
 

São Roberto – MA (Prova de Assistente Social) 
1 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO-MA 
Concurso Público o Provimento do cargo de 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

............................................................................................................................. ...........................................................................

. 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01. Observe o texto, cópia de jornal, no qual é informado 
que, no Piauí, entre janeiro e outubro de 2013, 132 
agências dos Correios foram assaltadas 
 

 
 

Na chamada de capa, no texto, atente para o vocábulo em 
destaque (circulado). 
 

No texto, a flexão ou forma nominal do vocábulo em 
destaque é 
 
a) pretérito perfeito do indicativo 
b) particípio 
c) pretérito mais que perfeito do indicativo 
d) infinitivo flexionado 
e) pretérito perfeito do subjuntivo  
 
02. No texto seguinte, observa-se a existência de uma 
vírgula.  
 

O asfalto está nas rodovias e a piçarra, nas estradas. 
 

Essa, à luz da gramática normativa, tem sua razão de 
existir. 
Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela em que 
a vírgula é empregada pela mesma função da vírgula 
posta no texto acima.  
 
a) a mentira deveria não existir entre os casais, dadas as 
consequências funestas que provocam. 
b) É assim que estatui a Lei, ora aprovada pelo Congresso 
Nacional. 
c)Se a regra fosse atual, não haveria embargos 
infringentes no STF. 
d) Depois de quase cem anos após da morte de Humberto 
de Campos, agora é que a Prefeitura de Parnaíba(PI) 
resolveu conservar o acervo do escritor. 
e) Os flamenguistas se recuperam rapidamente e os 
vascaínos, lentamente.   
 
03. Leia a frase seguinte, na qual se observa um vocábulo 
em destaque. 
 
Roma importou milhares de escravos de cidades QUE 

dominou e de muitas outras 
 

O termo grifado exerce que função sintática? 
 

a) agente da passiva 
b) predicativo do sujeito 
c) complemento nominal 
d) objeto direto  
e) objeto indireto 
 
04. Em inflamado discurso, proferido em sustentação oral, 
Astrobaldo Ferreira assim falou: 
 

– A agressão à legalidade, até agora pouco combatida, 
demonstra que grupos de vândalos mascarados, em ações 
insidiosas, adrede preparadas, buscam a anomia, o vazio 
do Estado, para alcançarem seus objetivos escusos. O 
Estado deve estar atento e, com o objetivo de coibir o 
vandalismo, diuturnizar a vigilância.   
 

No texto acima, quatro vocábulos são destacados. Sobre 
esses termos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
a)no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a traiçoeiro; o vocábulo adrede está mal empregado; o 
vocábulo anomia tem significado de anarquia e o verbo 
diuturnizar tem significado de proceder de dia e de noite a 
vigilância.    
b)no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a benigno; o vocábulo adrede está mal empregado, 
devendo ser substituído por adredemente; o vocábulo 
anomia tem significado de sem lei e o verbo diuturnizar 
tem significado de proceder de dia e de noite a vigilância.     
c)no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a traiçoeiro; o vocábulo adrede corresponde a 
propositalmente; o vocábulo anomia tem significado de 
sem leis e o verbo diuturnizar tem significado de 
prolongar a vigilância. 
d)no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a parecer benigno; o vocábulo adrede deve ser substituído 
por adredemente; o vocábulo anomia tem significado de 
anarquia e o verbo diuturnizar tem significado de proceder 
de dia e de noite a vigilância.      
e)no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a trapaceiro; o vocábulo adrede está mal empregado; o 
vocábulo anomia tem significado de caos e o verbo 
diuturnizar tem significado de proceder de dia e de noite a 
vigilância.       
 
05. Leia o texto seguinte 
 

O professor Astrobaldo Ferreira, ao ouvir determinado 
vereador daquele Município do Sul do Piauí falar expressões 
como “é pra mim fazer”, é preciso “criar novos empregos”, 
“atender a domicílio”, comentou com colega que se 
encontrava ao seu lado:  
 

–“A fala do vereador soa um pouco como um asno 
rinchando e, creio, não é por acaso”.    
 

