Sociedade Civil 

deve estar pautada por 

compromisso ético e se dar de 

forma técnica, seguindo a teoria 

crítica que é base do serviço 

social; 

II. a prática profissional junto a 

Organizações da Sociedade Civil 

pode se dar de forma voluntária, 

como ação política e de 

engajamento do mesmo a uma 

causa; 

III. a prática profissional junto a 

Organizações da Sociedade Civil 

deve ser sempre voluntária, como 

ação política questionadora das 

relações precárias de trabalho a 

que os profissionais estão 

submetidos nas políticas sociais 

públicas estatais. 

Assinale a alternativa que indica a(s) 

proposição(ões) correta(s). 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II.  

E) Apenas II e III. 

Questão 16) Sobre a prática 

profissional do Assistente Social e os 

Conselhos de Políticas Públicas e de 

Direito, é correto afirmar que 

I. deve se dar sempre na condição 

de secretário executivo, uma vez 

que se trata de técnico de nível 

superior qualificado para tal 

atuação; 
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II. pode se dar na condição de 

conselheiro governamental, com a 

ação voltada para a garantia dos 

direitos dos usuários; 

III. pode se dar na condição de 

conselheiro não governamental, 

mesmo que o profissional atue em 

órgão da administração pública, 

por se tratar de profissional afeto 

à área. 

Assinale a alternativa que indica a(s) 

proposição(ões) correta(s). 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II.  

E) Apenas II e III. 

Questão 17) Sobre a atuação do 

Assistente Social na docência em 

Serviço Social e sua relação com a 

formação de novos profissionais, é 

correto afirmar que 

I. o Assistente Social deve lecionar 

sobre matéria específica de 

Serviço Social em cursos de 

graduação e pós-graduação; 

II. a supervisão de estágio, como 

área de formação do bacharel de 

serviço social, só pode ser 

desempenhada por Assistente 

Social, e deve seguir os 

parâmetros estabelecidos pelo 

conjunto CFESS/CRESS; 

III. o Assistente Social que atua como 

professor em curso de serviço 

social não está obrigado a registro 

junto ao respectivo conselho, por 

não estar em área de atuação 

específica da profissão. 

 

 

Assinale a alternativa que indica a(s) 

proposição(ões) correta(s). 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) Apenas III. 

Questão 18) Os movimentos sociais 

são fatos históricos e sociais que 

contribuem para o desenvolvimento 

social. Segundo Scherer-Warren 

podem ser entendidos como “ação 

grupal transformadora [...] voltada 

para a realização dos mesmos 

objetivos [...], sob a orientação mais 

ou menos consciente  de princípios 

valorativos comuns [...] e sob uma 

organização diretiva mais ou menos 

definida [...]”  
(SCHERER-WARREN, Ilse. Movimentos sociais: um 

ensaio de interpretação sociologia. 

 Florianópolis. Ed. da UFSC. 1984).  

Com base nessas informações e nos 

seus conhecimentos sobre os 

Movimentos Sociais no Brasil, é 

correto afirmar que esses 

movimentos 

I. não influenciaram diretamente na 

elaboração de Políticas Sociais ou 

na modificação de legislações 

sociais; 

II. em conjunto com outros fatores, 

colaboraram para o processo de 

reabertura política na década de 

1980. 

III. expressaram-se apenas através 

de ações voltadas para práticas 

assistencialistas. 

Assinale a alternativa que indica a(s) 

proposição(ões) correta(s).  
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A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

Questão 19) A Lei nº 8.662, de 07 de 

Junho de 1993 – Lei de 

Regulamentação da Profissão 

estabelece parâmetros legais para o 

exercício profissional do Assistente 

Social, apresentando competências e 

atribuições privativas, entre outras. 

Sobre as competências profissionais e 

as atribuições privativas do Assistente 

Social, é correto afirmar que 

I. as competências profissionais 

estabelecem, entre outras coisas, 

possibilidades da atuação 

profissional; 

II. as atribuições privativas 

estabelecem áreas da atuação 

profissional que, por sua 

especificidade, só podem ser 

desenvolvidas por profissional de 

serviço social; 

III. competências profissionais e 

atribuições privativas não podem 

ser compreendidas como 

sinônimas, devido às 

especificidades da profissão; 

IV. competências profissionais e 

atribuições privativas podem ser 

compreendidas como sinônimas, 

devido às especificidades da 

profissão. 

