
 

 
CADERNO DE PROVA: 03 - Assistente

LÍNGUA PORTUGUESA 

O Islã não é só árabe 
Religião abrange diversas etnias em todo mundo

 

Boa parte da população ocidental acredita que o mundo 
islâmico é aquela porção de países do Oriente Médio que 
têm como idioma oficial o árabe. Por isso, são 
indevidamente considerados árabes alguns países de 
maioria islâmica, mas que têm outros idiomas, como 
Turquia (línguas turca e curda), Irã (persa), Afeganistão 
(pashtu e dari) e Paquistão (urdu e punjabi). 
Existem atualmente cerca de 1,3 bilhão de muçulmanos no 
mundo, como são denominados os adeptos do islamismo. 
A maioria vive na Ásia, onde essa religião nasceu e ganhou 
o mundo há cerca de 1.400 anos. Da Ásia, os muçulmanos 
passaram para o norte da África - onde foram chamados 
de mouros - e parte da Europa. Integraram
africanos, europeus das penínsulas ibérica e itálica e outros 
povos. Hoje eles estão presentes também entre europeus, 
norte-americanos e até brasileiros. 
O islamismo cresceu em número de adeptos muito mais 
fora do mundo árabe do que no local em que a religião 
nasceu. Basta fazer uma comparação: os países islâmicos 
mais populosos, como a Indonésia (com “apenas” 228 
milhões de habitantes), o Paquistão (145 milhões), 
Bangladesh (131 milhões) e Nigéria (127 milhões) têm 
contingentes humanos muito maiores que o Egito (70 
milhões), país de maior população entre os árabes, seguido 
de longe pelo Sudão (36 milhões). Até a Índia, 
majoritariamente hindu, tem aproximadamente 100 
milhões de muçulmanos. 

Revista GALILEU. p. 42. Novembro de 2001.

Com base nas ideias desenvolvidas no texto responda às 
questões de 1 e 2 abaixo: 

1. Sobre o que a maioria da população ocidental 
acredita acerca do mundo islâmico é CORRETO
afirmar: 

A. Que todos naquela parte do mundo possuem idiomas 
diferentes. 

B. Que Turquia, Irã, Afeganistão e Paquistão também 
falam o idioma oficial árabe. 

C. Que a África faz parte do mundo islâmico. 
D. Que embora sejam árabes, a religião oficial é o 

cristianismo. 
 
2. Sobre o Islamismo o texto esclarece: 
A. A maioria dos mulçumanos, como são denominados 

os adeptos do islamismo, vivem na Ásia. 
B. Todos os mulçumanos vivem no Oriente Médio.
C. O islamismo só tem adeptos na região árabe, não 

apresentando adeptos em outras partes do mundo.
D. No Egito e na Índia não há incidência de 

mulçumanos. 
 
3. Indique em qual das assertivas está 

relacionado a correta classificação do pronome, 
de acordo com a palavra grifada: 
“Perto da mesquita havia um jardineiro que 

conhecia de vista. ” 
A. Indefinido   
B. Possessivo        
C. Interrogativo          
D. Pessoal oblíquo 
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Religião abrange diversas etnias em todo mundo 

Boa parte da população ocidental acredita que o mundo 
Médio que 

têm como idioma oficial o árabe. Por isso, são 
indevidamente considerados árabes alguns países de 
maioria islâmica, mas que têm outros idiomas, como 
Turquia (línguas turca e curda), Irã (persa), Afeganistão 

Existem atualmente cerca de 1,3 bilhão de muçulmanos no 
mundo, como são denominados os adeptos do islamismo. 
A maioria vive na Ásia, onde essa religião nasceu e ganhou 
o mundo há cerca de 1.400 anos. Da Ásia, os muçulmanos 

onde foram chamados 
e parte da Europa. Integraram-se com 

africanos, europeus das penínsulas ibérica e itálica e outros 
povos. Hoje eles estão presentes também entre europeus, 

mero de adeptos muito mais 
fora do mundo árabe do que no local em que a religião 
nasceu. Basta fazer uma comparação: os países islâmicos 
mais populosos, como a Indonésia (com “apenas” 228 
milhões de habitantes), o Paquistão (145 milhões), 

ilhões) e Nigéria (127 milhões) têm 
contingentes humanos muito maiores que o Egito (70 
milhões), país de maior população entre os árabes, seguido 
de longe pelo Sudão (36 milhões). Até a Índia, 
majoritariamente hindu, tem aproximadamente 100 

Revista GALILEU. p. 42. Novembro de 2001. 

