
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 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 ou preta, 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 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 






 ASSISTENTE SOCIAL - 04 
 

MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) A Lei nº 8.662, de 07 

de julho de 1993, que regulamenta a 

profissão de assistente social no 

Brasil, estabelece, em seu artigo 

quinto as atribuições que são 

privativas da profissão. Com base 

nessa informação, julgue as 

afirmativas abaixo. 

I. A visita domiciliar constitui uma 

das atribuições privativas da 

profissão. 

II. A emissão de parecer em matéria 

de serviço social constitui uma 

das atribuições privativas da 

profissão. 

III. A supervisão direta de estágio 

não constitui atribuição privativa 

da profissão. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a sentença I. 

B) Apenas a sentença II. 

C) Apenas a sentença III. 

D) Todas as sentenças. 

E) Nenhuma das sentenças. 

Questão 11) A Lei nº 8.662, de 07 

de julho de 1993, regulamenta a 

profissão de assistente social no 

Brasil. A mencionada lei estabelece, 

em seu artigo sétimo, as atribuições 

dos Conselhos Regionais de Serviço 

Social e em seu artigo oitavo as 

atribuições do Conselho Federal de 

Serviço Social. Com base nessa 

informação e nos seus 

conhecimentos sobre a Lei, julgue as 

afirmações abaixo. 

 

I. A fiscalização da atividade 

profissional no Brasil é de 

atribuição de Ministério Público 

Federal por se tratar de profissão 

regulamentada. 

II. A inscrição junto ao CRESS é 

obrigatória para o exercício 

profissional. 

III. O conjunto CFESS/CRESS é 

responsável pelo 

acompanhamento ético das ações 

profissionais. 

IV. Os CRESS têm jurisdição dentro 

do seu território para atuar junto 

a casos de exercício ilegal da 

profissão. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a sentença I e II. 

B) Apenas a sentença II e III. 

C) Apenas a sentença II, III e IV. 

D) Todas as sentenças. 

E) Nenhuma das sentenças  

Questão 12) A Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990 – Lei Orgânica 

de Saúde, estabelece os parâmetros 

de ação na área de saúde no Brasil. 

Coloca ainda qual será o campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde. 

NÃO está entre as ações do SUS a 

ação: 

A) de vigilância sanitária; 

B) de vigilância epidemiológica; 

C) de saúde do trabalhador; 

D) de garantia de acesso a renda 

mínima; 

E) de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica. 
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Questão 13) A Lei nº 8.662, de 07 

de julho de 1993, regulamenta a 

profissão de assistente social no 

Brasil. A mencionada lei estabelece, 

em seu art. 5º-A que a jornada de 

trabalho semanal da profissão é 

limitada. Com base nesta 

informação, analise as afirmações a 

seguir. 

I. A jornada de trabalho semanal do 

assistente social será de quarenta 

horas no serviço público. 

II. A jornada de trabalho semanal do 

assistente social será de trinta 

horas no serviço privado. 

III. A jornada de trabalho semanal do 

assistente social será de até 

quarenta horas semanais se em 

situação extraordinária em que o 

campo de trabalho assim o exija. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a sentença I. 

B) Apenas a sentença II. 

C) Apenas as sentenças II e III. 

D) Apenas a sentença III. 

E) Nenhuma das sentenças. 

Questão 14) O Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, 

instituída pela Resolução CFESS Nº 

273 de 13 março de 1993, 

estabelece parâmetros para a 

atuação ética e responsável do 

assistente social. Entre seus 

princípios fundamentais estão: 

I. reconhecimento da liberdade 

como valor ético central e das 

demandas políticas a ela 

inerentes; 

 
 

 

II. defesa do aprofundamento da 

democracia, enquanto 

socialização da participação 

política e da riqueza socialmente 

produzida; 

III. opção por um projeto profissional 

vinculado ao processo 

manutenção da ordem societária. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a sentença I. 

B) Apenas as sentenças I e II. 

C) Apenas as sentenças II e III. 

D) Apenas a sentença III. 

