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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) A norma culta da língua 

portuguesa foi respeitada na frase da 

alternativa: 

A) Você não come menas mortadela? 

B) Haviam muitos destroços no local. 

C) Meu desejo é: que seje feliz! 

D) Depois da ginástica não fico meia 

cansada, fico exausta! 

E) A lista de presentes vai em anexo 

ao convite. 

Questão 02) Há erro de 

concordância nominal na alternativa: 

A) Esse fato já aconteceu bastantes 

vezes. 

B) Os governos alemães e italianos 

não assinaram o acordo. 

C) É proibido entrada. 

D) Encontrou argumentos o mais 

fáceis possível. 

E) Tinha desengonçados os braços e 

as pernas. 

Questão 03) Considerando o padrão 

culto da língua portuguesa em relação 

à colocação pronominal, julgue as 

proposições a seguir. 

I. Não aceitam-se encomendas. 

II. Não o encontraram na sarjeta. 

III. Não arrepende-mo-nos do que 

fizemos. 

IV. Não lhe informamos os tristes 

acontecimentos. 

V. Não informa-mos lhe os tristes 

acontecimentos. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas III e V estão corretas. 

E) Apenas II e V estão corretas. 

MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma conta de R$ 

200,00 foi paga com notas de R$ 

10,00 e R$ 5,00. Sabendo que foram 

utilizadas 22 notas, então o número 

de notas de cada tipo foi: 

A) Duas notas de R$ 5,00 e uma nota 

de R$ 10,00  

B) Três notas de R$ 5,00 e quatro 

notas de R$ 10,00  

C) Quatro notas de R$ 5,00 e doze 

notas de R$ 10,00  

D) Quatro notas de R$ 5,00 e dezoito 

notas de R$ 10,00  

E) Seis notas de R$ 5,00 e vinte 

notas de R$ 10,00  

Questão 05) Considere a função f(x) 

= 3x -1. Podemos afirmar que o 

domínio e a imagem da função são, 

respectivamente:  

A) D = Reais e Im = (1, ∞) 

B) D = R- {0} e Im = (-1, ∞) 

C) D = Reais e Im = (-1, ∞) 

D) D = ∅ e Im = Reais 

E) D = (-1, ∞) e Im = Reais 
 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Dados divulgados pelo 

IBGE, em janeiro de 2015, indicam 

que a produção industrial brasileira 

caiu 3,2 % de janeiro a novembro de 

2014, a maior baixa desde 2010. No 

apanhado anual, o principal impacto 

negativo partiu de veículos 

automotores, reboques e carrocerias. 

Em contra partida, algumas 

atividades aumentaram sua 

produção, são elas: 

A) as atividades relacionadas à 

indústria bélica. 

B) as atividades relacionadas à 

indústria naval. 

C) as atividades relacionadas à 

indústria aeronáutica. 

D) as atividades relacionadas às 

indústrias extrativas e produtos 

derivados do petróleo e 

biocombustíveis. 

E) as atividades relacionadas à 

indústria metalúrgica.  

Questão 07) O dia 19 de agosto se 

tornou o “Dia da Sobrecarga da 

Terra”. Para quem acompanha as 

notícias sobre meio ambiente, o "Dia 

da Sobrecarga" não é uma grande 

novidade. O que assusta é que, ano 

após ano, esse dia recua no 

calendário. No ano 2000, quando o 

cálculo foi feito pela primeira vez, o 

planeta entrou no vermelho em 1º de 

novembro. Até 2008, era em outubro. 

Nos anos seguintes, começou a 

aparecer em setembro e, finalmente, 

agosto. Sobre o “Dia da Sobrecarga” 

é correto afirmar que 

A) a quantidade de detritos 

acumulada até essa data, 

contribuiu para o aumento da 

massa da terra. 

B) nessa data, o consumo de energia 

do planeta ultrapassou a 

quantidade de energia utilizada no 

ano anterior. 

C) desde o começo do ano até 19 de 

agosto a humanidade consumiu 

todos os recursos naturais gerados 

pelo planeta para o ano. 

D) o consumo de água do planeta 

ultrapassou a quantidade de água 

consumida no ano anterior. 