Com base nas ideias desenvolvidas no texto responda às 

Sobre o que a maioria da população ocidental 
CORRETO 

parte do mundo possuem idiomas 

Que Turquia, Irã, Afeganistão e Paquistão também 

Que embora sejam árabes, a religião oficial é o 

A maioria dos mulçumanos, como são denominados 

Todos os mulçumanos vivem no Oriente Médio. 
O islamismo só tem adeptos na região árabe, não 

partes do mundo. 
No Egito e na Índia não há incidência de 

Indique em qual das assertivas está 
relacionado a correta classificação do pronome, 

“Perto da mesquita havia um jardineiro que me 

4. Avalie as assertivas abaixo e indique a 
alternativa em que o sinal indicativo da crase 
está empregado corretamente:

A. Quanto à escolha das frutas, as cozinheiras preferem 
as frescas às industrializadas  

B. As empregadas domésticas levam à sério o seu 
trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das 
arrumações  

C. Desde às seis horas, as camareiras já estão à frente 
de suas atividades na organização dos quartos

D. À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, 
como foi pedido à ela pela Secretaria de Educação 

 
5. Indique a assertiva onde a forma do verbo 

“clarear” está aplicada de forma INCORRETA:
A. A irmã clareou os cabelos 
B. Abra as janelas para que o dia clareie a sala
C. Clariamos a roupa ao sol 
D. O sol clareia o mundo 

MATEMÁTICA 

6. Se 25% do salário de Marcos correspondem à 
R$ 1.000,00, qual valor que corresponde à 
45% de seu salário? 

A. R$ 1.600,00 
B. R$ 1.800,00 
C. R$ 2.000,00 
D. R$ 2.100,00 
 
7. Em um posto de gasolina, o valor da gasolina é 

de R$ 3,19. Marcos gastou R$ 120,00 para 
abastecer. Quantos litros de gasolina foram 
colocados no carro (considere duas casas após 
a vírgula)? 

A. 37,85 litros 
B. 34,58 litros 
C. 35,57 litros 
D. 37,62 litros 
 
8. Uma empresa de ônibus tinha um movimento 

de 5.000 passageiros transportados por mês. 
Houve um aumento nas tarifas e o movimento 
diminuiu 15%. Quantos passageiros ela 
transporta agora? 

A. 3.850 
B. 4.000 
C. 4.250 
D. 4.450 
 
9. José recolheu 29 ovos em seu galinheiro e no 

outro dia mais 25 ovos. Para vendê
colocou em caixas com 6 ovos cada. Quantos 
ovos, ao todo, José recolheu?

A. 40 ovos 
B. 42 ovos 
C. 48 ovos 
D. 54 ovos 
 
10. Um  quilo de farinha de milho num mercado 

custa R$ 1,42. Um cliente comprou 7,5 kg.  O 
total pago pela farinha foi de:

A. R$ 9,85 
B. R$ 10,65 
C. R$ 10,85 
D. R$ 11,05 
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Avalie as assertivas abaixo e indique a 
alternativa em que o sinal indicativo da crase 
está empregado corretamente: 
Quanto à escolha das frutas, as cozinheiras preferem 

As empregadas domésticas levam à sério o seu 
trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das 

Desde às seis horas, as camareiras já estão à frente 
de suas atividades na organização dos quartos 
À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, 
como foi pedido à ela pela Secretaria de Educação  

Indique a assertiva onde a forma do verbo 
“clarear” está aplicada de forma INCORRETA: 

Abra as janelas para que o dia clareie a sala 

 

Se 25% do salário de Marcos correspondem à 
R$ 1.000,00, qual valor que corresponde à 

Em um posto de gasolina, o valor da gasolina é 
de R$ 3,19. Marcos gastou R$ 120,00 para 
abastecer. Quantos litros de gasolina foram 
colocados no carro (considere duas casas após 

ma empresa de ônibus tinha um movimento 
de 5.000 passageiros transportados por mês. 
Houve um aumento nas tarifas e o movimento 
diminuiu 15%. Quantos passageiros ela 

José recolheu 29 ovos em seu galinheiro e no 
outro dia mais 25 ovos. Para vendê-los, ele os 
colocou em caixas com 6 ovos cada. Quantos 
ovos, ao todo, José recolheu? 