Assinale a alternativa que indica as 

proposições corretas. 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) Apenas III e IV. 

 

Questão 20) A Lei nº 8.662, de 07 

de Junho de 1993 – Lei de 

Regulamentação da Profissão também 

estabelece quais serão os órgãos que 

irão disciplinar e defender o exercício 

profissional no Brasil. Sobre o CFESS 

e os CRESS, é correto afirmar que 

I. o CFESS é o órgão de fiscalização 

do exercício profissional no 

território nacional, juntamente 

com os CRESS; 

II. o CRESS é responsável pelo 

registro dos profissionais que 

atuam na sua região; 

III. o registro junto ao CRESS é 

opcional para o exercício 

profissional; 

IV. o conjunto CFESS/CRESS 

constituem o fórum máximo de 

deliberação da categoria 

profissional. 

Assinale a alternativa que indica as 

proposições corretas. 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas II, III e IV. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas III e IV. 

Leia o trecho a seguir: 

“[...] O Código de Ética nos indica um 

rumo ético-político, um horizonte 

para o exercício profissional. O 

desafio é a materialização dos 

princípios éticos na cotidianidade do 

trabalho, evitando que se 

transformem em indicativos 

abstratos, deslocados do processo 

social. Afirma, como valor ético 

central, o compromisso com a 

parceria inseparável, a liberdade.  
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Implica a autonomia, emancipação e 

a plena expansão dos indivíduos 

sociais, o que tem repercussões 

efetivas nas formas de realização do 

trabalho profissional e nos rumos a 

ele impressos. [...]” 
(IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na 

contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. 14. ed. – São Paulo: Cortez, 2008.) 

Com base no trecho acima e nos seus 

conhecimentos sobre o Código de 

Ética Profissional do Assistente Social, 

responda as questões 21 e 22. 

Questão 21) Sobre a liberdade como 

“valor ético central” do Código de 

Ética Profissional, é correto afirmar 

que 

I. trata-se de um parâmetro de 

atuação, portanto, não 

obrigatório; 

II. apresenta-se como expressão do 

projeto político pedagógico da 

profissão; 

III. ignora a liberdade do próprio 

profissional de estabelecer os 

parâmetros para a sua ação. 

Assinale a alternativa que indica a(s) 

proposição(ões) correta(s). 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I. 

D) Apenas II. 

E) Apenas III. 

Questão 22) Sobre o Código de Ética 

Profissional e o sigilo profissional do 

Assistente Social, é correto afirmar que 

A) constitui direito do usuário e 

dever do profissional manter o 

sigilo sobre os atendimentos 

realizados. 
 

 

B) constitui um parâmetro de 

atuação, sendo que o sigilo 

profissional não tem amparo legal 

no serviço social. 

C) configura quebra do sigilo 

profissional permitir que o usuário 

tenha acesso aos registros do seu 

atendimento. 

D) a quebra do sigilo profissional não 

sujeita o profissional a qualquer 

sanção. 

E) constitui direito do profissional 

revelar informações às quais teve 

acesso. 

Questão 23) Sobre o Projeto Ético-

Político do Serviço Social, é correto 

afirmar que 

I. é um documento que compõe a 

biblioteca básica do Serviço 

Social; 

II. está expresso nas diretrizes e 

fundamentos do Código de Ética 

Profissional; 

III. contempla a perspectiva política 

da atuação profissional. 

Assinale a alternativa que indica a(s) 

proposição(ões) correta(s). 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas I. 

E) Apenas III. 

Questão 24) O Sistema Único de 

Saúde - SUS, que está amparado pela 

Lei orgânica de Saúde – Lei nº 8.080, 

de 19 de Setembro de 1990, organiza 

o atendimento de saúde no Brasil. 

Sobre o SUS, é INCORRETO afirmar 

que 
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A) é um sistema público que organiza 

serviços de saúde públicos e 

privados. 

B) tem seus atendimentos 

organizados por níveis de 

complexidade. 

C) é um sistema público, apenas 

para aqueles que não tem acesso 

ao sistema particular de saúde. 

D) desenvolve ações de saúde 

preventiva. 