Astrobaldo Ferreira, na sua fala, faz uso de uma figura de 
linguagem. Qual? 
 
a) ironia 
b) prosopopeia 
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c) metonímia 
d) hipérbato 
e) catacrese 
 
06. Leia o texto seguinte 
 

Roberta Ferreira, em princípio, pretendia [1] ser 

chique[2]. Porém, na contramão do pensamento 

inicial, também [3] tinha vontade de, enquanto [4] 
fosse estudante, ser mochileira, saí por aí [5] sem 

compromisso com nada. Esse era o dilema de 

Roberta. 
 

No texto acima, observa-se cinco vocábulos em destaque 
e numerados, de [1] a [5]. Dentre esses vocábulos 
destacados, assinale a numeração correspondente àquele 
em que o último fonema é uma semivogal. 
 
a) [1] 
b) [2] 
c) [3] 
d) [4] 
e) [5]  
 
07. Analise as assertivas seguintes 
I. Se mantermos esta maneira de fazer política, estaremos 
compartilhando para a deterioração da atividade 
parlamentar. 
II. Quando ele vir, aproveite para corrigi-lo. 
III. Eu jamais rio quando ouço notícias desse teor. 
IV. O presidente do Vasco da Gama medeia o acordo 
entre os dois atletas. 
V. Os dois jogadores do Vasco se abstiveram de jogar. 
 

 
Assinale 
 
a) se, dentre as assertivas acima, apenas uma é incorreta. 
b) se, dentre as assertivas acima, apenas duas são 
incorretas. 
c) se, dentre as assertivas acima, apenas três são 
incorretas. 
d) se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
incorretas. 
e) se, dentre as assertivas acima, todas são corretas. 
 
08. Leia com atenção 
Após receber o grau de jornalista pela Universidade 
Federal do Maranhão, Maria Joaquina do Amaral Pereira 
Góis, em rápido discurso, assim se expressou: 
 
“................... eu, que sempre ansiei por isto, agora 

estou realizada”  
 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, a alternativa na 
qual o verbo grifado na frase acima foi flexionado de forma 
incorreta. 
 

a) ansiara (pretérito mais que perfeito do indicativo) 
b) ansiasse (pretérito perfeito do indicativo) 
c) ansiar (futuro do subjuntivo) 

d) ansiaria (futuro do pretérito do indicativo) 
e) ansiarei (futuro do presente do indicativo)  
 
09. Leia o texto seguinte 
 

O futebol ainda é uma das paixões do brasileiro, 

principalmente em época de Copa do Mundo. 

Contudo, a seleção brasileira de futebol, ou a “pátria 
de chuteiras”, não empolga mais o torcedor como 

antigamente, quando todos os atletas da seleção 

jogavam em clubes brasileiros. 
 

Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que 
relaciona um termo que não substitui adequadamente a 
conjunção em destaque (grifada) 
 
a) entretanto  
b) no entanto 
c) conquanto 
d) todavia 
e) destarte  
 
10. Leia o texto seguinte 
 

Está equivocado quem imagina QUE a política é 
sistematicamente criticada apenas pelas condutas 
equivocadas de alguns agentes políticos: a política é, 
também, criticada pelos seus acertos, pelo necessário 
combate ao desperdício e ao corporativismo existentes no 
meio de qualquer categoria funcional. Para combater esses 
vícios, o político QUE costumava contornar os conflitos, 
agora, se pretende obter êxito em sua administração, deve 
enfrentar, de frente, o corporativismo e o desperdício. O 
desgaste inicial certamente será compensado pela futura 
otimização da Administração Pública (Pardal de Castro)  
 

Atente que, no texto acima, por duas vezes o vocábulo QUE 
é posto em destaque. Em relação aos dois termos 
destacados, assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Tanto o primeiro “QUE” quanto o segundo, ambos têm a 
mesma função morfológica. 
b) O “QUE” da primeira linha é pronome relativo. 
c) Os dois vocábulos em destaque são conjunções. 
d) Em “... o político QUE costumava...”, o QUE é pronome 
relativo e em “... quem imagina QUE a política.....” o QUE é 
conjunção integrante.  
e) Os dois vocábulos iniciam orações substantivas. 