Um  quilo de farinha de milho num mercado 
custa R$ 1,42. Um cliente comprou 7,5 kg.  O 
total pago pela farinha foi de: 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11. Com o intuito de aprimorar o monitoramento 
das mudanças do tempo no território 
catarinense, a Defesa Civil de Santa Catarina 
instalou um radar meteorológico, com 
cobertura de 77% de toda a superfície do 
Estado. Em qual município catarinense foi 
instalado este radar meteorológico? 

(Fonte: www.clicrbs.co
A. Lontras 
B. Brunópolis 
C. Campos Novos 
D. Doutor Pedrinho 
 

12. O plano real, criado por Fernando Henrique 
Cardoso em 1994, durante o governo de Itamar 
Franco, sofreu esta semana uma grande marca 
negativa, não registrada até então, nestes mais 
de 20 anos do plano. Qual foi esta marca?

(Fonte: www.globo.com)
A. O desemprego nas grandes cidades brasileiras 

ultrapassando a marca dos 29% da população 
economicamente ativa. 

B. A inflação acumulada dos últimos doze meses 
superando a marca de 15%. 

C. A moeda norte americana - Dólar, ultrapassando o 
valor de R$ 4,00. 

D. As importações de mercadorias superando todas as 
marcas históricas, em volume físico, de toda a 
existência do plano real. 

 

13. A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça
feira (22/09/2015) uma operação, que 
desarticulou um esquema de crimes financeiros 
envolvendo quatro organizações criminosas 
integradas por doleiros que atuavam em Santa 
Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 
600 milhões de dólares por ano. A ação 
também ocorre no Paraná e Rio Grande do Sul. 
Como foi chamada esta operação da Polícia 
Federal? 

(Fonte: www.globo.com)
A. Operação Ex-Câmbio 
B. Operação Escambo 
C. Operação Dólar Negro  
D. Operação Doleiros 
 

14. Sobre o Município de Salete, é INCORRETO 
afirmar: 

(Fonte: www.salete.sc.gov.br)
A. Taió e Rio do Campo são municípios limítrofes
B. Tem uma área de 179,31 km² 
C. Tem a altitude média de 500 m 
D. Faz parte da região turística denominada Alto Vale do 

Itajaí 
 

15. Ainda sobre o Município de Salete, é CORRETO 
afirmar:                            (Fonte: www.salete.sc.gov.br)

A. A cidade pertenceu a Taió até 1961, quando atendia 
pelo nome de Córrego Grande.  

B. Comemora o seu aniversário de emancipação no dia 
29/12. 

C. Tem como atrativo a Gruta Nossa Senhora de Salete, 
um local oratório próprio para as pessoas fazerem 
suas orações. 

D. Teve como evento religioso a Festa Santuário Nossa 
Senhora da Fátima, realizada neste mês de Setembro 
de 2015. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

Com o intuito de aprimorar o monitoramento 
mudanças do tempo no território 

catarinense, a Defesa Civil de Santa Catarina 
instalou um radar meteorológico, com 
cobertura de 77% de toda a superfície do 
Estado. Em qual município catarinense foi 

(Fonte: www.clicrbs.com.br) 

O plano real, criado por Fernando Henrique 
Cardoso em 1994, durante o governo de Itamar 
Franco, sofreu esta semana uma grande marca 
negativa, não registrada até então, nestes mais 

20 anos do plano. Qual foi esta marca? 
(Fonte: www.globo.com) 

O desemprego nas grandes cidades brasileiras 
ultrapassando a marca dos 29% da população 

