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CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015 
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_______________________________________________________ 

CARGO: 

AGENTE 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-escuro, 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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LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Questão 01) Assinale a frase 

correta quanto ao emprego da 

crase. 

A) Paguei seu presente à prazo. 

B) O soro pingava lentamente, gota 

à gota. 

C) Falei à ela sobre você. 

D) Dirijo-me à V. Exa. para 

homenageá-la. 

E) À zero hora da passagem de ano, 

o céu se iluminará com fogos de 

artifício. 

Questão 02) Qual alternativa está 

correta, quanto à regência verbal, 

nas frases a seguir? 

A) Assistimos a tudo atônitos. 

B) Todos assistiram a missa do 

delegado. 

C) Fui testemunha porque assisti o 

crime. 

D) O médico assistiu à vítima. 

E) Estamos assistindo, hoje, um 

verdadeiro banho de sangue nos 

programas de tv. 

Questão 03) Em concordância 

verbal, há uma norma que afirma: 

são impessoais os verbos haver 

no sentido de existir; fazer 

indicando tempo; verbos que 

indicam fenômenos da natureza. 

Portanto, a concordância está 

correta na alternativa: 

A) No passado, costumavam haver 

descontos nas entradas de 

estudantes. 

B) Devem fazer 20 anos que fui ao 

Japão. 

C) “haviam jardins, haviam manhãs 

naquele tempo” (C.D.A) 

D) Fazia ondas de calor intenso 

naquela manhã. 

E) Fazem frios insuportáveis no Rio 

Grande do Sul. 

MATEMÁTICA 

 

Questão 04) Em um campeonato 

de futebol, o time A realizou 6 

partidas, cujos resultados são 

mostrados na tabela: 

Jogos Placares 

1º jogo 2x1 

2º jogo 0x2 

3º jogo 1x0 

4º jogo 3x3 

5º jogo 3x2 

6º jogo 4x1 

Sabendo que o time A está invicto, 

então a média de gols por partida 

do time A é de: 

A) 2,0 gols. 

B) 2,5 gols. 

C) 3,0 gols. 

D) 3,5 gols. 

E) 4,0 gols. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 05) Considere dois tipos 

de ações para se investir: tipo X e 

tipo Y. Através da análise de dados 

passados, concluiu-se que a função 

que melhor representa o 

rendimento de cada ação é:  

Tipo X: f1(t) = 2t + 4 

Tipo Y: f2(t) = 6t + 8 

Onde t é medido em meses, 

considere t=0 em julho de 2014.  

Quando as ações tiveram o mesmo 

rendimento? 

A) Abril de 2014. 

B) Maio de 2014.  

C) Junho de 2014.  

D) Julho de 2014.  

E) Agosto de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) Um novo relatório 

divulgado pelas Nações Unidas em 

março de 2015 afirma que, se nada for 

feito, as reservas hídricas do mundo 

podem encolher 40% até 2030. O 

relatório apresentou também sugestões 

que podem, por exemplo, ajudar o 

Brasil a resolver o atual problema de 

desabastecimento que atinge várias 

regiões metropolitanas do país. As 

sugestões são: 

I. ter conhecimento sobre seus 

recursos hídricos, melhorar o 

monitoramento para saber de onde 

vem a água, qual é a sua qualidade 

e como realizar uma distribuição 

melhor; 

II. definir estratégias para o futuro, 

com a previsão de cenários em 

torno da distribuição; 

III. integrar as decisões dos setores de 

energia, agricultura e recursos 

hídricos para que as ações atendam 

a todas as áreas e sejam feitas de 

forma sustentável; 

IV. tornar as decisões em torno da 

água transparentes e contar com a 

participação da sociedade civil, para 

que a população se sinta obrigada a 

colaborar para atingir a 

sustentabilidade. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas.  

B) Apenas I e IV estão corretas. 

C) Apenas I, III e IV estão corretas. 

D) Apenas a IV está correta. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 
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Questão 07) A terceirização do 

trabalho no Brasil é um tema que 

vem gerando certa repercussão em 

razão da aprovação, em abril de 

2015, pela Câmara dos Deputados, do 

projeto de lei 4330/2004. Segundo o 

projeto de lei em questão: 

I. fica previsto que a terceirização 

integral aplique-se a empresas 

públicas e privadas.   

II. fica previsto que a terceirização 

integral aplique-se somente a 

empresas privadas.   

III. as atividades-fim, aquelas 

diretamente relacionadas com o 

intuito principal das instituições, 

também poderão ser terceirizadas. 