E) Todas as sentenças. 

Questão 15) O Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, 

instituída pela Resolução CFESS Nº 

273 de 13 março de 1993, em seu 

artigo segundo determina os direitos 

do assistente social no exercício da 

profissão: 

I. livre exercício das atividades 

inerentes à profissão; 

II. inviolabilidade do local de trabalho 

e respectivos arquivos e 

documentação, garantindo o sigilo 

profissional, questão que não se 

aplica à chefia imediata; 

III. desagravo público por ofensa que 

atinja a sua honra profissional. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas as sentenças I e II estão 

corretas. 

C) Apenas as sentenças I e III estão 

corretas. 

D) Apenas a sentença III está correta. 

E) Todas as sentenças estão corretas. 
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Questão 16) O Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, 

instituída pela Resolução CFESS Nº 

273 de 13 março de 1993, 

estabelece parâmetros para a 

atuação ética e responsável do 

assistente social. Em seu artigo 

terceiro estabelece os deveres do 

profissional: 

I. utilizar seu número de registro no 

Conselho Regional no exercício da 

profissão; 

II. não utilizar seu número de 

registro no Conselho Regional no 

exercício da profissão; 

III. utilizar seu número de registro no 

Conselho Regional no exercício da 

profissão apenas em casos de 

pareceres sociais destinados a fim 

judicial. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas a sentença II está correta. 

C) Apenas as sentenças II e III estão 

corretas. 

D) Apenas a sentença III está 

correta. 

E) Todas as sentenças estão 

corretas. 

Questão 17) A Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991 – Lei Orgânica da 

Seguridade Social, estabelece as 

ações que garantem os direitos de 

previdência, saúde e assistência 

social. Dentre as ações abaixo, NÃO 

constitui uma ação de seguridade 

social: 

A) a prestação de serviços de saúde 

universais na forma da lei; 

 
 

 

B) a prestação de serviços de 

assistência social, de caráter não 

contributivo, na forma da lei; 

C) a prestação de serviços de saúde 

contributivos na forma da lei; 

D) o direito à aposentadoria nas 

formas da lei; 

E) o direito à previdência mediante 

contribuição na forma da lei. 

Questão 18) A Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, estabelece parâmetros para 

o desenvolvimento da política de 

educação no Brasil, seja pelo setor 

público ou privado. A referida lei 

estabelece princípios pelos quais o 

ensino brasileiro se pautará, entre 

eles: 

I. igualdade de condições para o 

acesso à escola e permanência 

nela;  

II. liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III. pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; 

IV. respeito à liberdade e apreço à 

tolerância. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas a sentença II está correta. 

C) Apenas a sentença III está 

correta. 

D) Apenas a sentença IV está 

correta. 

E) Todas as sentenças estão 

corretas. 
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Questão 19) A Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 

da Assistência Social, estabelece em 

seu artigo segundo seus objetivos e 

no inciso I do mesmo quais os 

cidadãos e situações que devem 

receber especial atenção. NÃO está 

entre eles 

A) a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

B) o amparo às crianças e aos 

adolescentes carentes. 

C) a promoção da integração ao 

mercado de trabalho.  

D) a garantia de pleno acesso a 

locais públicos por crianças e 

adolescentes. 

E) a habilitação e reabilitação das 

pessoas com deficiência e a 

promoção de sua integração à 

vida comunitária.  

Questão 20) A Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 

da Assistência Social, estabelece em 

seu artigo quarto quais são os 

princípios pelos quais as leis se 

pautam. Entre eles estão: 

I. supremacia do atendimento às 

necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade 

econômica; 

II. universalização dos direitos 

sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas 

públicas; 

III. igualdade de direitos no acesso 

ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer  
 

 

IV. natureza, garantindo-se 

equivalência às populações 

urbanas e rurais; 

V. divulgação ampla dos benefícios, 

serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder 

Público e dos critérios para sua 

concessão. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas a sentença II está correta. 

C) Apenas a sentença III está 

correta. 

D) Apenas a sentença IV está 

correta. 