A inflação acumulada dos últimos doze meses 

Dólar, ultrapassando o 

As importações de mercadorias superando todas as 
marcas históricas, em volume físico, de toda a 

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-
(22/09/2015) uma operação, que 

desarticulou um esquema de crimes financeiros 
envolvendo quatro organizações criminosas 
integradas por doleiros que atuavam em Santa 
Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 
600 milhões de dólares por ano. A ação 

rre no Paraná e Rio Grande do Sul. 
Como foi chamada esta operação da Polícia 

(Fonte: www.globo.com) 

Sobre o Município de Salete, é INCORRETO 

(Fonte: www.salete.sc.gov.br) 
Taió e Rio do Campo são municípios limítrofes 

Faz parte da região turística denominada Alto Vale do 

Ainda sobre o Município de Salete, é CORRETO 
(Fonte: www.salete.sc.gov.br) 

A cidade pertenceu a Taió até 1961, quando atendia 

Comemora o seu aniversário de emancipação no dia 

Tem como atrativo a Gruta Nossa Senhora de Salete, 
um local oratório próprio para as pessoas fazerem 

Teve como evento religioso a Festa Santuário Nossa 
Senhora da Fátima, realizada neste mês de Setembro 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A profissão de assistente social surgiu no Brasil 
na década de 1930. O curso superior de Serviço 
Social foi oficializado no país pela lei nº 1889 
de 1953. Em 27 de agosto de 1957, a Lei 3252, 
juntamente com o Decreto 994 de 15 de maio 
de 1962, regulamentou a profissão. Naquela 
época o Estado colocava a “questão social” no 
centro das contradições que atravessavam a 
sociedade. Com base neste contexto, analise as 
assertivas acerca do serviço social e indique a 
CORRETA: 

A. Atendia, sem restrições, às demandas do patronato, 
mas deu início a um processo de afastamento da 
influência da Igreja Católica. 

B. Legitimava suas ações por meio de seu projeto ético
político, reforçando sua posição favorável à luta da 
classe trabalhadora. 

C. Respondia às demandas sociais com ações de grupos 
ligados à Igreja Católica, não baseando suas ações 
em medidas coercitivas. 

D. Recusava qualquer ingerência do Estado em suas 
ações e implementava com autonomia seu projeto 
profissional baseado na lei de regulamentação 
profissão. 

 
17. Em virtude das mudanças ocorridas na 

sociedade e no seio da categoria, um novo 
aparato jurídico se fez necessário para 
expressar os avanços da profissão e o 
rompimento com a perspectiva conservadora. 
Hoje, a profissão encontra-se 
pela Lei Nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que 
legitima o Conselho Federal de Serviço Social e 
os Conselhos Regionais. A mesma lei determina 
como competência do assistente social:

A. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades. 

B. Orientar indivíduos e grupos de trabalhadores no 
sentido de identificar recursos e de fazer o seu uso 
no atendimento e na defesa de seus direitos.

C. Participar de programas de socorro à
situação de calamidade pública, no atendimento e na 
defesa de seus interesses e suas necessidades.

D. Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de 
serviço social, nos níveis de graduação e pós
graduação. 

 
18. Além da Lei, o Serviço Social também conta 

com o Código de Ética Profissional que veio se 
atualizando ao longo da trajetória profissional. 
Em 1993, após um rico debate com o conjunto 
da categoria em todo o país, foi aprovada a 
quinta versão do Código de Ética Profissional, 
instituída pela Resolução 273/93 do CFESS. 
Entre os princípios fundamentais explicitados 
no Código de Ética (1993) é reconhecido como 
valor central: 

A. honestidade 
B. política 
C. ideologia 
D. liberdade 
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ESPECÍFICOS 

A profissão de assistente social surgiu no Brasil 
na década de 1930. O curso superior de Serviço 
Social foi oficializado no país pela lei nº 1889 
de 1953. Em 27 de agosto de 1957, a Lei 3252, 
juntamente com o Decreto 994 de 15 de maio 

regulamentou a profissão. Naquela 
época o Estado colocava a “questão social” no 
centro das contradições que atravessavam a 
sociedade. Com base neste contexto, analise as 
assertivas acerca do serviço social e indique a 