E) foi registrado a maior incidência de 

raios solares no planeta em 

comparação ao ano anterior. 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Considere o Microsoft 

Excel 2013 em português. Qual das 

alternativas apresenta a ferramenta 

utilizada para identificar facilmente 

tendências e padrões nos dados de 

uma planilha por meio de barras, 

cores e ícones para realçar 

visualmente os valores importantes? 

A) Formatação de Estilos. 

B) Formatação Condicional. 

C) Formatar Tabela. 

D) Formatar Especial. 

E) Inserir Formatos.  

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 09) No Microsoft Word 

2013, é possível copiar formatos de 

um texto para outro, utilizando-se a 

ferramenta: 

A) Cópia de Formatação. 

B) Copiar Especial. 

C) Transferir Formatação. 

D) Pincel de Formatação. 

E) Formatar Texto. 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Questão 10) Segundo José Paulo 

Netto em seu livro Capitalismo 

Monopolista e Serviço Social no 

Brasil: “É somente na intercorrência 

do conjunto de processos econômico-

políticos e teórico-culturais que 

tangenciamos nas seções precedentes 

que se instaura o espaço histórico-

social que possibilita a emergência do 

Serviço Social como profissão”. 

(Cortez, 2011, p. 69). O autor trata 

de questões que favoreceram a 

profissionalização do Serviço Social. 

Sobre isso, pode-se afirmar: 

I. O Serviço Social enquanto 

profissão responde a uma 

necessidade do capital. 

II. O Serviço Social se insere na 

divisão sócio-técnica em grande 

parte por determinantes 

econômicos. 

III. O Serviço Social ainda hoje 

responde, especificamente, as 

demandas postas pela 

organização da filantropia via 

entidades assistenciais de cunho 

religioso. 

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 I e III estão corretas. 

Questão 11) Os instrumentos e 

técnicas do Serviço Social 

constituem um conjunto de formas 

e métodos de agir profissional no 

cotidiano, fazendo-se necessário 

que os mesmos respondam à 

demanda apresentada ao 

profissional. Sobre os instrumentos 

e técnicas do Serviço Social, marque 

a alternativa correta. 

A) A visita domiciliar é uma técnica 

amplamente divulgada no 

Serviço Social e deve ser 

utilizada em todos os 

atendimentos realizados. 

B) A entrevista é uma técnica de 

escuta que não deve ser utilizada 

pelo Serviço Social por sua 

condição de pouca confiabilidade. 

C) A entrevista e a visita domiciliar 

não são instrumentos de uso do 

Serviço Social no cotidiano 

profissional. 

D) A visita domiciliar e a entrevista, 

como técnicas de escuta, devem 

ser utilizadas de acordo com a 

demanda apresentada ao 

profissional. 

E) A visita domiciliar é uma técnica 

que foi abolida do Serviço Social 

por suas características invasivas 

e ofensivas. 
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Questão 12) O Serviço Social é uma 

profissão constituída por múltiplas 

dimensões. Considerando a dimensão 

investigativa do Serviço Social, julgue 

as afirmações a seguir. 

I. A dimensão investigativa do 

Serviço Social se materializa na 

prática de investigação da vida 

dos usuários dos serviços no 

qual o Assistente Social atua, 

com especial atenção para a 

apuração de inverdades. 

II. A dimensão investigativa do 

Serviço Social se materializa, 

entre outras coisas, nos 

diagnósticos institucionais 

realizados. 

III. A dimensão investigativa do 

Serviço Social se materializa 

apenas nas técnicas de apuração 

de denúncias. 

IV. A dimensão investigativa do 

Serviço Social se materializa, 

entre outras coisas, nos 

levantamentos de demanda, 

devidamente referenciados, 

realizados pelos profissionais. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas I, II e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

Questão 13) As políticas sociais no 

Brasil são resultantes de um processo 

histórico e respostas a determinados 

contextos. Segundo Almeida e 

Alencar “As políticas sociais se 

originam de um conjunto de 

respostas historicamente elaboradas 

pelo Estado no enfrentamento da 

questão social que, do ponto de vista 

econômico, expressam um conjunto 

de ações dirigidas para a 

manutenção, dentro de limites que 

não comprometa a própria lógica da 

acumulação crescente do capital, 

patamares mínimos de consumo da 

classe trabalhadora”. (Serviço Social 

trabalho e políticas públicas, Saraiva, 

2012, p. 63).  