IV. somente atividades-meio, aquelas 

que não são diretamente 

relacionadas com o intuito 

principal das instituições, poderão 

ser terceirizadas.  

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I e IV estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas a IV está correta. 

E) Apenas I e III estão corretas. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Considere uma planilha 

do aplicativo Microsoft Excel 2010, 

versão em português, e a fórmula 

=($A$1+$B$1+$C$1+$D$1+$E$1)/5 

contida na célula F1. Os valores das 

células referenciadas na fórmula 

devem ser diferentes de 0. Sabendo 

disso, qual das funções abaixo 

apresenta o mesmo resultado da 

fórmula? 

A) =MÉDIA(A1:E1) 

B) =MÉDIA((A1;D1)+E1) 

C) =MÉDIA(A1+B1+C1+D1+E1) 

D) =SOMA((A1:B1;C1:E1)/5) 

E) =SOMA((A1;E1)/5) 

Questão 09) Considere as seguintes 

afirmativas sobre o Sistema 

Operacional Microsoft Windows 7 

Professional em português. 

I. O recurso de modo de 

compatibilidade está disponível e 

tem a finalidade de tentar 

executar softwares que 

funcionavam em versões 

anteriores, mas não são 

executados adequadamente no 

Windows 7. 

II. Para bloquear a sessão corrente 

do Windows 7 devem ser 

pressionadas simultaneamente as 

teclas Windows e B. 

III. No desktop do Windows 7 é 

possível instalar pequenos 

softwares, como medidores de 

utilização do processador, 

memória e outros. Esses recursos 

são denominados como widgets. 

IV. Para abrir uma nova janela de um 

aplicativo que já está em 

execução, deve-se pressionar a 

tecla Ctrl e clicar no ícone do 

programa desejado na barra de 

tarefas.  

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas III e IV estão corretas. 

D) Apenas I, II e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 
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CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) O Conselho Federal 

de Serviço Social – CFESS e o 

Conselho Regional de Serviço Social 

– CRESS são os órgãos de 

fiscalização do exercício profissional, 

de acordo com as atribuições 

particulares de cada órgão. Sobre o 

papel fiscalizador do CRESS, 

marque a alternativa correta. 

A) O CRESS não deve autuar o 

exercício ilegal da profissão, por 

esta ser competência apenas de 

órgão de polícia. 

B) O CRESS deve apurar as 

denúncias de exercício ilegal da 

profissão, por se tratar do órgão 

que deve zelar pelo exercício 

profissional qualificado e dentro 

dos parâmetros legais. 

C) O CRESS atua exclusivamente no 

âmbito administrativo, 

procedendo à inscrição e baixa 

profissional, e não tem atribuição 

fiscalizadora. 

D) O CRESS não está amparado 

legalmente para a autuação de 

bacharéis de Serviço Social que 

exerçam a atividade de 

assistente social sem o devido 

registro profissional. 

E) O CRESS limita suas atividades à 

cobrança das anuidades devidas 

pelos profissionais para a 

regularização do exercício 

profissional. 

Questão 11) O Serviço Social, 

como toda profissão regulamentada, 

está submetido a determinações 

legais e a parâmetros traçados pelo 

coletivo de seus membros para a 

atuação profissional. No Serviço 

Social, o Projeto Ético-Político – PEP 

é um conjunto de diretrizes, 

construídas pelo conjunto de sua 

categoria, e que se refletem nos 

documentos legais da profissão. 

Sobre esse assunto, julgue as 

afirmações a seguir. 

I. O Código de Ética Profissional e a 

Lei de Regulamentação 

constituem documentos que dão 

direção ao PEP. 

II. O Código de Ética Profissional e a 

Lei de Regulamentação da 

Profissão, por serem 

determinações legais, não podem 

ser considerados como 

constitutivos do PEP. 

III. O PEP é um documento específico, 

que pode ser individualmente 

estudado como determinação para 

a compreensão do Código de Ética 

Profissional. 

IV. O PEP deve ser compreendido 

como produção histórica e coletiva 

da categoria profissional e não 

apenas como base para atuação 

cotidiana. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a IV está correta. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas I e IV estão corretas. 
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Questão 12) O Código de Ética do 

Serviço Social trata, entre outras 

coisas, do sigilo profissional. O sigilo 

pode ser compreendido como a 

relação de respeito e 

confidencialidade entre o profissional 

e o usuário durante todas as fases do 

atendimento prestado, independente 

da instituição de atuação do 

assistente social. Sobre o assunto, 

julgue as afirmações a seguir. 

I. O assistente social deve contar 

com sala de atendimento que 

permita manter o sigilo 

profissional. 