às demandas do patronato, 
mas deu início a um processo de afastamento da 

Legitimava suas ações por meio de seu projeto ético-
político, reforçando sua posição favorável à luta da 

demandas sociais com ações de grupos 
ligados à Igreja Católica, não baseando suas ações 

Recusava qualquer ingerência do Estado em suas 
ações e implementava com autonomia seu projeto 
profissional baseado na lei de regulamentação da 

Em virtude das mudanças ocorridas na 
sociedade e no seio da categoria, um novo 
aparato jurídico se fez necessário para 
expressar os avanços da profissão e o 
rompimento com a perspectiva conservadora. 

se regulamentada 
pela Lei Nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que 
legitima o Conselho Federal de Serviço Social e 
os Conselhos Regionais. A mesma lei determina 
como competência do assistente social: 

restar assessoria e consultoria a órgãos da 
pública direta e indireta, empresas 

rientar indivíduos e grupos de trabalhadores no 
sentido de identificar recursos e de fazer o seu uso 
no atendimento e na defesa de seus direitos. 
articipar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública, no atendimento e na 
defesa de seus interesses e suas necessidades. 

irigir e coordenar unidades de ensino e cursos de 
serviço social, nos níveis de graduação e pós-

Social também conta 
com o Código de Ética Profissional que veio se 
atualizando ao longo da trajetória profissional. 
Em 1993, após um rico debate com o conjunto 
da categoria em todo o país, foi aprovada a 
quinta versão do Código de Ética Profissional, 

tuída pela Resolução 273/93 do CFESS. 
Entre os princípios fundamentais explicitados 
no Código de Ética (1993) é reconhecido como 
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19. A Assistência Social é um direito do cidadão e 
dever do Estado. A partir de 1993, com a 
publicação da Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, é definida como Política de 
Seguridade Social, compondo o tripé da 
Seguridade Social, juntamente com a Saúde e 
Previdência Social, com caráter de Política 
Social articulada a outras políticas do campo 
social. Acerca da integração das áreas ocorrida 
no Brasil assinale a assertiva CORRETA: 

A. Em 1960, com o franco desenvolvimento industrial 
que exigia políticas mais eficazes de enfrentamento 
das expressões da questão social. 

B. No golpe de 1964, com o regime militar que buscava 
amenizar os problemas sociais decorrentes do Estado 
autoritário. 

C. Foi criada na Constituição de 1988, que buscou 
expandir as ações das três áreas e seus alcances.

D. No governo Fernando Henrique Cardoso, que pautou 
suas ações visando à concretização do Estado 
mínimo. 

 
20. Questão social é o conjunto das expressões que 

definem as desigualdades da sociedade. É 
considerada objeto de intervenção do Serviço 
Social na contemporaneidade, tema central do 
processo de formação profissional, segundo as 
diretrizes curriculares. Analise as assertivas e 
indique qual delas melhor compreende-a:

A. Problema social, que é decorrente das condições 
econômicas, que está desvinculado da forma com 
que a sociedade produz e reproduz as relações 
sociais. 

B. Mazelas sociais que se expressam como pobreza 
extrema e são decorrentes das sociedades pós
modernas, mas não são exclusividade das sociedades 
capitalistas. 

C. Expressão do modo de produzir-se e reproduzir
capitalismo, que envolve as mudanças no mundo do 
trabalho e suas manifestações concretas na realidade 
social. 

D. Problemas sociais, familiares, relacionais e de gênero 
presentes na cotidianidade da população que vive da 
venda da força de trabalho na sociedade orientada 
pela lógica do capital. 

 
21. São formas de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, entre outras: 
I. A violência sexual, entendida como 

qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a
sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou 
anule o exercício de seus direitos sexuais
reprodutivos. 

II. A violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação 
ou injúria. 
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A Assistência Social é um direito do cidadão e 
do Estado. A partir de 1993, com a 

publicação da Lei Orgânica da Assistência 
LOAS, é definida como Política de 

Seguridade Social, compondo o tripé da 
Seguridade Social, juntamente com a Saúde e 
Previdência Social, com caráter de Política 

rticulada a outras políticas do campo 
social. Acerca da integração das áreas ocorrida 

 
Em 1960, com o franco desenvolvimento industrial 
que exigia políticas mais eficazes de enfrentamento 

No golpe de 1964, com o regime militar que buscava 
amenizar os problemas sociais decorrentes do Estado 

Foi criada na Constituição de 1988, que buscou 
expandir as ações das três áreas e seus alcances. 

