
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS 
EDITAL Nº 01/2015 - CONCURSO PÚBLICO 
                                                                                                                                             VESPERTINO 13/09/2015 
PROVA OBJETIVA – OPÇÃO 2                                                                              NÍVEL SUPERIOR  
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto a seguir e, depois, responda às questões apresentadas. 
 
 O brasileiro é um pecador incontrolável. Famoso pelo “jeitinho” com que lida com temas delicados, pelo já 
crônico desrespeito às instituições e tido como “corpo mole”, ele comete diariamente “pecados” que já se tornaram 
folclore [...]. 
 Uma espécie de síntese de todos os “pecados”, o jeitinho brasileiro presta-se à interpretação em vários 
níveis. Apesar de veementemente repudiado pela publicitária Christina Carvalho Pinto, vice-presidente nacional de 
criação da Norton Publicidade, encarregada de criar anúncio para o tema, o jeitinho é interpretado de forma mais 
branda por antropólogos e sociólogos, que, apesar de se dizerem contra essa forma de interferência, não são tão 
rígidos ao condená-la. 
 “Sou a favor da luta pela cidadania sem jeitinhos, mas em algumas questões esse jeitinho ameniza uma 
situação difícil”, afirma o antropólogo Edward MacRae. Opinião que certamente contraria o que pensa Christina 
Carvalho Pinto: “Por trás do jeitinho está insinuado todo o processo de corrupção que assola o país”. 

(Folha de São Paulo, 3 jul.1988.) 
 

01. No texto, há duas opiniões citadas de forma explícita a respeito do “jeitinho” brasileiro. Escolha a 
alternativa cuja afirmativa esteja correta quanto ao conteúdo dessas opiniões. 
a) Edward MacRae é totalmente contra o “jeitinho”, já Christina Carvalho Pinto é parcialmente a favor. 
b) Christina Carvalho Pinto é radicalmente contra o “jeitinho”, ao passo que Edward MacRae faz concessões. 
c) Em ambas as opiniões, há argumento favorável ao “jeitinho”. 
d) Tanto Edward MacRae como Christina Carvalho Pinto são totalmente contrários ao “jeitinho” em quaisquer 
situações. 
 
02. Escolha a alternativa em que a palavra retirada do texto precede sua respectiva e correta justificativa 
de acentuação gráfica. 
a) “é” – oxítona terminada em e. 
b) “incontrolável” – paroxítona terminada em ditongo. 
c) “já” – oxítona terminada em a. 
d) “crônico” – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
 
03. Escolha a alternativa que apresenta a justificativa correta das duas ocorrências, no texto, de emprego 
do sinal indicativo de crase. 
a) Há crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a(s). 
b) Há crase diante de nomes de lugar se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir a 
anteposição do artigo a(s). 
c) O a inicial das expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas por palavras femininas deve receber 
o acento grave. 
d) Pode ou não ocorrer crase diante de pronomes possessivos femininos. 
 
04. Considerando as palavras mencionadas em cada alternativa, escolha aquela em que não há 
correspondência entre o número de fonemas e o de letras. 
a) “brasileiro”; “sociólogos”. 
b) “pecador”; “crônico”. 
c) “incontrolável”; “interpretação”. 
d) “Famoso”; “comete”. 
 
05. Escolha a alternativa que apresenta, de forma coerente com o texto, o significado da expressão “corpo 
mole”, que se origina da expressão dicionarizada fazer corpo mole. 
a) Pessoa que foge ou tenta fugir, mais ou menos manhosamente, ao atendimento de um pedido ou ao 
cumprimento de obrigação. 
b) Pessoa que entra em um negócio, no gozo de uma vantagem qualquer, sem despender dinheiro. 
c) Pessoa que está imune de perigos como tiro, facada, etc., graças a amuletos e mandingas. 
d) Pessoa que se livra de trabalhos ou complicações. 
 