II. O sigilo não abrange informações 

importantes para os demais 

membros da equipe, as quais 

devem invariavelmente ser 

compartilhadas com o assistente 

social. 

III. O sigilo abrange informações 

recebidas durante quaisquer 

procedimentos, tais como a visita 

domiciliar ou a entrevista 

individual. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas a III está correta. 

Questão 13) O Código de Ética 

Profissional trata dos direitos, deveres 

e do que é vedado ao assistente 

social no exercício da profissão. De 

acordo com o referido código, é 

vedado ao assistente social, entre 

outras: 

I. Prejudicar deliberadamente o 

trabalho e a reputação de outro/a 

profissional. 

II. Usar ou permitir o tráfico de 

influência para obtenção de 

emprego, desrespeitando 

concurso ou processos seletivos. 

III. Participar de bancas e processos 

seletivos para o cargo de 

assistente social, com vistas a não 

influir no processo de seleção. 

IV. Ser conivente com falhas éticas de 

acordo com os princípios do 

Código. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas I, III e IV estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

Questão 14) A Lei Orgânica de 

Assistência Social trata da 

organização da prestação de 

assistência social no Brasil. A 

política de assistência social, direito 

historicamente construído, tem por 

objetivos: 

I. a proteção social. 

II. a vigilância socioassistencial. 

III. a defesa de oferta de serviços 

públicos e privados. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 
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Questão 15) A formação 

profissional do assistente social se 

modificou ao longo da existência da 

profissão, saindo do período em que 

moças de boa família eram 

convidadas a fazer o curso fora do 

país até os dias atuais, com as 

exigências legais e parâmetros de 

formação bem definidos. Sobre a 

formação em Serviço Social, 

marque a alternativa correta. 

A) Os cursos de Serviço Social 

devem ser registrados e 

autorizados pelo Ministério da 

Educação e devem manter 

cadastro junto ao CRESS para a 

oferta regular de estágio em 

Serviço Social. 

B) Os cursos técnicos de Serviço 

Social devem ter, no mínimo, 

trinta por cento de docentes de 

nível superior em seus quadros. 

C) Os cursos de Serviço Social estão 

desobrigados, por determinação 

legal, há ofertar estágio quando o 

local não possui campos de 

estágio suficientes para todos os 

alunos. 

D) Os cursos técnicos de Serviço 

Social estão obrigados a ofertar 

estágio junto a profissionais com 

formação em nível superior. 

E) A oferta de cursos de Serviço 

Social só está autorizada em 

instituições públicas de ensino. 

Questão 16) A Lei de 

Regulamentação Profissional trata, 

entre outros, da exigência legal para 

a formação profissional, de forma a 

autorizar a prática. Julgue as 

afirmações a seguir. 

I. Podem atuar como assistentes 

sociais os possuidores de 

diploma em curso de graduação 

em Serviço Social, oficialmente 

reconhecido, expedido por 

estabelecimento de ensino 

superior existente no país, 

devidamente registrado no órgão 

competente. 

II. Podem atuar como assistentes 

sociais os possuidores de larga e 

comprovada experiência na área, 

desde que se submetam a prova 

específica para obtenção de 

registro. 

III. Podem atuar como assistentes 

sociais os bacharéis em Serviço 

Social, Ciências Sociais e 

Políticas Sociais devidamente 

registrados no conselho 

competente. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 17) A Lei de 

Regulamentação da Profissão trata 

das competências e atribuições 

privativas do assistente social no 

exercício do seu trabalho. Sobre 

essas competências e atribuições 

privativas, julgue as afirmações a 

seguir. 

I. As competências constituem 

atividades para as quais a 

formação profissional torna o 

assistente social o profissional 

qualificado para desenvolvê-las. 

II. As atribuições privativas 

constituem atividades que só 

podem ser desenvolvidas por 

assistentes sociais devido à 

particularidade de sua formação 

técnica e por força legal. 

III. As competências e as atribuições 

privativas, se desenvolvidas por 

outro profissional, constituem 

exercício ilegal da profissão. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas I e III estão corretas. 

Questão 18) O assistente social tem 

como demanda em diversos campos 

profissionais a realização de perícias, 

com diversas finalidades, sobre casos 

específicos. Julgue as afirmações a 

seguir sobre a atuação do assistente 

social como perito. 

I. Está condicionada a sua 

convocação por órgão competente 

de forma a não configurar 

influência excessiva sobre decisão 

jurídica. 

II. Constitui atribuição privativa 

quando se trata de parecer em 

matéria de Serviço Social. 