Henrique Cardoso, que pautou 
suas ações visando à concretização do Estado 

Questão social é o conjunto das expressões que 
desigualdades da sociedade. É 

considerada objeto de intervenção do Serviço 
central do 

processo de formação profissional, segundo as 
diretrizes curriculares. Analise as assertivas e 

a: 
roblema social, que é decorrente das condições 

econômicas, que está desvinculado da forma com 
dade produz e reproduz as relações 

azelas sociais que se expressam como pobreza 
extrema e são decorrentes das sociedades pós-
modernas, mas não são exclusividade das sociedades 

se e reproduzir-se do 
capitalismo, que envolve as mudanças no mundo do 
trabalho e suas manifestações concretas na realidade 

roblemas sociais, familiares, relacionais e de gênero 
presentes na cotidianidade da população que vive da 

ociedade orientada 

São formas de violência doméstica e familiar 

violência sexual, entendida como 
qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou 
anule o exercício de seus direitos sexuais e 

violência moral, entendida como qualquer 
e calúnia, difamação 

III. A violência física, entendida como qualquer 
conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal. 

Estão corretos os itens: 
A. I e II 
B. I e III 
C. II e III 
D. I, II e III 
 
22. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para sua concessão, é :

A. Uma das organizações que rege a Assistência 
B. Um dos princípios que rege a Assistência Social.
C. Uma das diretrizes que rege a Assistência Social.
D. Um dos objetivos que rege a Assistência Social.
 
23. É uma redução efetiva e acentuada da 

capacidade de equipamentos, adaptações, 
meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou 
transmitir informações necessárias ao seu 
bem-estar pessoal de função ou atividade a ser 
exercida. Trata-se da definição de:

A. Necessidade especial.  
B. Inabilidade.  
C. Necessidade especial permanente. 
D. Incapacidade.  
 
24. Segundo a Lei, deficiência auditiva é perda 

parcial ou total das possibilidades auditivas 
sonoras, variando de graus e níveis. Surdez 
acentuada é aquela que varia de:

A. De 25 a 40 decibéis. 
B. De 41 a 55 decibéis. 
C. De 56 a 70 decibéis. 
D. De 71 a 90 decibéis. 
 
25. Os CRESS poderão aplicar penalidades aos 

infratores dos dispositivos da Lei 8.662/1993, 
como multa no valor de: 

A. Uma a duas vezes a anuidade vigente.
B. Uma a três vezes a anuidade vigente.
C. Uma a quatro vezes a anuidade vigente.
D. Uma a cinco vezes a anuidade vigente.

 
26. Avalie os itens a seguir: 

I. O envelhecimento é um direito 
personalíssimo e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação 
vigente. 

II. É obrigação do Estado, garantir à pessoa 
idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 
efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam um envelhecimento saudável e 
em condições de dignidade.

Essas afirmações: 
A. Ambas estão corretas. 
B. Ambas estão incorretas. 
C. Somente a afirmação I está correta.
D. Somente a afirmação II está correta.
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violência física, entendida como qualquer 

conduta que ofenda sua integridade ou 

Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para sua concessão, é : 
Uma das organizações que rege a Assistência Social. 
Um dos princípios que rege a Assistência Social. 
Uma das diretrizes que rege a Assistência Social. 
Um dos objetivos que rege a Assistência Social. 

É uma redução efetiva e acentuada da 
capacidade de equipamentos, adaptações, 

recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou 
transmitir informações necessárias ao seu 

estar pessoal de função ou atividade a ser 
se da definição de: 

Necessidade especial permanente.  

Segundo a Lei, deficiência auditiva é perda 
parcial ou total das possibilidades auditivas 
sonoras, variando de graus e níveis. Surdez 
acentuada é aquela que varia de: 

Os CRESS poderão aplicar penalidades aos 
infratores dos dispositivos da Lei 8.662/1993, 

Uma a duas vezes a anuidade vigente. 
vigente. 