E) desenvolve ações de saúde 

curativa. 

Questão 25) A Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 

da Assistência Social organiza a 

prestação da assistência social no 

Brasil, como política de seguridade 

social. Sobre isto é correto afirmar 

que 

A) apenas os serviços de CRAS e 

CREAS compõem hoje a política de 

seguridade social. 

B) a assistência social é política de 

seguridade social conjuntamente 

com a educação e a saúde. 

C) apenas a educação e a assistência 

social garantem a seguridade 

social brasileira. 

D) a assistência social é prestada 

apenas no âmbito das prefeituras, 

por ser política de seguridade 

social. 

E) a assistência social é política de 

seguridade social conjuntamente 

com a saúde e a previdência 

social. 

Questão 26) A Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 

da Assistência Social estabelece o  

 

pagamento de um salário mínimo a 

idosos e pessoas com deficiência que 

não tenham condições de garantir sua 

própria manutenção ou tê-la 

garantida por suas famílias. O 

benefício de que trata este objetivo 

da LOAS é concedido através do 

A) Benefício de Prestação 

Descontinuada na Escola, pago às 

famílias de crianças com 

deficiência, gerido pelas 

secretarias municipais de 

educação. 

B) Benefício de Prestação Esporádica, 

pago aos cuidadores de idosos e 

de pessoas com deficiência, gerido 

pelas secretarias municipais de 

assistência social. 

C) Benefício de Prestação 

Continuada, pago ao idoso e à 

pessoa com deficiência, gerido 

pelo INSS. 

D) Benefício de Prestação 

Continuada, pago às secretarias 

municipais de assistência social, 

gerido por comitês de famílias. 

E) Benefício de Prestação 

Descontinuada, pago ao idoso e à 

pessoa com deficiência, gerido 

pelo INSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 27) A Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 

da Assistência Social tem como um 

de seus princípios a igualdade de 

direitos no acesso ao atendimento. 

Sobre este princípio, é correto afirmar 

que objetiva 

A) sugerir uma forma de atuação 

para os profissionais envolvidos. 

B) estabelecer que mulheres terão 

prioridade de atendimento, devido 

a sua histórica discriminação. 

C) garantir a liberdade de atuação 

dos profissionais. 

D) estabelecer que apenas os 

cidadãos que sejam livres possam 

acessar esse direito. 

E) garantir que nenhum cidadão será 

discriminado por qualquer razão. 

Questão 28) A NOB SUAS 2012 

apresenta importantes modificações em 

relação à primeira NOB SUAS, de 2005. 

A atual NOB SUAS trata, já em seu 

artigo primeiro, da organização da 

prestação da assistência social no 

território brasileiro. Apresentando o 

SUAS, a NOB SUAS, entre outras, 

estabelece 

A) os objetivos e os princípios éticos 

relativos ao SUAS. 

B) as formas de financiamento do 

SUAS. 

C) os técnicos que deverão atuar nas 

ações do SUAS. 

D) os entes federados que estão 

impedidos de aderir ao SUAS. 

E) os benefícios garantidos no âmbito 

do SUAS. 

Questão 29) A NOB SUAS 2012 

expressa que o SUAS comporta tipos  

 

de gestão, sendo: 

I. da União; 

II. dos Estados; 

III. do Distrito Federal; 

IV. dos Municípios; 

V. das Entidades da Sociedade Civil 

Organizada. 

Assinale a alternativa que indica as 

proposições corretas. 

A) Apenas I, II e III. 

B) Apenas II, III e IV. 

C) Apenas III, IV e V. 

D) Apenas I, II, III e IV. 

E) Apenas II, III, IV e V. 

Questão 30) A NOB SUAS 2012 

estabelece um sistema de co-

financiamento entre os entes 

federativos para a manutenção da 

política. São critérios estabelecidos 

para o recebimento de 

cofinanciamento federal: 

I. conselho de assistência social 

instituído e em funcionamento; 

II. plano de assistência social 

elaborado e aprovado pelo 

conselho de assistência social; 

III. fundo de assistência social criado 

em lei e implantado; e 

IV. alocação de recursos próprios no 

fundo de assistência social 

opcional. 

Assinale a alternativa que indica as 

proposições corretas. 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas II, III e IV. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 

 