 
INFORMÁTICA BÁSICA 

 
11.Na Faixa de Opções do MS-Access 2010, a opção 

“Design da Tabela”  está localizada na guia: 
 
a) Página Inicial; 
b) Criar; 
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c) Dados Externos; 
d) Ferramentas de Banco de Dados; 
e) Suplementos. 
 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 12. 
 

 
 
12. Qual a fórmula, utilizando a função SE, que mais se 
aproxima da utilizada na coluna “C” – CONCEITO?: 
 
a) =SE(B2>=7;"Aprovado";"Reprovado") 
b) =SE(B2>=7:"Aprovado":"Reprovado") 
c) =SE(B2>=7);(Aprovado);(Reprovado) 
d) =SE(B2>=7;(Reprovado;Aprovado)) 
e) =SE(B2>=7;"Reprovado";"Aprovado") 
 
13.  Qual o recurso utilizado no editor de texto Broffice.org 
Writer para corrigir automaticamente uma palavra escrita 
erradamente, por uma palavra correta? 
 
a) Formatação automática 
b) Palavra automática 
c) Autocorreção 
d) Corretor automático 
e) Digitação automática 
 
14. São considerados Browser (Navegador de Internet), 
EXCETO: 
 
a) Safari; 
b) Vloud; 
c) Mozilla Firefox; 
d) Opera; 
e) Internet Explorer. 

 
15. São modelos de extensões permitidas ao salvar um 
documento utilizando o editor de texto MS-WORD 2010, 
EXCETO: 
 
a) .dot 
b) .docm 
c) .xml 
d) .png 
e) .odt 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
16. Segundo Yasbek, o primeiro suporte teórico-
metodológico do Serviço Social “trabalha com as relações 
aparentes dos fatos, evolui dentro do já contido e busca a 
regularidade, as abstrações e as relações invariáveis”. De 
acordo com a referida autora, o trecho acima refere-se: 
 
a) fenomenologia 
b) marxismo 
c) positivismo 
d) materialismo dialético 
e) capitalismo 
 
17.  Analise as assertivas abaixo: 
 
I -  O Serviço Social tem na “questão social” a base da sua 
fundação enquanto especialização do trabalho. 
II – “Questão social” aprendida enquanto conjunto das 
expressões das igualdades da sociedade capitalista.  
III - Os assistentes sociais, por meio da prestação de 
serviços assistencialistas interferem nas relações sociais 
cotidianas no atendimento às mais variadas expressões da 
“questão social” vividas pelos indivíduos sociais no trabalho, 
na família, na luta pela moradia e pela terra, na saúde, na 
assistência social pública, etc.  
IV - A “questão social” sendo desigualdade é, também, 
rebeldia, pois os sujeitos sociais, ao vivenciarem as 
desigualdades, a elas também resistem e expressam seu 
inconformismo. É nesta tensão entre produção da 
desigualdade, da rebeldia e da resistência que trabalham os 
assistentes sociais, situados nesse terreno movido por 
interesses sociais distintos, os quais não é possível abstrair- 
ou deles fugir- porque tecem a trama da vida em sociedade. 
 
Sobre a “Questão Social e o Serviço Social”, de acordo com 
Iamanoto, estão corretas as assertivas: 
 
