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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO-RJ 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
EDITAL Nº 001/2015 - TIPO DE PROVA: AMARELA 

DATA: 20/12/2015 - PERÍODO: TARDE  
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas 

sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o 

material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em 
ordem e se seus dados pessoais conferem 
com aqueles constantes no CARTÃO-
RESPOSTA, caso haja alguma divergência, 
você deve comunicar ao fiscal de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o 
seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta 
esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços 
indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, 
bem como o preenchimento do campo 
reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua 
opção, deve ser feita com o preenchimento de 
todo o espaço do campo reservado para tal 
fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em 
hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou 
corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-
RESPOSTA, bem como qualquer outro tipo 
de rasura. 

8. Para cada uma das questões são 
apresentadas 4 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); 
somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar 
apenas uma alternativa para cada questão; 
a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as 
marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número 
que fica à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir 
opinião nem a prestar esclarecimentos sobre 
o conteúdo da Prova. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo 
de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES 
não serão levados em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao 
Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-
RESPOSTA devidamente assinado e o 
CADERNO DE QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA 
PROVA É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente 
poderá ausentar-se da sala de prova após 
decorrida 1 (uma) hora. 
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1º Num recente debate com estudantes de 
Letras da USP, o crítico de arte e ficcionista Rodrigo 
Naves pôs lado a lado, numa boutade cheia de razão, 
Pelé e Machado de Assis. De fato, se a formação da 
literatura brasileira desemboca em Machado, a do 
futebol brasileiro desemboca em Pelé. Quem ousaria 
compará-los? Quem dirá quem é superior? Driblarei 
a questão indo direto ao ponto: como foram 
possíveis um ao outro? Ambos nos dão a impressão 
de render as condições que os geraram, como se 
pairassem acima delas. Render, aqui, significa 
submetê-las (a pobreza, o atraso, a situação 
periférica do país) levando-as as suas consequências 
máximas, e superando-as sem negá-las. A 
discrepância aparentemente berrante entre o escritor 
e o jogador de futebol contém nela mesma o xis do 
problema. Ambos são necessários para que se 
formule a trama de um país mal letrado e 
exorbitante, cujo destino passa pelas reversões entre 
a “alta” e a “baixa” cultura, pelo confronto e pelo 
contraponto das raças, pela palavra e pelo corpo, e 
cuja formação não poderia se dar apenas na 
literatura: o ser brasileiro pede minimamente – para 
se expor em sua extensão e intensidade – a literatura, 
o futebol e a música popular. 
2º Comparo Machado de Assis a Pelé (...) não 
porque sejam semelhantes como personalidades e 
estilos, mas porque ______ aquela similitude dos 
opostos complementares: além de todas as 
diferenças óbvias implicadas nos campos da 
literatura e do futebol, o foco de um ilumina o cerne 
da nossa incapacidade de escapar ao retorno vicioso 
do mesmo, e o do outro a nossa capacidade de 
invenção lúdica e a extraordinária potência da nossa 
promessa de felicidade. O que os ______ é a 
afirmação, na negatividade e na possibilidade, da 
consciência fulminante e da intuição em ato, assim 
como a capacidade de fazer o país saltar aos nossos 
olhos como melhor do que ele mesmo. 
3º Mas melhor do que ele mesmo supõe 
necessariamente um pior do que ele mesmo. 
Machado de Assis radiografou de maneira 
implacável o nosso atraso como um descortino 
fulgurante, cujo avanço não paramos de descobrir. E 
só pôde fazê-lo da maneira que o fez, acredito eu, 
porque viu por dentro a sociedade de ponta a ponta 
– como condição entranhada em sua trajetória de 
vida – e porque deu uma poderosa forma nova ....... 
tradição literária acumulada. Mais do que atraso, no 
entanto, flagrou a paralisia congênita da alma 
nacional, se quisermos chamar desse modo o 
renitente sistema auto-ilusão compartilhada que 
refuga os golpes do real ...... custa de expedientes de 