06. A pontuação é de grande importância no processo de construção de sentidos no texto. Escolha a 
alternativa abaixo em que todos os sinais de pontuação mencionados são apenas aqueles empregados no 
texto. 
a) Vírgula, ponto de exclamação, aspas, ponto-final, travessão. 
b) Vírgula, travessão, ponto-final, dois-pontos, colchetes. 
c) Travessão, ponto-final, ponto-e-vírgula, dois-pontos, parênteses. 
d) Vírgula, ponto-final, dois-pontos, aspas, colchetes. 
 
07. Assinale a alternativa em que todas as palavras sublinhadas pertencem à classe gramatical 
mencionada. 
a) “O brasileiro é um pecador incontrolável.” (Artigo). 
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b) “Famoso pelo “jeitinho” com que lida com temas delicados, pelo já crônico desrespeito às instituições e tido 
como “corpo mole”, ele comete diariamente “pecados” que já se tornaram folclore [...].” (Adjetivo). 
c) “Uma espécie de síntese de todos os “pecados”, o jeitinho brasileiro presta-se à interpretação em vários níveis.” 
(Advérbio). 
d) “Apesar de veementemente repudiado pela publicitária Christina Carvalho Pinto, vice-presidente nacional de 
criação da Norton Publicidade, encarregada de criar anúncio para o tema, o jeitinho é interpretado de forma mais 
branda por antropólogos e sociólogos, que, apesar de se dizerem contra essa forma de interferência, não são tão 
rígidos ao condená-la.” (Conjunção). 
 
08. Além do grau normal, o substantivo pode apresentar-se no grau aumentativo e no grau diminutivo. No 
texto, temos a ocorrência de um substantivo empregado no diminutivo, a palavra “jeitinho”. Analise as 
afirmações abaixo e escolha a correta. 
a) A indicação do grau do substantivo foi feita analiticamente. 
b) No texto, o diminutivo não dá a ideia de diminuição, é, portanto, um diminutivo formal. 
c) Nesse caso, o sufixo -inho foi empregado com valor pejorativo. 
d) Nesse caso, o sufixo -inho foi empregado com valor afetivo. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO  
09. Quatro irmãos, Diogo, Cleber, Bruno e André, estão jogando figurinhas. São 20 figurinhas diferentes. 
Cada figurinha possui uma cor entre as cores laranja, lilás, rosa e roxo, e um número, de 1 a 5. Cada irmão 
retirou cinco figurinhas, de modo que todas as figurinhas foram distribuídas entre eles. Diogo afirmou ter 
quatro figurinhas com o mesmo número; Cleber afirmou ter as cinco figurinhas roxas; Bruno afirmou ter 
as cinco figurinhas que começam com a letra “r” e André afirmou ter duas figurinhas de um número e três 
figurinhas de outro número. Sabe-se que apenas um dos irmãos está mentindo. Quem fez a afirmação 
falsa foi: 
a) André 
b) Bruno 
c) Cleber 
d) Diego 
 

10. Considere a sucessão An definida por . É correto afirmar que a soma dos quatro 

primeiros termos dessa sucessão é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 9 
d) 20 
 
11. Se Ana é alta, então Bia não é paulista. Ou Bia é paulista ou Clara é mineira. Se Dani não é rica, então 
Ana é alta. Ora, nem Clara é mineira nem Edna é professora. Logo: 
a) Dani é rica e Bia é paulista. 
b) Clara é mineira ou Ana é rica. 
c) Ana é alta e Dani é rica. 
d) Se Bia é paulista, Ana é alta. 
 