Sobre as políticas sociais no Brasil, 

considerando o exposto e os seus 

conhecimentos sobre o tema, julgue 

as afirmações a seguir. 

I. Políticas sociais não têm relação 

direta com as necessidades 

econômicas da classe 

trabalhadora por serem 

determinadas pela observação 

efetuada pelo poder público. 

II. Políticas sociais podem ser 

entendidas como compensação 

ao trabalhador pela 

impossibilidade de atender as 

necessidades de suas famílias 

apenas com os salários 

recebidos. 

III. Políticas sociais são 

caracterizadas apenas por ações 

do Estado no que concerne à 

saúde e educação. 

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. 
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Questão 14) A Assistência Social 

como política pública tem como 

marco histórico a aprovação da LOAS 

– Lei Orgânica de Assistência Social. 

Aldaíza Sposati observa que: “A 

Assistência Social não nasce como 

política no mesmo dia do nascimento 

da LOAS. Ela é bem mais velha. É 

mais um caso de registro de 

nascimento.” (A Menina LOAS – um 

processo de construção da Assistência 

Social, Cortez, 2004, p. 8). Sobre a 

evolução e regulamentação recente 

da Assistência Social no Brasil: 

I. Pode-se afirmar que a 

Assistência Social é uma criação 

recente, não havendo indicações 

de sua existência anteriores à 

década de 1980, quando da 

aprovação da Constituição 

Federal de 1988. 

II. A Assistência Social não tem 

status de política pública por sua 

excessiva vinculação às ações 

assistencialistas de cunho 

religioso. 

III. A Assistência Social enquanto 

política pública vem se 

consolidando desde a 

promulgação da LOAS, mas 

ações vêm sendo desenvolvidas 

em diferentes contextos a várias 

décadas. 

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 15) O Sistema Único de 

Assistência Social, instituído através 

da Lei nº 12.435/2011, que alterou a 

Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 

1993 – Lei Orgânica da Assistência 

Social, tem entre seus objetivos, de 

acordo com a referida lei: 

I. consolidar a gestão 

compartilhada, o 

cofinanciamento e a cooperação 

técnica entre os entes 

federativos que, de modo 

articulado, operam a proteção 

social contributiva e com repasse 

direto aos usuários; 

II. estabelecer as responsabilidades 

dos entes federativos na 

organização, regulação, 

manutenção e expansão das 

ações de Assistência Social; 

III. definir os níveis de gestão, não 

havendo necessidade de 

respeitar as diversidades 

regionais e municipais; 

IV. estabelecer a gestão 

desmembrada de serviços e 

benefícios. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a III está correta. 

D) Apenas a IV está correta. 

E) Apenas I e IV estão corretas. 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 16) O Sistema Único de 

Saúde - SUS está previsto na Lei nº 

8.080 de 19 de setembro de 1990 – 

Lei Orgânica da Saúde, e de acordo 

com a referida lei, tem por objetivos: 

I. A identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

II. A fiscalização do atendimento lento 

e que desrespeite os direitos dos 

consumidores nos serviços privados 

de saúde. 

III. A assistência às pessoas por 

intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, 

com ações de assistência e de 

prevenção. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas a II está correta. 

E) Apenas a III está correta. 

Questão 17) A Lei n.º 8.662/93 - Lei 

de Regulamentação da Profissão 

estabelece, entre outras coisas, que 

são condições indispensáveis para o 

exercício profissional, conforme seu 

artigo 2º: 

A) Diploma em curso superior 

devidamente reconhecido e registro 

profissional no Conselho Regional de 

Serviço Social. 

B) Diploma em curso superior, 

independente de reconhecimento, e 

registro profissional no Conselho 

Regional de Serviço Social. 

C) Diploma em curso superior 

devidamente reconhecido e registro 

profissional no Fórum Regional de 

Trabalhadores Sociais. 

D) Diploma em curso superior, 

independente de reconhecimento, e 

registro profissional no Conselho 

Regional de Assistência Social. 

E) Diploma em curso superior, 

independente de reconhecimento. 