acomodação e escape que _______ ileso o estado de 
coisas, mesmo quando insustentável. 
4º O futebol brasileiro é, por sua vez, o saldo 
ambivalente desse déficit, seu veneno e seu remédio 
prodigioso. Seria mais um mecanismo de fuga entre 
outros se não fosse, ao mesmo tempo, o campo em 
que a experiência brasileira encontrou uma das vias 
privilegiadas para atravessar o seu avesso e tocar as 
fraturas traumáticas que nos constituem e 
permanecem em nós como um atoleiro. Ele é a 
confirmação do paradoxo da escravidão brasileira 
como um mal nunca superado e, ao mesmo tempo, 
como um bem valioso em nossa existência, não pela 
escravidão enquanto tal – o que é óbvio e gritante 
aos céus –, mas pela amplitude de humanidade que 
desvelou. Por isso mesmo, ele figura como redenção 
e como falha irresolvida, como remédio irremediável 
em que pendulamos, na incapacidade de estender os 
seus dons vitoriosos e potentes ....... outras áreas da 
vida nacional – em especial à educação e à política, 
com implicações para todo o resto. E a mesma 
cegueira faz com que se queira gozar os seus efeitos 
como se fossem dados de presente e desde sempre e 
que se recuse ....... reconhecer o custo permanente da 
sua construção. 
(WISNIK, José Miguel. Veneno Remédio: o futebol e o Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008). 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas contínuas no 
texto: 
a) tem – unem – deixam. 
b) têm – une – deixam. 
c) têm – unem – deixam. 
d) tem – une – deixa. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no 
texto: 
a) a – à – as – a. 
b) a – a – às – à. 
c) à – a – as – à. 
d) à – à – às – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o valor 
semântico do conector negritado no texto está 
indicado de forma correta: 
a) assim como – conclusão. 
b) porque – condição. 
c) no entanto – oposição. 
d) se não – explicação. 
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04 - Em relação a classificação das orações, 
marque (V) para as verdadeiras e (F) para as 
falsas e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para 
baixo: 
( ) Ambos são necessários para que se 
formule a trama de um país mal letrado. (1º 
parágrafo) – Oração subordinada adverbial final. 
( ) Só pôde fazê-lo da maneira que o fez. (3º 
parágrafo) – Oração subordinada adverbial 
consecutiva. 
( ) Ambos nos dão a impressão de render as 
condições que os geraram. (1º parágrafo) – 
Oração subordinada adjetiva explicativa. 
( ) Ele figura como redenção e como falha 
irresolvida. (4º parágrafo) – Oração coordenada 
assindética aditiva. 
a) V – F – F – F. 
b) F – V – V – V. 
c) F – V – F – V. 
d) V – V – F – F. 
 
05 - Considere as afirmativas sobre a acentuação 
gráfica das palavras retiradas do texto, marque 
(V) para as verdadeiras e (F) pra as falsas: 
( ) A palavra “óbvias” recebe acento gráfico 
pela mesma regra de “lúdicas”. 
( ) A palavra “experiência” recebe acento 
gráfico pela mesma regra de “congênita” e “fazê-
lo”. 
( ) As palavras “áreas” e “possíveis” são 
acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo crescente. 
( ) As palavras “déficit” e “traumática” 
obedecem à mesma regra de acentuação. 
( ) As paroxítonas “implacável” e 
“insustentável” são acentuadas por terminarem 
em “el”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – F – F – F. 
b) F – V – V – F – F. 
c) F – F – V – V – F. 
d) V – F – F – V – V. 
 
06 - Analise as afirmativas referente às classes e 
funções que as palavras exercem no texto: 
I - O vocábulo “os” em “que os geraram”. (1º 
parágrafo) é pronome pessoal do caso oblíquo em 
função de objeto direto. 
II - O vocábulo “traumáticas” em “tocar as 
fraturas traumáticas”. (4º parágrafo) é adjetivo 
em função de adjunto adnominal. 
III - O vocábulo “atraso” em “Assis radiografou 
de maneira implacável o nosso atraso” (3º 

parágrafo) é substantivo em função de núcleo do 
objeto indireto. 
IV - O vocábulo “que” em “remitente sistema 
auto-ilusão compartilhada que refuga os golpes 
do real” (3º parágrafo) é pronome relativo em 
função de sujeito. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
 