12. Hudson possui 132 pacotes de figurinhas. Em cada pacote há no mínimo 36 e no máximo 48 figurinhas. 
O número de pacotes com o mesmo número de figurinhas é, pelo menos, igual a: 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 11 
 
13. Num grupo de 120 estudantes, sabe-se que 60% deles gostam de Geografia, que 5/8 gostam de 
História, e que a vigésima parte deles não gosta de Geografia nem de História. Assinale a alternativa 
correta: 
a) 31 estudantes gostam de Geografia e História. 
b) 37 estudantes gostam de Geografia e História. 
c) 47 estudantes gostam apenas de Geografia. 
d) 50 estudantes gostam apenas de História. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
14. Em conformidade com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Giruá/RS, atribua V (verdadeiro) o u F (falso) aos seguintes itens e assinale a alternativa correta.   
( ) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso 
público, não sendo facultado ao nomeando optar por passar ao final da lista. 
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( ) A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade 
competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. 
( ) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.  A recondução decorrerá 
de: falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo e reintegração do 
anterior ocupante. 
( ) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um 
adicional respectivamente de trinta, vinte, ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, 
médio e mínimo. 
a) V, F, V, F. 
b) F, V, V, V. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, V, V. 
 
15. Através dos seus eixos, das suas ações e dos agentes envolvidos, o Plano Municipal para a Infância e 
a Adolescência do Município de Giruá-RS estabelece estratégias para a prevenção, orientação e prestação 
de serviços qualificados ao público alvo aqui referenciado e representa um importante instrumento para a 
mobilização municipal e suas diretrizes certamente se transformarão em ações concretas e articuladas de 
responsabilidade do poder público e dos diversos atores sociais, que assumem de forma renovada o 
compromisso pela promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes.  
Qual das alternativas não é considerada uma ação do referido Plano?   
a) Formulação de diretrizes e parâmetros para estruturação de redes integradas de atendimento de crianças e 
adolescentes egressos do sistema socioeducativo e do acolhimento institucional. 
b) Fomento à implementação de práticas por órgão governamentais e não-governamentais no campo da 
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, na comunidade local. 
c) Criação de um Fórum Permanente para divulgação de práticas inovadoras para a promoção, proteção e defesa 
dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 
d) Fomento de parcerias técnico-financeiras nos âmbitos Federal e Estadual, com garantia de medidas de 
prevenção e atendimento a crianças e adolescentes em situação de alcoolismo e drogadição. 
 
16. À luz da Lei Municipal nº 4.180, de 30 de dezembro de 2009, que altera e consolida a legislação 
municipal que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Giruá/RS, analise o 
texto a seguir e assinale a alternativa que faz a afirmação verdadeira. 
I - Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Giruá/RS, na qualidade de 
segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver: cedido a órgão ou entidade da administração 
direta e indireta de outro ente federativo, com ou sem ônus para o Município; quando afastado ou 
licenciado; durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e durante o 
afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração. 
II - À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-
maternidade pelos seguintes períodos: 120 dias, se a criança tiver até 1ano de idade; 90 dias, se a criança 
tiver de 1 a 7 anos de idade. 
III - A pensão por morte será devida aos dependentes a contar: do dia do óbito; da data da decisão judicial, 
no caso de declaração de ausência; ou da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo 
de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. 
IV - O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida ao segurado recolhido à prisão que 
tenha remuneração igual ou inferior a dois salários mínimos, desde que não perceba nenhuma outra 
remuneração. 
a) É correto o que se afirma apenas nos itens I, II e III. 
b) É correto o que se afirma apenas nos itens I e III. 
c) É correto o que se afirma apenas nos itens II e IV. 
d) É correto o que se afirma apenas nos itens I, II, III e IV. 
 
17. O Plano Diretor, consubstanciado nas políticas, nas diretrizes e nos instrumentos da Lei Municipal 
n°4.951/2013, tem por objetivo realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade, garantir o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes mediante, dentre 
outros: 
1. A promoção da distribuição justa e equilibrada da infraestrutura e dos serviços públicos, repartindo as 
vantagens e ônus decorrentes da urbanização; 
2. A promoção de políticas setoriais, compatibilizando o desenvolvimento urbano com a proteção do meio 
ambiente, através de sua utilização racional, voltada à conservação e recuperação do patrimônio natural, 
em benefício das atuais e futuras gerações; 
3. O fomento à saúde, educação, cultura, turismo, esporte e lazer; 
4. O estímulo ao desenvolvimento industrial, sem prejuízo de políticas específicas de incentivo à 
agricultura tradicional do Município. 
É correto afirmar que são verdadeiros os itens: 
a) 1 e 3, somente.  
b) 1, 2, 3 e 4. 
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c) 2, 3 e 4, somente. 
d) 1, 2 e 3, somente.  
 