III. Deve ser realizada sempre em 

conjunto com outros profissionais 

da área social, como psicólogos e 

pedagogos, de forma a garantir 

sua qualidade técnica. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 19) O Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA prevê ações 

protetivas para crianças e 

adolescentes. As ações protetivas 

podem ser determinadas sempre que 

os direitos reconhecidos no ECA 

forem ameaçados ou violados. As 

violações de direitos, neste caso, 

podem acontecer: 

I. por ação ou omissão da 

sociedade; 

II. por ação ou omissão do Estado; 

III. por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável; 

IV. por ignorância das determinações 

do ECA. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I, II e III estão corretas. 

D) Apenas I, II e IV estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 
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Questão 20) A Lei de 

Regulamentação da Profissão 

determina exigências para o exercício 

profissional que devem ser atendidas 

pelo assistente social e por entidades 

que atuem com a matéria do Serviço 

Social. Sobre isso, é correto afirmar 

que 

A) as exigências legais para o 

exercício profissional estão 

limitadas a condições materiais 

para o exercício profissional, como 

salas e arquivos apropriados. 

B) o não atendimento as exigências 

legais para o exercício profissional 

não acarretará punição, mantida 

assim a condição orientadora dos 

CRESS. 

C) o assistente social só poderá atuar 

em entidades habilitadas na área 

do Serviço Social, sob pena de 

suspensão de registro. 

D) o CRESS emite certificado que 

habilita entidades a atuarem na 

área do Serviço Social. 

E) o assistente social poderá, sob 

condições peculiares, certificar 

entidades para atuarem na área do 

Serviço Social. 

Questão 21) A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 

prevê que a educação “abrange os 

processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações 

culturais”, e disciplina a educação 

escolar. Sobre a educação escolar, é 

correto afirmar que: 

I. a educação básica abrange a 

educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino superior; 

II. o ensino médio só deve ser 

ofertado em escola cuja 

mantenedora seja a federação; 

III. a educação infantil abrange o 

atendimento de crianças de zero a 

cinco anos e as avaliações não têm 

objetivo de promoção. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 22) A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 

prevê que a educação é dever do 

Estado. O dever do Estado de prover 

educação pode ser verificado: 

I. no atendimento educacional 

especializado gratuito aos 

educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

II. no atendimento gratuito em 

creches e pré-escolas às crianças 

de zero a cinco anos de idade; 

III. na oferta de ensino privado na 

educação infantil e no ensino 

médio; 

IV. na oferta de ensino noturno 

regular, adequado às condições do 

educando. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) Apenas I, II e IV estão corretas. 
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Questão 23) Os instrumentos e 

técnicas utilizados pelo assistente 

social no seu cotidiano profissional 

constituem construção peculiar do 

Serviço Social. Uma das técnicas mais 

difundida entre os assistentes sociais 

é a visita domiciliar. Sobre o assunto, 

julgue a afirmações a seguir. 

I. A visita domiciliar deve ser 

desenvolvida sempre com vistas a 

averiguar a veracidade das 

informações prestadas pelo usuário, 

principalmente no tocante a bens e 

suas propriedades. 

II. A visita domiciliar tem caráter 

investigativo formal e pode ser 

utilizada como requisito para a 

apresentação formal de denúncia 

aos órgãos competentes por falso 

testemunho.  

III. A visita domiciliar é um importante 

meio de aproximar da comunidade 

e de levantar informações de 

contexto sobre os usuários e grupos 

atendidos. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 24) O Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA prevê ações 

corretivas para as crianças e 

adolescentes que cometam ato 

infracional. O ato infracional pode ser 

compreendido como toda conduta 

prevista como crime ou contravenção 

penal. A medida socioeducativa, de 

acordo com a gravidade do fato, pode 

compreender: 

I. dispensa de presença escolar; 

II. obrigação de reparar o dano; 

III. prestação de serviços à 

comunidade; 

IV. internação em estabelecimento 

educacional. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I, II e III estão corretas. 

D) Apenas I, II e IV estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

Questão 25) A instituição do 

Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS trouxe a previsão de instituição 

dos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS no âmbito 

da assistência social. O CRAS, 

discutido no documento Orientações 

Técnicas para os Centros de 

Referência de Assistência Social 

(2009), tem como atribuições, entre 

outras: 

I. ofertar ações, programas e 

projetos no âmbito da proteção 

social especial de alta 

complexidade; 

II. prestar informações de forma a 

subsidiar a elaboração do Plano 

Municipal de Assistência Social 

pelo órgão gestor municipal; 

III. realizar a gestão territorial da 

rede de instituições e serviços de 

proteção social especial. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II está correta. 