Uma a quatro vezes a anuidade vigente. 
Uma a cinco vezes a anuidade vigente. 

O envelhecimento é um direito 
personalíssimo e a sua proteção um direito 

sta Lei e da legislação 

obrigação do Estado, garantir à pessoa 
idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 
efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam um envelhecimento saudável e 
em condições de dignidade. 

Somente a afirmação I está correta. 
Somente a afirmação II está correta. 



 

 
CADERNO DE PROVA: 03 - Assistente

27. São deveres do/a assistente social, exceto:
A. Programar, administrar, executar e repassar os 

serviços sociais assegurados institucionalmente.
B. Ter livre acesso à população usuária. 
C. Contribuir para a alteração da correlação de forças 

institucionais, apoiando as legítimas demandas de 
interesse da população usuária. 

D. Empregar com transparência as verbas sob a sua 
responsabilidade, de acordo com os interesses e 
necessidades coletivas dos/as usuários/as. 

 
28. São diretrizes da Política Estadual para a 

Promoção e Integração Social da Pessoa 
Portadora de Necessidades Especiais, exceto:

A. Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a 
inclusão social da pessoa portadora de necessidades 
especiais. 

B. Promover e proporcionar o acesso, o ingresso e a 
permanência da pessoa portadora de necessidades 
especiais em todos os serviços oferecidos à 
comunidade. 

C. Adotar estratégias de articulação com órgãos e 
entidades públicos e privados, e com organismos 
nacionais e estrangeiros para a implantação desta 
política. 

D. Viabilizar a participação da pessoa portadora de 
necessidades especiais em todas as fases de 
implementação dessa política, por intermédio de 
entidades representativas e outros fóruns. 

 
29. Marque o item incorreto. Constatada a prática 

de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, o 
juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, 
em conjunto ou separadamente, algumas 
medidas protetivas de urgência, entre outra:

A. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida. 

B. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, 
com comunicação ao órgão competente, nos termos 
da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

C. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes, 
somente se menores de 12 anos, como disposto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

D. Proibição de determinadas condutas, como o contato 
com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação. 

 
30. “Toda criança ou _________ tem direito a ser 

criado e educado no seio da sua família e, 
___________, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e _______, 
em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes.

Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, as lacunas são respectivamente 
preenchidas com: 

A. Menor; opcionalmente; comunitária 
B. Adolescente; opcionalmente; humana 
C. Menor; excepcionalmente; humana 
D. Adolescente; excepcionalmente; comunitária 
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São deveres do/a assistente social, exceto: 
Programar, administrar, executar e repassar os 
serviços sociais assegurados institucionalmente. 

Contribuir para a alteração da correlação de forças 
institucionais, apoiando as legítimas demandas de 

Empregar com transparência as verbas sob a sua 
resses e 

São diretrizes da Política Estadual para a 
Promoção e Integração Social da Pessoa 
Portadora de Necessidades Especiais, exceto: 
Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a 

pessoa portadora de necessidades 

Promover e proporcionar o acesso, o ingresso e a 
permanência da pessoa portadora de necessidades 
especiais em todos os serviços oferecidos à 

Adotar estratégias de articulação com órgãos e 
entidades públicos e privados, e com organismos 
nacionais e estrangeiros para a implantação desta 

Viabilizar a participação da pessoa portadora de 
necessidades especiais em todas as fases de 
implementação dessa política, por intermédio de suas 

Marque o item incorreto. Constatada a prática 
de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, o 
juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, 
em conjunto ou separadamente, algumas 

outra: 
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 

Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, 
com comunicação ao órgão competente, nos termos 

10.826, de 22 de dezembro de 2003. 
de visitas aos dependentes, 

somente se menores de 12 anos, como disposto no 

Proibição de determinadas condutas, como o contato 
com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

Toda criança ou _________ tem direito a ser 
criado e educado no seio da sua família e, 
___________, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e _______, 
em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes.” 

ndo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, as lacunas são respectivamente 
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