18. À luz da Lei Municipal nº 6.020, de 29 de julho de 2014, que unifica a Legislação que dispõe sobre os 
Planos de Cargos do Município de Giruá/RS, atribua C(certo) ou E(errado) às assertivas e aponte a 
alternativa que apresenta relação correta.   
( ) Os cargos serão distribuídos por classes de acordo com a natureza de cada um. Classe é o 
agrupamento de cargos da mesma natureza funcional, grau de responsabilidade, nível de dificuldade, 
denominação e vencimento, distribuídas nos diversos serviços, observadas as características próprias de 
cada nível. 
( ) Entende-se por especificações de classe a descriminação dos cargos classificados, a base de deveres e 
responsabilidades contendo o nome da classe, o serviço, o nível, o código, a síntese dos deveres, 
exemplos de atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento e recrutamento, nos termos 
da Lei Municipal nº 6.020/2014. 
( ) A Lei que criar cargos será sempre precedida de justificativa de sua necessidade, e determinará a forma 
de nomeação de seus ocupantes, se em caráter efetivo ou em comissão, bem como estabelecerá para seu 
provimento os requisitos mínimos de escolaridade e aptidão profissional. 
( ) Aos servidores de outras entidades de direito público, postos à disposição do município, com os 
respectivos vencimentos e que vierem a ocupar as funções de direção, chefia ou assessoramento, haverá 
o equivalente a função gratificada correspondente à atividade desenvolvida, conforme o estipulado no 
plano de pagamento da Lei Municipal nº 6.020/2014. 
a) C, C, C, C. 
b) C, C, C, E. 
c) C, E, C, C. 
d) E, C, C, C. 
 
19. Leia o texto e, de acordo com a Lei Municipal nº 6.020, de 29 de julho de 2014, que unifica a Legislação 
que dispõe sobre os Planos de Cargos do Município de Giruá/RS, relacione a Coluna X com a Coluna Y e 
marque a alternativa que apresenta a relação correta. 
A sistemática do Quadro Permanente de Cargos se processa em decorrência de quatro níveis, fixados 
segundo os graus de dificuldades e complexidade dos serviços do Município: 
 
Coluna X  
(1) Nível Superior  
(2) Nível Médio II 
(3) Nível Médio I 
(4) Nível Simples 
 
Coluna Y 
( ) Serviços de rotina, de pouca complexidade, instrução, correspondente ao Ensino Fundamental 
Incompleto, sem experiência ou habilitação especial. 
( ) Trabalho geralmente de exigência de complexidade média, instrução correspondente ao Ensino 
Fundamental Completo, ou formação equivalente. 
( ) Funções administrativas ou técnicas de certa complexidade, exigência de nível de instrução 
correspondente ao Ensino Médio ou formação equivalente, adicionado, quando for o caso, por 
especialização. 
( ) Funções técnicas cujo exercício dependem de Certificado de Curso de Nível Superior, com habilitação 
profissional legal para exercer o cargo. 
a) 3, 1, 4, 2. 
b) 4, 3, 2, 1. 
c) 4, 2, 3, 1. 
d) 1, 2, 3, 4. 
 