Questão 18) A Lei n.º 8.662/93 - Lei 

de Regulamentação da Profissão 

estabelece em seu art. 7º que “O 

Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) e os Conselhos Regionais de 

Serviço Social (CRESS) constituem, 

em seu conjunto, uma entidade com 

personalidade jurídica e forma 

federativa, com o objetivo básico de 

disciplinar e defender o exercício da 

profissão de Assistente Social em 

todo o território nacional”. 

Considerando o referido artigo e seus 

conhecimentos sobre o tema, 

constituem ações do Conjunto 

CFESS/CRESS: 

I. estabelecer, anualmente, os 

valores mínimo e máximo das 

anuidades que poderão ser 

praticadas; 

II. fiscalizar o exercício ilegal da 

profissão em instituições públicas 

e privadas, sempre aplicando a 

multa cabível em caso de 

confirmação do crime; 

III. indicar, através de campanhas, os 

temas de debates anuais para os 

Assistentes Sociais. 

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 I e III estão corretas. 
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Questão 19) A Lei n.º 8.662/93 - Lei 

de Regulamentação da Profissão 

estabelece as atribuições que são 

privativas dos Assistentes Sociais, ou 

seja, aquelas que competem apenas 

aos profissionais Assistentes Sociais. 

Entre elas estão: 

I. planejar, organizar e administrar 

programas e projetos em Unidade 

de Serviço Social; 

II. realizar vistorias, perícias 

técnicas, laudos periciais, 

informações e pareceres sobre a 

matéria de Serviço Social; 

III. realizar treinamento, avaliação e 

supervisão direta de estagiário de 

todas as áreas das ciências 

sociais; 

IV. dirigir e coordenar associações, 

núcleos, centros de estudo e de 

pesquisa em Serviço Social. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas II, III e IV estão corretas. 

E) Apenas III e IV estão corretas. 

Questão 20) O Código de Ética do 

Assistente Social, de 1993, estabelece 

já eu seu art. 1º, as competências do 

Conselho Federal de Serviço Social – 

CFESS no tocante ao zelo pelo 

referido código. Sobre isso, o Código 

estabelece que compete ao CFESS: 

I. zelar pela observância dos 

princípios e diretrizes do Código, 

fiscalizando as ações dos 

Conselhos Regionais e a prática 

exercida pelos profissionais, 

instituições e organizações na 

área do Serviço Social;  

II. introduzir alteração neste Código, 

através de decisão exclusiva de 

sua câmara diretora;  

III. como Tribunal Superior de Ética 

Profissional, firmar jurisprudência 

na observância deste Código e nos 

casos omissos. 

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 I e III estão corretas. 

Questão 21) A Lei Orgânica da 

Seguridade Social – Lei nº 8.212, de 

24 de Julho de 1991, tem como 

princípios: 

I. universalidade da cobertura e do 

atendimento;  

II. uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais;  

III. equidade na forma de participação 

no custeio;  

IV. centralidade do governo federal 

na base de financiamento;  

V. caráter centralizado da gestão 

administrativa com a garantia da 

qualidade da fiscalização. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I, III e IV estão corretas. 

D) Apenas II, IV e V estão corretas. 

E) Apenas IV e V estão corretas. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 22) A Norma Operacional 

Básica - NOB/SUAS trata, entre 

outros temas, da Proteção Social, da 

Defesa Social e Institucional e da 

vigilância socioassistencial. Sobre a 

vigilância socioassistencial, diz que 

“consiste no desenvolvimento da 

capacidade e de meios de gestão 

assumidos pelo órgão público gestor 

da Assistência Social para conhecer a 

presença das formas de 

vulnerabilidade social da população e 

do território pelo qual é responsável”. 

A vigilância socioassistencial, entre 

outras funções, 

I. produz, sistematiza informações, 

constrói indicadores e índices 

territorializados das situações de 

vulnerabilidade e risco pessoal e 

social, que incidem sobre famílias 

/ pessoas, nos diferentes ciclos de 

vida;    

II. identifica pessoas com redução da 

capacidade pessoal, com 

deficiência ou em abandono; 

III. identifica a incidência de crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e 

idosos em condições ideais de 

proteção social; 

IV. identifica a incidência de vítimas 

de inclusão social, que lhe 

permitam autonomia e 

integridade. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas I e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas II e IV estão corretas. 