07 - Analise as afirmativas referente ao texto: 
I - O propósito geral do texto é denunciar a 
presença velada do preconceito no Brasil como 
desdobramento natural da escravidão negra. 
II - O texto afirma que o futebol no Brasil se 
constitui lugar de democracia racial. 
III - O que torna Machado e Pelé 
complementares e que ambos integram um 
quadro do qual emerge um Brasil que surpreende 
por produzir, em meio as suas limitações, 
manifestações culturais de grande expressividade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
08 - A matrícula dos funcionários de uma 
empresa é formada por cinco dígitos numéricos, 
sendo o último, denominado dígito verificador, ou 
seja, a matrícula é um código do tipo “ABCD-E”. 
Sabe-se que os quatro primeiros dígitos são 
gerados aleatoriamente e o dígito verificador é 
gerado da seguinte maneira: 
- multiplica-se o número “A” por 1, “B” por 2, 
“C” por 3 e “D” por 4. 
- soma-se esses produtos e divide por 11. 
- toma-se o resto dessa divisão como dígito 
verificador. 
O funcionário João da Silva possui matrícula 
“3742-E”. Assim, é correto afirmar que o dígito 
verificador representado por “E” na matrícula 
do funcionário João da Silva é igual a: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
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09 - Num curso há 104 professores. Sabe-se que 
5/8 deles são formados em Geografia e que 70 
professores são formados em História e que 11 
professores não são formados em História nem 
em Geografia. O número de professores desse 
curso que são formados em História e em 
Geografia é igual a: 
a) 31. 
b) 39. 
c) 42. 
d) 53. 
 
10 - Hugo escreveu todas as palavras possíveis 
utilizando apenas as letras do seu nome, sem 
repetição, e obedecendo a sequencia em que tais 
letras aparecem no alfabeto. Assim, a primeira 
palavra escrita por ele foi “GHOU”, a segunda 
foi “GHUO”, a terceira foi “GOHU”, e assim por 
diante. Dessa forma, a palavra “HUGO” foi a: 
a) décima palavra escrita. 
b) décima-primeira palavra escrita. 
c) décima-quinta palavra. 
d) vigésima palavra escrita. 
 
11 - Considere o conjunto A = {10, 220, 2125, 
16404, X, 2345678}. Sabe-se que a constituição do 
conjunto “A” obedece à determinada lógica. 
Dessa forma, assinale uma alternativa em que 
apresenta-se um número que pode substituir a 
letra “X” no conjunto “A”: 
a) 18568. 
b) 654321. 
c) 201104. 
d) 1234567. 
 
12 - Se Alan não é médico, então Bruna é sua tia. 
Ou Caio ou Daniel é dentista. Se Bruna é tia de 
Eder ou Fabiana é mãe de Giovane, então Caio 
não é dentista. Sabendo que Daniel não é 
dentista, é possível concluir corretamente que: 
a) Fabiana não é mãe de Giovane e Alan é médico. 
b) Fabiana não é mãe de Giovane e Alan não é 
médico. 
c) Fabiana é mãe de Giovane ou Alan não é médico. 
d) Fabiana é mãe de Giovane e Alan não é médico. 
 
13 - Considere como verdadeiras as cinco 
afirmativas abaixo: 
I - Todas as galinhas ciscam. 
II - Todas as galinhas possuem duas asas. 
III - Os marrecos também possuem duas asas. 
IV - Alguns papagaios imitam as galinhas 
ciscando. 

V - Nem todas as galinhas voam e alguns 
marrecos machucam as pessoas. 
Dessa forma, é possível concluir corretamente 
que: 
a) os marrecos que machucam as pessoas assustam 
as galinhas que não voam. 
b) algumas galinhas não possuem duas asas e não 
ciscam. 
c) ou os marrecos machucam as pessoas ou os 
marrecos mergulham. 
d) as galinhas que ciscam possuem duas asas. 
 
14 - André possui certa quantia, que equivale a 
1/6 da quantia que possui Bruno, que por sua vez, 
possui o dobro do que possui Roberto. Sabe-se 
que Roberto possui 18 reais. Dessa forma, é 
correto afirmar que André possui: 
a) 6 reais. 
b) 8 reais. 
c) 9 reais. 
d) 12 reais. 
 
15 - Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna da frase abaixo: 
A política nacional de desenvolvimento urbano foi 
estruturada nos anos __________ através da 
montagem de um sistema de financiamento de 
habitação e saneamento. 

a) 1.950 e 1.960. 
b) 1.960 e 1.970. 
c) 1.970 e 1.980. 
d) 1.980 e 1.990. 
 