a) I  e  III 
b) I  e IV 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
 
18.  Julgue as sentenças e assinale V para verdadeiro ou F 
para falso. 
 
(     ) A presença da filantropia e das organizações sociais 
na produção de bens e serviços tem uma longa história nas 
políticas sociais brasileira, por ausência do estado ou 
dificuldade ou recusa deste chegar as micros esferas com 
os seus serviços diretos. 
(   ) Ações voluntárias de grupos e pessoas não são 
legitimadas  e institucionalizas.  
(     ) Nos últimos anos o engajamento do setor empresarial 
com as causas sociais abriu espaço de realização de muitas 
praticas sociais inovadoras e importantes. 
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(    ) Atualmente, sob o nome genérico de “terceiro setor” 
se enquadram instituições de diferentes dimensões e 
matizes, desde associações comunitárias; instituições 
filantrópicas tradicionais; fundações empresariais; 
organizações religiosas, organizações sociais de interesse 
público, clubes esportivos e associações diversas. 
(  ) Em recente resolução, o CNAS qualifica a rede 
socioassistencial e define as entidades e organizações de 
assistência social, “como aquelas que prestam, sem fins 
lucrativos, atendimento e assessoramento aos 
beneficiários, bem como as que atuam na defesa e 
garantia de seus direitos”. 
(    ) O cenário atual evidencia que o terceiro setor é uma 
área que está saindo de um modelo gerencial mais 
informal para um tempo de maior profissionalização, com 
financiadores mais exigentes em termos de gestão dos 
projetos, orçamentos e expectativas de desempenho, que 
muitas vezes não combinam com sua lógica de trabalho. 
 
Analisando as assertivas acima, estão corretas: 
 
a) V – V – V – V – V – V 
b) V – F – V – V – V – V 
c) V – F – V – V – F – V  
d) V – F – V –F – V – V 
e) F – V – F – F – F – F  
 
19. A necessidade de institucionalização do Serviço Social 
na educação a partir do seu significado social deve 
considerar: 
 
a) a necessidade de articulação efetiva entre a política de 
educação e as demais políticas setoriais, para que sejam 
asseguradas as limitações de condições de acesso, 
permanência e fracasso escolar 
b) a necessidade de identificar e propor alternativas de 
enfrentamento às condições sociais, econômicas, aos 
fatores culturais, às relações sociais marcadas por 
diferentes formas de opressão que interferem nos 
processos educacionais, na efetivação da educação como 
um direito e elemento importante na formação dos sujeitos 
para o exercício da cidadania 
c) a necessidade de exclusão dos conteúdos referentes 
aos direitos humanos na elaboração dos projetos políticos 
pedagógicos 
d) a desarticulação das políticas públicas, das redes de 
serviços de proteção à mulher, à criança e ao adolescente 
vítima de violência doméstica, do sexismo, do racismo, da 
homofobia e de outras formas de opressão, do uso 
indevido de drogas e de outras possíveis formas de 
violência. 
e) a orientação à comunidade escolar e à articulação da 
rede de serviços existente, visando a burocratização de 
suas necessidades e da “Educação Inclusiva”. 

 
 
 
 

20. A política de Assistência Social, legalmente reconhecida 
como direito social e dever estatal pela Constituição de 1988 
e pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), vem 
sendo regulamentada intensivamente pelo Governo Federal, 
com aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), por meio da Política Nacional de Assistência 
Social (2004) e do Sistema Único de Assistência Social 
(2005).  
 
Os objetivos desse processo são: 
 
I – consolidar a Assistência Social como política 
assistencialista 
II- para estabelecer critérios objetivos de partilha de recursos 
entre os serviços sócioassistenciais e entre estados, DF e 
municípios 
III - para estabelecer uma relação sistemática e dependente 
entre programas, projetos, serviços e benefícios, como o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família, 
para fortalecer  
IV -  para garantir repasse automático e regular de recursos 
fundo a fundo  
V - para instituir um sistema informatizado de 
acompanhamento e monitoramento a relação democrática 
entre planos, fundos, conselhos e órgão gestor 
 
Analisando as assertivas acima, estão corretas: 
 
a) Estão corretos os objetivos I, II e V 
b) Estão corretos os objetivos III, IV e V 
c) Estão corretos os objetivos II, IV e V 
d) Estão corretos os objetivos II, III e V 
e) Estão corretos os objetivos II, III e IV 
 