20. À luz da Lei Orgânica do Município de Giruá/RS, atribua V(verdadeiro) ou F(falso) aos itens a seguir e 
marque a alternativa que faz a correspondência correta.  
( ) Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, o 
Presidente da Câmara Municipal assume a Chefia do Executivo. 
( ) Importam em crime de responsabilidade os atos do Prefeito ou do Vice-Prefeito que atentem contra as 
Constituições Federal e Estadual e, especialmente: o livre exercício dos poderes constituídos; o exercício 
dos direitos individuais, políticos e sociais; a probidade na administração; a lei orçamentária; o 
cumprimento das leis e das decisões judiciais.  
( ) Os secretários do município, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, são escolhidos dentre 
brasileiros, maiores de dezoito anos, no gozo dos direitos políticos e estão sujeitos, desde a posse, às 
mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para os Vereadores, no que couber. 
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( ) Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na 
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, 
corresponderão à totalidade da remuneração. 
a) V, V, V, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, V, V. 
d) V, V, F, V. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
21. Segundo Gueiros (In Revista Serviço Social e Sociedade nº 71, 2002), no cotidiano profissional do 
Assistente Social é comum encontrar situações como a ausência de suporte público para enfrentar 
situações limites, ausência do pai para dividir a responsabilidade sobre os filhos e vários grupos ou 
modelos familiares vivendo juntos em situação precária. Tal fato se deve ao retraimento do Estado ante as 
expressões da “questão social”, ainda neste contexto, é correto afirmar que a autora discorre ainda que:  
a) As políticas de proteção social são precárias, mínimas e implantadas apenas quando não se conseguiu a 
proteção através da família, comunidade ou mercado. 
b) As políticas de proteção social atendem a população conforme o necessário, não havendo nenhum problema 
quanto ao contexto e implantação da mesma. 
c) Os direitos sociais são realidade na vida de cada cidadão. 
d) As políticas de proteção social não devem garantir direitos e condições dignas de vida ao cidadão de forma 
equânime e justa o qual, deve ser garantido somente pelo genitor de família. 
 
22. Baseando-se na Lei nº 8.742/1993 com as alterações realizadas pela lei 12.435/2011, em seu artigo 20 – 
“O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência 
e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família”. Mediante a Lei nº 12.435/2011, é incorreto afirmar que: 
a) A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de incapacidade, composta por 
avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). 
b) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa 
com deficiência ao benefício de prestação continuada. 
c) O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da 
seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza 
indenizatória. 
d) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda 
mensal per capita seja superior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 
 
23. A Lei Maria da Penha, denominação popular da Lei nº 11.340/2006, é um dispositivo legal brasileiro que 
visa aumentar o rigor das punições sobre crimes domésticos. Basenado-se nesta lei, analise as seguintes 
informações: 
I – Na interpretação desta Lei, não serão considerados os fins sociais a que ela se destina nem as 
condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 
II – Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 
III – Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental 
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
Assinale a alternativa correta, considerando V (Verdadeiro) e F (Falso):  
a) I – F, II – F, III – V. 
b) I – V, II – F, III – V. 
c) I – F, II – V, III – V. 
d) I – V, II – V, III – V. 
 
24. Em análise à Lei nº 11.340/2006, no Título III, no capítulo II (da assistência à mulher em situação de 
violência doméstica familiar), em seu Art. 9º, é incorreto afirmar que: 
a) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física 
e psicológica: acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou 
indireta. 
b) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física 
e psicológica: manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até 
seis meses. 



7 

 

c) A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar não compreenderá o acesso aos 
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de 
emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. 
d) O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 
 
25. Baseando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei nº 8069/1990, em análise ao Título II 
(dos direitos fundamentais), cap. I, Art. 10 (Do direito à Vida e à Saúde), é correto afirmar que: 
a) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de oito 
anos. 
b) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão 
digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 
c) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo da mãe 
do recém-nascido. 
d) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a não fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e 
do desenvolvimento do neonato. 
 
26. Em análise à Lei nº 8.069, de 13/07/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no Cap. IV (Do 
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer), no Art. 59, é correto afirmar que: 
a) Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão o direito do aluno contestar critérios 
avaliativos e recorrer as instâncias escolares superiores. 
b) Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços 
para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 
c) Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a matrícula no ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na cidade própria. 
d) Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a divulgação de pesquisas e 
experiências pedagógicas. 
 