 

Questão 23) O Código de Ética do 

Assistente Social, de 1993, 

estabelece como um de seus 

princípios a atuação profissional 

isenta de preconceitos, sem ser 

discriminado ou discriminar. O 

Assistente Social, no cumprimento 

deste princípio, 

A) deve atender distintamente 

pessoas com diferentes 

orientações sexuais, tendo assim 

seu direito de não ser 

discriminado garantido. 

B) deve proceder de forma 

igualitária com todas as famílias 

atendidas, independente de sua 

composição, de forma a não 

discriminar. 

C) não deve permitir a usuários de 

diferentes correntes religiosas o 

acesso a serviços de instituição 

declaradamente confessional, de 

forma a ter seu direito de não ser 

discriminado garantido. 

D) deve impedir que os usuários 

optem pelo uso do nome social, 

de forma a garantir aos demais 

usuários o direito de não ser 

discriminado. 

E) deve atuar de acordo com seus 

princípios morais e religiosos, 

independente do impacto de sua 

atuação nos usuários, tendo 

assim seu direito de não ser 

discriminado garantido. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 24) O Código de Ética do 

Assistente Social, de 1993, estabelece 

formas éticas de atuação profissional 

e de relacionamento do Assistente 

Social com diversos interlocutores 

presentes no exercício profissional. 

Sobre as relações do Assistente Social 

com os usuários, julgue as afirmações 

a seguir. 

I. O Assistente Social deve 

esclarecer, ao início dos 

atendimentos, o objetivo do 

mesmo e seu alcance de 

intervenção. 

II. Ao usuário não é permitido ter 

acesso aos servidos ofertados 

pelas instituições, a não ser com 

a aprovação do Assistente 

Social. 

III. O Assistente Social deve dar 

devolutiva aos usuários de 

pesquisas e levantamentos aos 

usuários, tratando-se de decisão 

profissional individual, salvo em 

casos em que tal ação 

prejudique o resultado das 

pesquisas desenvolvidas. 

IV. O Assistente Social deve garantir 

aos usuários as informações 

necessárias para que estes 

possam tomar decisões, ainda 

que estas não estejam de acordo 

com a opinião do profissional. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas III e IV estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) Apenas II e IV estão corretas. 

Questão 25) A Lei Orgânica da 

Saúde – Lei nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, estabelece o 

dever do Estado de prover saúde 

como direito social, ao determinar 

em seu art. 2º que “a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício”. O dever do Estado 

de garantir a saúde efetiva-se, entre 

outros, 

A) no custeio de serviços de 

cuidados básicos para crianças e 

adolescentes. 

B) na execução final de serviços de 

atenção ao envelhecimento, com 

o desenvolvimento de grupos de 

convivência. 

C) na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais 

que visem à redução de riscos de 

doenças e de outros agravos. 

D) na formulação de impostos e 

outros tributos que permitam 

custear os serviços privados de 

saúde, através dos planos de 

saúde. 

E) na formulação e execução de 

ações de combate à efetiva 

gestão democrática, que permite 

uma deficiente execução 

financeira. 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 26) A Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos-

NOB/SUAS-RH visa dar diretrizes 

para a organização dos trabalhadores 

na área da Assistência Social, além 

de indicar condições favoráveis de 

trabalho que devem ser observadas 

pelos empregadores e algumas 

condições a serem observadas pelos 

próprios trabalhadores. Entre as 

questões a serem observadas pelos 

trabalhadores estão os princípios 

éticos. Sobre esses princípios, julgue 

as afirmações a seguir. 

I. São regras de comportamento no 

atendimento e relacionamento 

com os usuários e colegas de 

trabalho que devem ser 

rigorosamente seguidas. 

II. De acordo com esses princípios, 

os trabalhadores devem assumir 

compromissos, como com o 

acesso a direitos socioassistenciais 

e contra a discriminação no 

atendimento. 

III. São indicações que precisam ser 

atendidas rigorosamente pelos 

profissionais de nível superior, 

mas constituem apenas sugestões 

para os demais profissionais. 

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 II e III estão corretas. 