21. Qual das legislações NÃO é instrumento de trabalho 
dos/das Assistentes Sociais nas políticas públicas: 
 
a) Decretos e portarias do Ministério do Desenvolvimento 
Social 
b) Novo Código Civil 
c) Estatuto da Criança e do Adolescente 
d) Programa Brasil Sem Homofobia 
e) Código Nacional de Trânsito 
 
22. Assinale a assertiva INCORRETA. De acordo com no 
Código de Ética Profissional, constituem direito dos/das 
Assistentes Sociais: 
 
a) participação na elaboração e gerenciamento das políticas, 
e na formulação e implementação de programas sociais. 
b) liberdade na realização de seus estudo e pesquisas. 
c) restrito exercício das atividades inerentes à profissão.  
d) aprimoramento profissional de forma contínua. 
e) ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo 
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com 
suas atribuições, cargos ou funções. 
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23. É uma infração disciplinar ética do/da Assistente 
Social: 
 
a) assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalho 
de terceiros, mesmo que executados sob sua orientação   
b) exercer a profissão quando impedido/a de fazê-lo ou 
facilitar o seu exercício aos/às não inscritos/as ou 
impedidos/as 
c) depor como testemunha sobre situação sigilosa do/a 
usuário/a de tenha conhecimento no exercício profissional 
d) prejudicar o trabalho e a reputação de outro/a 
profissional 
e) bloquear o acesso dos/as usuários/as aos serviços 
oferecidos pelas instituições 
 
24. As políticas sociais devem ser formuladas levando-se 
em conta um critério. De acordo com o neoliberalismo o 
critério é: 
 
a) compromisso com a humanidade 
b) direitos sociais 
c) custo/benefício 
d) necessidades dos beneficiários 
e) direitos civis 
 
25. O profissional de Serviço Social atua nas diversas 
áreas ligadas à condução das políticas sociais públicas e 
privadas, tais como planejamento, organização, execução, 
avaliação, gestão, pesquisa e assessoria. Portanto os 
Assistentes Sociais também estão inseridos em locais de 
trabalho como nas empresas privadas e nas ONGs, tendo 
que exercer sua função como profissional qualificado e 
capacitado para atuar com os usuários do seu serviço. 
 
a) O seu trabalho tem como principal objetivo dar 
respostas às demandas dos usuários a quem prestamos 
serviços, garantindo o acesso aos direitos sociais 
assegurados na Constituição Federal de 1988, também 
utiliza as normas e prescrições contidas na Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS), nas Diretrizes Curriculares 
no seu projeto ético político do Serviço Social que 
estabelecem valores e princípios que ajudam a desvelar 
as possibilidades contidas na realidade social. 
b) O Assistente Social utiliza restritos instrumentos de 
trabalho, como entrevistas, análises social, relatórios, 
levantamento de recursos. 
c) O Assistente Social é responsável por fazer apenas 
uma análise da realidade social e institucional, e intervir 
para melhorar as condições de vida do usuário. 
d) A adequada utilização dos instrumentos não requer uma 
contínua capacitação profissional que busque aprimorar 
seus conhecimentos e habilidades nas suas diversas 
áreas de atuação. 
e) O Assistente Social tem como desafio no seu cotidiano 
propor alternativas de gestão para que possa construir 
propostas de trabalho efetivas, capaz de minimizar 
direitos, seja dentro do terceiro setor ONGs ou empresas 
privadas.  

26.”...uma mediação entre economia e política, como 
resultado de contradições estruturais engendradas pela luta 
de classes e delimitadas pelos processos de valorização do 
capital (..)”, segundo Behring (2009), o trecho refere-se: 

 
a) welfare state 
b) política social  
c) seguridade social 
d) assistência social 
e) neoliberalismo 
 