27. A Lei nº 12.594/2012 institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta 
a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Na Seção III (Dos 
Programas de Privação da Liberdade), Art. 15, é correto afirmar que é um requisito específico para a 
inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação: 
a) A comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade 
com as normas de referência. 
b) A comprovação de renda dos familiares, sendo comprovada com as três últimas folhas de pagamento. 
c) A comprovação de aptidão física através de laudos apresentados pelo médico especializado na área de clínico 
geral. 
d) A comprovação de documentos dos seus genitores (Cópias autenticadas do RG e CPF ou Certidão de 
Casamento). 
 
28. Em relação ao código de ética profissional, no que se refere às relações com os Usuários, é correto 
afirmar que é dever do Assistente Social: 
a) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente 
sobre seus interesses. 
b) Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, 
respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças 
individuais dos profissionais, resguardados os princípios deste Código. 
c) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação assistente social – usuário, para obter vantagens pessoais 
ou para terceiros. 
d) Bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, através de atitudes que venham 
coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus direitos. 
 
29. Ao que se refere ao Código de Ética da profissão de Serviço Social, conforme consta no Art. 4º da Lei 
nº 8.662, de 07 de Junho de 1993, é correto afirmar que constituem competências do Assistente Social: 
a) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 
ações profissionais. 
b) Planejar, praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de 
serviços profissionais, com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam praticados por outros 
profissionais. 
c) Assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado pessoal e tecnicamente. 
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d) planejar e assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob 
sua orientação. 
 
30. Ao que se refere ao Código de Ética da profissão de Serviço Social, é correto afirmar que: 
a) É vedado ao assistente social apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, 
as conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os 
princípios éticos contidos neste Código. 
b) È vedado ao assistente social comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar 
depoimento, para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos deste Código e da 
Legislação em vigor. 
c) É vedado ao assistente social aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia quando a situação não se 
caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos 
legais relacionados a impedimentos ou suspeição. 
d) É vedado ao assistente social o sigilo para fins de proteger o usuário em tudo aquilo de que o assistente social 
tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. 
 
31. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) tem o propósito de tutelar de forma 
específica os direitos do idoso, estabelecendo direitos e medidas de proteção dessa categoria de pessoas. 
Baseando-se nesse Estatuto, analise as seguintes informações: 
I – A garantia de prioridade compreende a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso.  
II – A garantia de prioridade compreende a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, 
em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 
manutenção da própria sobrevivência. 
III – A garantia de prioridade compreende a capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 
geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. 
Assinale a alternativa correta, considerando V (Verdadeiro) e F (Falso): 
a) I – F, II – F, III – V. 
b) I – V, II – F, III – V. 
c) I – F, II – V, III – V. 
d) I – V, II – V, III – V. 
 
32. Com base no Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, ao que se refere o título I, (das 
disposições preliminares), Art. 1º, é correto afirmar que: 
a) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos. 
b) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 62 (sessenta e dois) anos. 
c) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 63 (sessenta e três) anos. 
d) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 
 
33. Ainda com base no Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, no Cap. VI (Da 
Profissionalização e do Trabalho), Art. 28, é correto afirmar que: 
a) O Poder Público criará e estimulará programas de: preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com 
antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e 
de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. 
b) O Poder Público criará e estimulará programas de: preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com 
antecedência mínima de 2 (dois) anos, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e 
de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. 
c) O Poder Público criará e estimulará programas de: preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com 
antecedência mínima de 3 (três) anos, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e 
de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. 
d) O Poder Público criará e estimulará programas de: preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com 
antecedência mínima de 4 (quatro) anos, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, 
e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. 
 