16 - Assinale a ordem cronológica em que 
ocorreu a fundação destas bandas musicais em 
Nova Friburgo: 
a) Campesina Friburguense � Euterpe Friburguense 
� Euterpe Lumiarense. 
b) Campesina Friburguense � Euterpe Lumiarense 
� Euterpe Friburguense. 
c) Euterpe Friburguense � Campesina Friburguense 
� Euterpe Lumiarense. 
d) Euterpe Lumiarense � Euterpe Friburguense � 
Campesina Friburguense. 
 
17 - Em 1.910, que Presidente da República 
inaugurou em Nova Friburgo o Sanatório Naval? 
a) Hermes da Fonseca. 
b) Nilo Peçanha. 
c) Rodrigues Alves. 
d) Wenceslau Brás. 
 
 



5 

18 - Em se tratando de tecnologia, dos fatos 
abaixo, qual deles ocorreu mais recentemente? 
a) Divulgação dos critérios para migração das rádios 
que operam em AM para FM. 
b) Início das transmissões de televisão em HDTV 
em todo o Brasil. 
c) Transferência de todas as linhas de celulares para 
o sistema 3G. 
d) Utilização das frequências desativadas de VHF 
(TV analógica) para telefonia digital. 
 
19 - Muito se fala atualmente da abertura do 
Processo de Impeachment da Presidente Dilma 
Rousseff, algo que ocorreu no início da década de 
1.990 com o Presidente Fernando Collor de 
Mello. Sobre estas duas figuras públicas é 
CORRETO afirmar: 
a) Alcançaram um índice de rejeição nas pesquisas 
superior a 2/3 do total de entrevistados. 
b) Chegaram ao poder através do voto indireto. 
c) Estavam em seu segundo mandato eletivo. 
d) Foram eleitos pelo mesmo Partido Político. 
 
20 - Quem foi o escolhido pelo Governo Federal 
para ser o primeiro Governador do Estado da 
Guanabara, quando da sua separação do Rio de 
Janeiro? 
a) Antônio de Pádua Chagas Freitas. 
b) Carlos Frederico Werneck de Lacerda. 
c) Francisco Negrão de Lima. 
d) José de Sette Câmara Filho. 
 
21 - A defesa dos Direitos Humanos (DH) é uma 
das prescrições constitutiva: 
a) dos objetivos da Norma Operacional básica da 
assistência social. 
b) dos princípios fundamentais do código de ética do 
assistente social (1993). 
c) dos deveres do assistente social constante da Lei 
de Regulamentação da profissão (1993). 
d) dos princípios constitucionais. 
 
22 - De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a garantia de prioridade à criança e 
ao adolescente compreende, dentre outros 
aspectos: 
I - preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 
II - destinação privilegiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à infância 
e à juventude. 
III - preferência de medida de inclusão da 
criança ou adolescente em programas de 
acolhimento familiar. 

IV - primazia de receber proteção e socorro em 
determinadas circunstâncias. 
Assinale a alternativa CORRETA:  
a) Apenas a afirmativa II é correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
23 - Segundo a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS 
2012) a “defesa do protagonismo e da autonomia 
dos usuários e a recusa de práticas de caráter 
clientelista, vexatório ou com intuito de benesse 
ou ajuda” é: 
a) uma das diretrizes estruturantes da gestão do 
SUAS. 
b) uma das seguranças afiançadas pelo SUAS. 
c) um dos princípios éticos para a oferta da proteção 
socioassistencial no SUAS. 
d) um dos princípios organizativos do SUAS. 
 