27. Segundo Yolanda Guerra, como todo trabalhador, o 
assistente social nas instituições públicas e/ou privadas é 
submetido (e muitas vezes submete) aos programas de 
treinamento, tenham eles conteúdos técnicos ou 
comportamentais, tendo em vista a conformação de um 
dado perfil profissional. Os estudiosos sobre o tema vêm 
apontando que as determinações atuais da precarização 
evidenciam as situações abaixo, EXCETO: 
 
a) os processos de precarização e a ganho de direitos como 
decorrência da reestruturação produtiva e aplicação dos 
ajustes neoliberais. 
b) que as respostas à crise do fordismo não apenas foram 
ineficazes como a aprofundou, já que se desenvolveram à 
base da flexibilização do trabalho e da perda de direitos. 
c) o crescimento ou consolidação do trabalho flexível e 
precário em todas as sociedades e esferas, espaços 
ocupacionais e profissões. Há uma clara desestabilização 
de profissões e categorias que eram consideradas estáveis, 
como, por exemplo, os executivos de empresas. 
d) uma relação direta entre precarização e diversas formas 
de flexibilização do trabalho e dos direitos: como modos 
contemporâneos de dominação do trabalho. Estes só podem 
ser compreendidos como fenômenos indissociáveis. 
e) que a precarização do trabalho e a flexibilização dos 
direitos são as mudanças mais visíveis de um período de 
hegemonia do capital financeiro. 
 
28. O relacionamento mais estreito com os assistentes 
sociais latino-americanos e a consciência da existência de 
problemas comuns, desafiando elementos de uma mesma 
profissão, deram origem a Reconceituação, que: 
 
I – Caracterizou pela crítica ao sistema vigente e às formas 
tradicionais de ação, propondo novos enfoques teóricos e 
metodológicos. 
II - O movimento não era homogêneo, abrigando várias 
tendências no seu interior.  
III - Nascido na década de 60, cresceu na de 70 e serviu de 
estímulo para a produção de vários documentos na área, 
com importante contribuição para a revisão da teoria, da 
prática e do ensino de Serviço Social.  
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IV- Entre as propostas apresentadas por esse movimento 
se colocavam as seguintes: adequação do Serviço Social 
à problemática dos países latino-americanos, tendo em 
vista a impossibilidade de se trabalhar numa realidade 
concreta, com desafios próprios e específicos, utilizando-
se métodos e técnicas importados de outra realidade; 
definição de um marco teórico referencial para a prática do 
latino-americano; busca de metodologia adequada às 
exigências dessa realidade e que pudesse assegurar a 
integração teórico-prática na atividade profissional; 
produção de uma literatura  
que refletisse as respostas do Serviço Social à realidade 
latino-americana (Macedo, 1981). 
V- Esse movimento propunha a adoção de um referencial 
fenomenológico de análise dos fenômenos sociais e a 
adoção de novas metodologias de ação, que levassem em 
conta a totalidade do social.   
 
Analisando as assertivas acima, estão corretas: 
 
a) I – II – III 
b) I – III – IV 
c) II – III – V 
d) I –III – V 
e) I – II – IV 
 
29. De acordo com Campos(2001), cidadania significa: 
“O conjunto e a conjugação de direitos _________, sociais 
e políticos assegurados aos membros de uma 
determinada sociedade. Tais direitos adquirem efetividade 
através do exercício das liberdades ______________, da 
participação política e de acesso a bens de consumo e a 
______________social pública.” 
 
a) comuns -  coletivos – proteção 
b) civis – individuais – ação 
c) civis – individuais – proteção 
d) civis – individuais – política 
e) comuns – individuais - proteção 
 
30. O canal de participação constituído para exercício do 
controle social das políticas sociais: 
 
a) Conferência Municipal 
b) Regimento Interno 
c) Estatuto Social 
d) Conselho de Políticas Públicas 
e) Colegiado das Políticas Públicas 
 
31.Representou um ganho político significativo na 
pactuação federativa entre gestores da política de 
assistência social e na luta dos seus trabalhadores por 
condições materiais, técnicas e éticas de trabalho nos 
órgãos gestores, nos CRAS e CREAS e nas entidades de 
assistência social vinculadas ao Suas, consideradas as 
resistências e dificuldades políticas que tiveram que ser 
aparadas para viabilizar sua aprovação. Instituída pela 
Resolução CNAS N º 269, de 13 de dezembro de 2006. 