E) Todas as sentenças estão 

corretas. 

Questão 21) Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS é um 

conquista da política de assistência 

social. Sua organização está prevista 

na Política Nacional de Assistência 

Social de 2004 e na Norma 

Operacional Básica da Assistência 

Social – NOB-SUAS, de 2005. Entre os 

eixos estruturantes do SUAS estão: 

I. a matricialidade sociofamiliar; 

II. as novas bases para a relação 

entre Estado e sociedade civil; 

III. a Política de Recursos Humanos. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas as sentenças I e II estão 

corretas. 

C) Apenas as sentenças I e III estão 

corretas. 

D) Apenas a sentença III está 

correta. 

E) Todas as sentenças estão 

corretas. 
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Questão 22) A Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, estabelece 

em seu artigo quinto que “Nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por 

ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais”. Pode ser entendido/a 

como descumprimento do referido 

artigo: 

I. a não garantia de espaço 

adequado de abrigo em caso de 

impossibilidade de convívio 

familiar; 

II. o impedimento de participar de 

atividades voltadas para a faixa 

etária por orientação sexual 

manifestada; 

III. o castigo físico de qualquer 

natureza no âmbito familiar; 

IV. a participação em espaços de 

representação política, nas 

formas da lei. 

 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas a sentença II está correta. 

C) Apenas a sentença III está 

correta. 

D) Apenas as sentenças I e III estão 

corretas. 

E) Apenas a sentença IV está 

incorreta. 

Questão 23) A Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, estabelece 

em seu artigo décimo quinto que “A  

 

 

criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo 

de desenvolvimento e como sujeitos 

de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas 

leis.” Coloca ainda em seu artigo 

décimo sexto os aspectos que 

compreendem o direito à liberdade. 

Entre eles encontram-se: 

I. o direito de ir, vir e estar nos 

logradouros públicos e espaços 

comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; 

II. o direito à opinião e expressão; 

III. o direito à crença e culto 

religioso; 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas a sentença II está correta. 

C) Apenas a sentença III está 

correta. 

D) Todas as sentenças estão 

corretas. 

E) Nenhuma das sentenças está 

correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 24) A Lei nº 10.741, de 01 

de outubro de 2003 – Estatuto do 

Idoso estabelece em seu artigo 

terceiro que “É obrigação da família, 

da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação 

do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, 

ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária”. Por “absoluta 

prioridade” entende-se, segundo o 

parágrafo único do mesmo artigo, 

entre outras, 

I. preferência na formulação e na 

execução de políticas sociais 

públicas específicas; 

II. destinação privilegiada de 

recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao 

idoso; 

III. priorização do atendimento do 

idoso por instituição asilar, em 

detrimento da sua própria família, 

exceto dos que não a possuam ou 

careçam de condições de 

manutenção da própria 

sobrevivência. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas as sentenças I e II estão 

corretas. 

C) Apenas as sentenças I e III estão 

corretas. 

D) Apenas a sentença III está 

correta. 

E) Todas as sentenças estão 

corretas. 

 

 

Questão 25) A Lei nº 10.741, de 01 

de outubro de 2003 – Estatuto do 

Idoso estabelece, em seu artigo 

décimo que “É obrigação do Estado e 

da sociedade, assegurar à pessoa 

idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e 

sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na 

Constituição e nas leis” e no 

parágrafo primeiro do mesmo artigo 

que “direito à liberdade compreende, 

entre outros, os seguintes aspectos”: 

I. participação na vida familiar e 

comunitária; 

II. participação na vida política, na 

forma da lei; 

III. faculdade de buscar refúgio, 

auxílio e orientação. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas as sentenças I e II estão 

corretas. 

C) Apenas as sentenças I e III estão 

corretas. 

D) Apenas a sentença III está 

correta. 