24 - A Política Pública de Assistência Social, 
conforme dispõe a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) e outras normativas, organiza-se 
tipos de proteção. Nesse sentido, entende-se por 
proteção social básica: 
a) a unidade pública municipal, de base territorial, 
localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e risco social, destinada à 
articulação dos serviços socioassistenciais no seu 
território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de proteção 
social às famílias. 
b) o conjunto de serviços, programas e projetos que 
tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários, a defesa de 
direito, o fortalecimento das potencialidades e 
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para 
o enfrentamento das situações de violação de 
direitos. 
c) a unidade pública de abrangência e gestão 
municipal, estadual ou regional, destinada à 
prestação de serviços a indivíduos e famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal ou social, 
por violação de direitos ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas da proteção 
social. 
d) o conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social que visa a prevenir 
situações de vulnerabilidade e risco social por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 
e do fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. 
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25 - Sobre o Conselho Municipal de Assistência 
Social, julgue as afirmativas: 
I - Os Conselhos Municipais de Assistência Social 
são permanentes e têm composição paritária 
entre governo e sociedade civil. 
II - Os Conselhos Municipais de Assistência 
Social são instituídos por meio de lei municipais 
específicas que estabelece a composição, o 
conjunto de atribuições e o modo de exercer as 
competências. São vinculados à Secretaria 
Municipal de Assistência ou órgão equivalente, 
que deve prover a infraestrutura necessária ao 
funcionamento do conselho, garantindo recursos 
materiais, humanos e financeiros, inclusive com 
despesas referentes a passagens e diárias de 
conselheiros representantes do governo ou da 
sociedade civil, quando estiverem no exercício das 
atribuições. 
III - Constitui-se em uma das atribuições do 
Conselho Municipal de Assistência Social: 
exercer a orientação e o controle do fundo 
municipal. 
IV - Os Conselhos Municipais de Assistência 
Social, previstos na Lei 8.742, de 7/12/1993 
(LOAS), são definidos como instâncias 
deliberativas do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - De acordo com a Lei 8.080/1990, compete à 
direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS), dentre outros aspectos: 
a) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 
e nutrição. 
b) promover a descentralização para os Municípios 
dos serviços e das ações de saúde. 
c) coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde 
pública e hemocentros, e gerir as unidades que 
permaneçam em sua organização administrativa. 
d) formar consórcios administrativos 
intermunicipais. 
 
27 - Assinale a alternativa INCORRETA a 
respeito do Sistema Único da Saúde (SUS):  
a) O orçamento da seguridade social destinará ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a 
receita estimada, os recursos necessários à realização 
de suas finalidades, previstos em proposta elaborada 
pela sua direção nacional, com a participação dos 
órgãos da Previdência Social e da Assistência 

Social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
b) Os recursos financeiros do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão depositados em conta privativa, 
em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização exclusiva dos gestores dos Municípios, 
dos Estados, do Distrito Federal e da União através 
das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite. 
c) O Sistema Único de Saúde (SUS) tem o objetivo 
de prover atenção ampla e de caráter universal, 
preventiva e curativa, por meio da descentralização 
da gestão e da prestação dos serviços de saúde, 
promovendo a participação da comunidade em todos 
os níveis de governo. 
d) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
 
28 - Sobre o Estatuto do Idoso, é verdadeira a 
afirmativa: 
a) É dever exclusivo da família em zelar pela 
dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 
b) Ao idoso, sob qualquer situação, mesmo não 
estando no domínio de suas faculdades mentais é 
assegurado o direito de optar pelo tratamento de 
saúde que lhe for reputado mais favorável. 
c) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços 
seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares. 
d) Nos veículos de transporte coletivo de que trata 
este artigo, serão reservados 50% (cinquenta por 
cento) dos assentos para os idosos, devidamente 
identificados com a placa de reservado 
preferencialmente para idosos. 
 
29 - São deveres dos assistentes sociais quando 
das relações com Assistentes Sociais e outros/as 
Profissionais: 
I - Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais 
e organizações populares vinculados à luta pela 
consolidação e ampliação da democracia e dos 
direitos de cidadania. 
II - Ser solidário/a com outros/as profissionais, 
sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que 
contrariem os postulados éticos contidos no CE 
1993. 
III - Ao realizar crítica pública a colega e 
outros/as profissionais, fazê-lo sempre de 
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maneira objetiva, construtiva e comprovável, 
assumindo sua inteira responsabilidade. 
IV - Mobilizar sua autoridade funcional, ao 
ocupar uma chefia, para a liberação de carga 
horária de subordinado/a, para fim de estudos e 
pesquisas que visem o aprimoramento 
profissional, bem como de representação ou 
delegação de entidade de organização da 
categoria e outras dando igual oportunidade a 
todos/as. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa IV é correta. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
 
30 - São objetivos da Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
EXCETO: 
a) estabelecimento de mecanismos e instrumentos 
legais e operacionais que assegurem às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus 
direitos básicos que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e 
econômico. 
b) o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa 
portadora de deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade. 
c) integração das ações dos órgãos e das entidades 
públicos e privados nas áreas de saúde, educação, 
trabalho, transporte, assistência social, edificação 
pública, previdência social, habitação, cultura, 
desporto e lazer, visando à prevenção das 
deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e 
à inclusão social. 
d) desenvolvimento de programas setoriais 
destinados ao atendimento das necessidades 
especiais da pessoa portadora de deficiência. 
 