a) Plano Nacional de Assistência Social 
b) Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 
Sistema Único de Assistência Social  
c) Norma Operacional Básica  
d) Plano de Carreira e Cargos da Assistência Social 
e) Sistema Único da Assistência Social 

 
32. Considerando a ótica do trabalho coletivo no Sistema 
Único da Assistência Social é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) o trabalho nos CRAS e CREAS como trabalho social e 
combinado. 
b) orientado por projetos profissionais que podem convergir, 
mas também se contrapor. 
c) que incorpora o acúmulo e as contribuições das diferentes 
profissões. 
d) deve assimilar criticamente os conhecimentos e aportes 
daquelas que, como o Serviço Social, vem assumindo 
protagonismo histórico na elaboração de conhecimentos 
teóricos, técnicos e políticos que subsidiam os avanços da 
assistência social no país. 
e) direção política do trabalho e a qualidade dos serviços 
socioassistenciais, na construção de processos interventivos 
que promovam antagonismo, particularmente dos usuários, 
para o fortalecimento da cultura democrática e de direitos. 
 
33. Qual dos direitos abaixo NÃO é um direito 
socioassistencial? 
 
a) Todos os direitos de proteção social de assistência social 
consagrados em lei para todos. 
b) Direito à equidade rural-urbana na proteção social 
contributiva. 
c) Direito à equidade social e de manifestação pública. 
d) Direito à igualdade, do cidadão e cidadã, de acesso à 
rede sócio-assistencial. 
e) Direito de ter garantida à convivência familiar, comunitária 
e social. 
 
34. De acordo com Yolanda Guerra (1998), a assistência 
social, ainda que possa ser considerada de natureza 
fundamentalmente interventiva, possui diversas dimensões, 
EXCETO: 
 
a) dimensão técnico-instrumental 
b) dimensão intelectual 
c) dimensão formativa 
d) dimensão ético-política 
e) dimensão neutra 
 
35. O Serviço Social se apresenta como uma profissão 
profundamente associada à história da sociedade, e dessa 
forma, a profissão precisa modificar-se conforme as 
conjunturas sociais tomam novos direcionamentos.  
 
IAMAMOTO (2005) refere-se: 
 
a) Movimento de Reconceituação 
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b) Lei de Regulamentação Profissional  
c) Código de Ética Profissional 
d) Projeto ético-político 
e) Lei Orgânica de Assistência Social 
 
36. O Município de São Roberto do Maranhão foi criado 
por intermédio da Lei  
 
a) Nº 6.188 de 10 de novembro de 1994. 
b) Nº 6.818 de 20 de novembro de 1994 
c) Nº 8.188 de 10 de novembro de 1994 
d) Nº 8.818 de 10 de novembro de 1997 
e) Nº 6.288 de 20 de dezembro de 1994 
 
37. Aponte, dentre as cidades indicadas nas alternativas 
seguintes, aquela que se situa no extremo norte da 
microrregião na qual se encontra o Município de São 
Roberto Maranhão 
 
a) Lago Verde 
b) Bom Lugar 
c) Pio XII 
d) Igarapé do Meio 
e) São Mateus do Maranhão 
 
38. O bioma dominante no norte da microrregião do Médio 
Mearim é 
 
a) Cerrado 
b) Cocais 
c) Caatinga 
d) Amazônia 
e) Cerrado-Amazônia 
 
39. A cidade de maior representação econômica (e 
política) da microrregião do Médio Mearim é a cidade de 
Bacabal, sendo, assim, considerada, por alguns autores, 
como “a capital do Médio Mearim”. 
 

A atividade agrícola (lavoura) de maior importância para 
esse município é 
 
a) feijão 
b) mandioca 
c) arroz 
d) milho 
e) banana  
 
40. Segundo o IBGE, conforme o último censo disponível, 
o PIB per capita a preços correntes no Município de São 
Roberto, é próximo de 
 
a) R$1.900,00 
b) R$2.300,00 
c) R$2.700,00 
d) R$3.100,00 
e) R$3.900,00 

 
 

 