E) Apenas II e III estão corretas. 
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Questão 26) A Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS prevê a 

concessão de benefícios para 

diferentes contextos da vida 

cotidiana, para quem deles 

necessitar. Sobre os benefícios 

previstos pela LOAS, marque a 

alternativa correta. 

A) O Benefício de Prestação 

Ininterrupta e os benefícios 

cotidianos de licença maternidade 

e funeral são os únicos previstos. 

B) O Benefício de Prestação 

Continuada, pago pelo INSS, é o 

único benefício com exigência legal 

previsto na LOAS. 

C) Os municípios não têm 

obrigatoriedade legal de conceder 

os benefícios eventuais previstos 

pela LOAS. 

D) A concessão dos benefícios está 

condicionada à comprovação de 

condição de pobreza por parte dos 

usuários, sendo exigido documento 

público produzido por órgão de 

policiamento competente para tal 

função. 

E) O Benefício de Prestação 

Continuada e os benefícios 

eventuais de nascimento e morte, 

entre outros, são ofertados pela 

condição de vulnerabilidade dos 

usuários. 

Questão 27) O Estatuto do Idoso 

prevê, entre outros, a prestação de 

assistência social ao idoso. A lei 

estabelece que os idosos que não 

possuam meios para prover sua 

subsistência, nem de tê-la provida 

por sua família, terão direito a auxílio 

mensal no valor de um salário 

mínimo, de acordo com o previsto na 

Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS. Sobre esse auxílio, é correto 

afirmar que 

A) a concessão de tal auxílio está 

condicionada à existência de 

dotação orçamentária específica 

em cada estado da federação. 

B) o benefício já concedido a qualquer 

membro da família não será 

computado para os fins do cálculo 

da renda familiar para a concessão 

de novo auxílio ao idoso. 

C) o auxílio deve ter sua utilização 

comprovada pelo idoso ou por sua 

família à instituição responsável, 

nos termos da lei, periodicamente. 

D) cabe exclusivamente à família o 

recebimento e a utilização do 

auxílio recebido pelo idoso, devido 

a sua incapacidade cognitiva para 

tomada de decisões financeiras. 

E) a concessão do auxílio poderá ser 

feita apenas para idosos que 

vivam em instituições asilares ou 

de longa permanência, o que 

caracteriza a incapacidade da 

família de prover a subsistência do 

idoso. 

Questão 28) A Lei Orgânica de 

Saúde – LOS trata da 

responsabilidade do Estado em 

garantir saúde, podendo tal 

responsabilidade ser compreendida 

como: 

A) obrigatoriedade em oferta de 

serviços exclusivamente públicos 

de saúde para o atendimento 

especializado em saúde mental. 
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B) exclusividade na gestão dos 

serviços básicos de atenção à 

saúde no tocante à saúde da 

criança. 

C) competência para a manutenção 

exclusiva dos serviços de 

concessão gratuita de medicação 

para condições crônicas. 

D) formulação de serviços de geração 

de trabalho e renda, com objetivo 

de minimizar as desigualdades e a 

influência do fator econômico na 

condição de saúde. 

E) formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no 

estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Questão 29) A Lei Orgânica de 

Saúde – LOS “dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras 

providências” (1990). A lei trata, 

entre outros, de como os níveis de 

saúde expressam a condição sócio-

econômica do país. A saúde pública, 

no Brasil, encontra entre suas 

determinantes e condicionantes: 

I. a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio 

ambiente, a atividade física; 

II. o trabalho, a renda, a educação; 

III. o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais; 

IV. os níveis de contaminação por 

vírus, bactérias e micro-

organismos. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão corretas. 

E) Apenas IV está correta. 

Questão 30) O Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS é “sistema 

público não-contributivo, 

descentralizado e participativo que 

tem por função a gestão do conteúdo 

específico da Assistência Social no 

campo da proteção social brasileira” 

(NOB-SUAS, 2005). Sobre o SUAS, 

segundo a norma citada, é correto 

afirmar que: 

I. busca a responsabilização dos três 

entes federativos na prestação da 

assistência social; 

II. busca a centralidade das decisões 

em um ente federativo, 

priorizando-se aquele com mais 

capacidade de gestão em cada 

região; 

III. tem entre seus eixos estruturais a 

territorialização e a matricialidade 

sociofamiliar; 

IV. não permite a prestação de 

controle social e a participação 

popular nas instâncias de decisão. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) Apenas III e IV estão corretas. 