Questão 27) O Estatuto da Criança e 

do Adolescente – Lei nº 8.069 de 13 

de julho de 1990, reconhece 

diferentes sujeitos sociais como 

responsáveis pela garantia de direitos 

à criança e ao adolescente, como 

explicita em seu art. 4º “É dever da 

família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e 

à convivência familiar e comunitária”. 

Sobre isso, é correto afirmar que 

A) a obrigação de garantir direitos deve 

ser igualmente assumida pelos 

sujeitos sociais, mesmo que em 

diferentes condições, seja no caso 

de promover, buscar ou fiscalizar o 

acesso aos mesmos por crianças e 

adolescentes. 

B) a obrigação da sociedade de 

assegurar direitos é relativa, uma 

vez que não se pode interferir no 

modo como as famílias optam por 

educar seus filhos, mesmo que 

cometam alguns abusos. 

C) a obrigação de assegurar direito ao 

lazer de nenhuma forma se aplica 

ao Estado, uma vez que este deve 

se ocupar fundamentalmente das 

questões centrais como saúde e 

educação. 

D) a obrigação da família de assegurar 

direitos cessa no momento em que 

o Estado não assume suas funções. 

E) o direito à convivência familiar e 

comunitária não se aplica em caso 

de famílias em situação de 

vulnerabilidade econômica, sendo 

que nesse caso os filhos devem ser 

encaminhados à instituição de 

proteção e abrigamento. 
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Questão 28) A Lei Orgânica da 

Assistência Social – Lei nº 8.742 de 

07 de dezembro de 1993 estabelece 

como alguns de seus princípios, em 

seu art. 4º: 

I. supremacia da rentabilidade 

econômica sobre as exigências de 

atendimento às necessidades 

sociais; 

II. universalização dos direitos 

sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas 

públicas; 

III. respeito à dignidade do cidadão, à 

sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviços de 

qualidade; 

IV. distinção de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação 

de qualquer natureza, com 

principal distinção para as 

populações urbanas e rurais. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas III e IV estão corretas. 

Questão 29) A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, define já 

em seu primeiro artigo o que se 

entende por educação e os limites da 

referida lei.  

Art. 1º. 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.  

      § 1º. Esta Lei disciplina a 

educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do 

ensino, em instituições próprias.  

      § 2º. A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social. 

Sobre isso, é correto afirmar que a 

LDB 

A) reconhece que a educação se 

efetiva apenas na escola, e 

portanto regulamenta 

exclusivamente a educação escolar 

formal. 

B) reconhece os limites da inclusão 

futura no mundo do trabalho, e 

portanto recomenda que não se 

vincule a educação a formações 

profissionais no mesmo espaço 

escolar. 

C) reconhece que educação se efetiva 

em diferentes espaços, como na 

família, na convivência humana e 

no trabalho, mas se limita a 

disciplinar a educação escolar. 

D) reconhece que os processos 

formativos se desenvolvem em 

diferentes espaços, mas não 

reconhece tais processos como 

educação. 

E) não estabelece regras para os 

profissionais da educação por 

considerar as particularidades 

regionais e as diferenças entre os 

municípios na possibilidade de 

ofertar educação pública. 
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Questão 30) O Estatuto do Idoso – 

Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 

2003 estabelece, entre outras coisas, 

a prioridade de acesso dos idosos aos 

direitos fundamentais e sociais. Sobre 

a garantia de prioridade, marque a 

alternativa correta. 

A) Atendimento preferencial imediato 

e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de 

serviços à população. 

B) Não se aplica à preferência na 

formulação e na execução de 

políticas sociais públicas 

específicas, função que é de co-

responsabilidades dos conselhos e 

dos órgãos do executivo nos 

diferentes entes federativos. 

C) Não se aplica à destinação 

privilegiada de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a 

proteção ao idoso, função que 

cabe ao executivo de cada ente 

federativo. 

D) Inclui a restrição às formas de 

participação, ocupação e convívio 

do idoso com as demais gerações, 

dadas as particularidades do 

processo de envelhecimento. 

E) Priorização do atendimento asilar 

do idoso, em detrimento do 

atendimento em sua própria 

família, exceto nos casos em que 

não seja possível ou em que o 

idoso careça de condições de 

manutenção da própria 

sobrevivência. 

 

 

 

 