34. Referente ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS, é correto afirmar que: 
a) O Sistema Único de Assistência Social – SUAS foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
196, como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como um “direito de todos” e “dever 
do Estado” e está regulado pela Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Assistente Social). 
b) O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é um sistema público que organiza, de forma descentralizada, 
os serviços socioassistenciais no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e 
recursos dos três níveis de governo para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social 
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(PNAS), envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito 
Federal. 
c) O Sistema Único de Assistência Social – SUAS foi criado pelo Ministério da Saúde em 2010, para atender às 
necessidades de capacitação e educação permanentes dos profissionais de saúde que atuam no SUS. 
d) O Sistema Único de Assistência Social – SUAS foi criado a partir das deliberações da I Conferência Nacional de 
Assistência Social, e regulado pela Lei nº 8.080/1990 Lei Orgânica da Assistente Social. 
 
35. Ao que se refere à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo o Título II, em seu 
cap. I (dos direitos e deveres individuais e coletivos), descrito no Art. 5º, é incorreto afirmar que: 
a) Homens e mulheres são diferenciados em direitos e obrigações conforme sua religião e nos termos desta 
Constituição. 
b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
c) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 
d) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se 
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada 
em lei. 
 
36. Ao que se refere à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Título II, em seu cap. II (dos 
direitos sociais), descrito no art. 7º, analise as seguintes informações: 
I – É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim. 
II – É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 
III – É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 
Assinale a alternativa correta, considerando V (Verdadeiro) e F (Falso): 
a) I – F, II – F, III – V. 
b) I – V, II – F, III – V. 
c) I – F, II – V, III – V. 
d) I – V, II – V, III – V. 
 
37. Ao que se refere à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Título VIII (da ordem social), 
em seu cap. VII (da família, da criança, do adolescente, do idoso), descrito no Art. 226 § 4º, é correto 
afirmar que: 
a) A família só é considerada nuclear ou conjugal quando em sua composição encontramos pai, mãe e filhos 
biológicos. 
b) Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. 
c) A estrutura da família não sofre qualquer interferência externa, quando mantém uma única estrutura no decorrer 
dos anos. 
d) Na estrutura da família nuclear, tomando como critério a unidade doméstica, só existem a família biparental e a 
família monoparental. 
 
38. Ao que se refere à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Título VIII (da ordem social), 
em seu cap. II (da seguridade social), descrito no Art. 194, parágrafo único, é incorreto afirmar que: 
a) Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no objetivo de 
universalidade da cobertura e do atendimento. 
b) Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no objetivo de 
diversidade da base política-partidária. 
c) Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no objetivo de 
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
d) Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no objetivo de 
irredutibilidade do valor dos benefícios. 
 
39. Ao que se refere à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Título VIII, Cap. II, Seção IV 
(da assistência social), Art. 203, é correto afirmar que: 
a) A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às 
crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação 
das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; a garantia de um 
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salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
b) A assistência social deverá intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro 
profissional. 
c) A assistência social deverá ser conivente com falhas éticas e com erros técnicos praticados por assistente 
social e qualquer outro profissional. 
d) A assistência social deverá bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, através 
de atitudes que venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus direitos. 
 
40. Foi publicada, dia 03/01/2013, a nova Norma Operacional do Sistema Único da Assistência Social 
(NOB/SUAS 2012). Esta nova versão representa um marco fundamental na estruturação do Suas, 
imprimindo um salto qualitativo na sua gestão e na oferta de serviços socioassistenciais em todo o 
território nacional, tendo como base a participação e o controle social. Ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, é incorreto afirmar que o CNAS recomenda as seguintes ações referentes à 
NOB/SUAS: 
a) Incluí-la como conteúdo do Plano Nacional de Capacitação. 
b) Mantê-la em sigilo absoluto nos diversos meios de comunicação. 
c) Publicá-la em meio impresso e distribuí-la, inclusive em braile e em meio digital acessível. 
d) Regulamentar os blocos de financiamento em tempo hábil para que os municípios possam elaborar os seus 
Planos Plurianuais – PPA. 
 
RASCUNHO 
 