E) Todas as sentenças estão 

corretas. 
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Questão 26) A Norma Operacional 

Básica da Assistência Social – NOB-

SUAS, de 2005, estabelece a forma 

de operacionalização da política de 

assistência social no Brasil. Entre 

outros, estabelece quais serão os 

instrumentos de gestão a serem 

adotados. Entre eles encontram-se: 

I. o Plano de Assistência Social; 

II. o orçamento da Assistência 

Social; 

III. a anaminese social; 

IV. o Relatório Anual de Gestão. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas a sentença II está correta. 

C) Apenas a sentença III está 

incorreta. 

D) Todas as sentenças estão 

corretas. 

E) Nenhuma das sentenças está 

correta. 

Questão 27) A Norma Operacional 

Básica da Assistência Social – NOB-

SUAS, de 2005, estabelece a forma 

de operacionalização da política de 

assistência social no Brasil. Entre 

outras coisas, estabelece as 

instâncias de pactuação das 

negociações realizadas entre as 

esferas de governo envolvidas. Estão 

entre as instâncias de pactuação: 

I. as Comissões Intergestores 

Bipartite em âmbito estadual; 

II. as Comissão Intergestores 

Tripartite em âmbito estadual; 

III. as Comissões Intergestores 

Bipartite em âmbito federal. 

 

 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas a sentença II está correta. 
 

C) Apenas a sentença III está 

correta. 

D) Todas as sentenças estão 

corretas. 

E) Nenhuma das sentenças está 

correta. 

Questão 28) O Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS é um 

conquista da política de assistência 

social. Sua organização está prevista 

na Política Nacional de Assistência 

Social de 2004 e na Norma 

Operacional Básica da Assistência 

Social – NOB-SUAS, de 2005. Sobre 

o SUAS, é correto afirmar que 

I. é um sistema que segue o modelo 

descentralizado e participativo; 

II. os serviços socioassistenciais no 

SUAS são organizados por 

vigilância social, proteção social e 

defesa social e institucional; 

III. o SUAS é de caráter contributivo, 

assim como o SUS. 

A) Apenas a sentença I está correta. 

B) Apenas as sentenças I e II estão 

corretas. 

C) Apenas as sentenças I e III estão 

corretas. 

D) Apenas a sentença III está 

correta. 

E) Todas as sentenças estão 

corretas. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 29) Conforme a 

constituição federal de 1988,  a 

assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independente 

de contribuição à seguridade e tem 

por objetivos as seguintes 

alternativas, EXCETO: 

A) proteção à família, à maternidade, 

à infância, à adolescência e à 

velhice 

B) amparo a pessoas carentes. 

C) garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir 

meios de prover a própria 

manutenção ou tê-la provida pela 

própria família, conforme dispuser 

a lei. 

D) promoção à integração no 

mercado de trabalho. 

E) habilitação e reabilitação de 

pessoas portadoras de deficiência 

e a promoção de sua integração à 

vida comunitária. 

Questão 30) A Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do 

Sistema Único de Assistência Social – 

NOB-RH/SUAS apresenta como 

devem ser compostas as equipes de 

referência que atuarão nos Centros 

de Referência da Assistência Social – 

CRAS e dos Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social – 

CREAS. É INCORRETO afirmar que 

 

 

 
 

 

A) as duas equipes devem 

obrigatoriamente contar com 

profissional assistente social. 

B) a equipe do CRAS para municípios 

de pequeno porte I deve ser 

composta por dois técnicos de 

nível superior, sendo um 

profissional assistente social e 

outro preferencialmente psicólogo, 

além de dois técnicos de nível 

médio. 

C) as equipes de referência para os 

Centros de Referência da 

Assistência Social - CRAS devem 

contar sempre com um 

coordenador com o seguinte 

perfil: ser um técnico de nível 

superior, concursado, com 

experiência em trabalhos 

comunitários e gestão de 

programas, projetos, serviços e 

benefícios socioassistenciais. 

D) as duas equipes podem atuar, 

provisoriamente, com o mesmo 

profissional assistente social. 

E) a composição das equipes dos 

Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social 

– CREAS varia conforme a 

complexidade do atendimento e o 

nível de gestão do município. 

 

 

 

 

 







