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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 
 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 11 a 40 

 
 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O texto a seguir deverá ser usado como base para as 
questões 01, 02 e 03. 
 

A MISÉRIA É DE TODOS NÓS 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma 
chaga social que remonta aos primórdios da 
colonização? No decorrer das últimas décadas, 
enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do 
mesmo tamanho, todos os indicadores sociais 
brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade 
escolar frequentando aulas atualmente do que em 
qualquer outro período da nossa história. As taxas de 
analfabetismo e mortalidade infantil também são as 
menores desde que se passou a registrá-las 
nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de 
economia mais forte do mundo. No campo 
diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem 
firmando uma inconteste liderança política regional na 
América Latina, ao mesmo tempo em que atrai a 
simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um 
forte oponente das injustas políticas de comércio dos 
países ricos. Apesar de todos esses avanços, a 
miséria resiste. Embora em algumas de suas 
ocorrências, especialmente na zona rural, esteja 
confinada a bolsões invisíveis aos olhos dos 
brasileiros mais bem posicionados na escala social, a 
miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante freqüência, ela atravessa o fosso social 
profundo e se manifesta de forma violenta. A mais 
assustadora dessas manifestações é a criminalidade, 
que, se não tem na pobreza sua única causa, 
certamente em razão dela se tornou mais disseminada 
e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema 
entre milhões de habitantes não é uma empreitada 
simples. 
 
José Carlos Marques, Diretor Editorial da Veja. Edição 
1735. 22/10/2008. Ano 31. 

 

Questão 01  
 
De acordo com o texto, entender a existência da 
miséria no Brasil é: 

 
(A) Fácil, pois todos os indicadores sociais e 

econômicos apontam para esse fenômeno. 
 

(B) Impossível, pois a miséria, em decorrência do 
progresso, deixou de existir. 

 
(C) Difícil, porque os indicadores sociais são 

positivos, logo a miséria não deveria persistir. 
 

(D) Possível, visto o Brasil ser um país respeitado 
em toda a América Latina. 

 

Questão 02  
 
“Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, 
especialmente na zona rural, esteja confinada a 
bolsões invisíveis aos olhos dos brasileiros mais bem 
posicionados na escala social, a miséria é onipresente. 
Nas grandes cidades, com aterrorizante frequência, ela 
atravessa o fosso social profundo e se manifesta de 
forma violenta.” O excerto revela que: 

 

(A) Não existe distância protetora entre os 
indivíduos quando a miséria resulta em 
violência. 
 

(B) A miséria não é um problema encontrado na 
zona rural, apenas na zona urbana. 

 
(C) Para que a violência não alcance os indivíduos, 

é preciso cavar fossos de proteção. 
 

(D) A miséria deve ser afastada para bolsões de 
modo a não ser sentida por brasileiros bem 
posicionados socialmente. 

 

Questão 03  
 
A expressão “fosso social” pode ser considerada: 

 
(A) Pleonasmo. 
(B) Hipérbole. 
(C) Antítese. 
(D) Metáfora. 

 

Questão 04  
 
Álvares de Azevedo, poeta brasileiro, tinha obsessão 
pela morte. Morreu jovem, aos 21 anos. Sua obra 
insere-se em qual estética literária? 

 
(A) Quinhentismo. 
(B) Romantismo. 
(C) Arcadismo. 
(D) Simbolismo. 

 

Questão 05  
 
“Nas grandes crises pelas quais passamos, muitas 
vezes o medo é maior que o acontecimento”. A palavra 
destacada é: 

 
(A) Pronome relativo. 
(B) Pronome interrogativo. 
(C) Conjunção subordinativa comparativa. 
(D) Conjunção subordinativa consecutiva. 

 

Questão 06  
 
“O motorista considerou-se culpado”. Assinale a 
alternativa CORRETA em relação à palavra destacada: 

 
(A) Pronome reflexivo. 
(B) Pronome apassivador. 
(C) Partícula expletiva ou de realce. 
(D) Conjunção subordinativa. 

 

Questão 07  
 
Em uma das alternativas, a seguir, a crase não está de 
acordo com a norma culta da língua portuguesa. 
Assinale-a: 

 
(A) Não estávamos dispostos à dormir naquele 

exato momento. 
(B) Toda noite minha avó assiste a novelas. 
(C) Eles pensaram que iam à Bahia. 
(D) Não disse nada à prima e simplesmente saiu. 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa em que NÃO ocorra erro no uso 
do acento indicativo de crase. 
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(A) Eles caminhavam passo à passo a procura de 
um esconderijo onde pudessem ficar à vontade. 
 

(B) O apagão sempre acontecia, pontualmente, às 
onze horas. 

 
(C) A vontade daquele grupo de turistas era ir a 

Roma. 
 

(D) Não conte nosso segredo à ninguém. 
 

Questão 09  
 
Complete as lacunas e assinale a alternativa que 
apresenta a regência verbal CORRETA, conforme a 
norma culta da língua portuguesa.  
 
A peça _____________ inauguração assisti era 
composta por excelentes atores _____________ me 
referi dias atrás. Amanhã, haverá um novo espetáculo 
no mesmo teatro _______________ houve a primeira 
apresentação. 

 

(A) à qual, que, que. 
(B) a cuja, aos quais, em que. 
(C) cuja, a que, em que. 
(D) a qual, as quais, na qual. 

 

Questão 10  
 
Complete a frase e assinale a alternativa CORRETA 
conforme a norma culta da língua portuguesa.  
 
“Nossa ______________ estava _______________ em 
decorrência não sei de _____ . 

 

(A) pesquiza, atrasada, quê. 
(B) pesquisa, atrazada, que. 
(C) pesquiza, atrazada, quê. 
(D) pesquisa, atrasada, quê. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 11  
 
A Lei Orgânica da Saúde 8080/1990, pauta leis que 
regem: 
 

(A) A organização dos serviços de saúde. 
(B) A organização do serviço social na saúde. 
(C) Financiamento dos serviços de saúde. 
(D) Regras para tratamento fora do domicílio. 

 

Questão 12  
 
A Lei Orgânica da Saúde 8080/1990, define princípios 
para a política de saúde nos seguintes termos: 
 

(A) Universalidade, igualdade e integralidade.   
(B) Universalidade, promoção e recuperação. 
(C) Descentralização, participação e paridade. 
(D) Vigilância, integralidade e equidade.  

 

Questão 13  
 
A assistência social, inscrita na Constituição Federal 
de 1988 como política pública de direito universal, é 
compreendida por Sposati (2013) como: 
 

(A) Política de atenção aos necessitados como são 
os seguimentos crianças e adolescentes 
carentes, idosos e deficientes. 
 

(B) Política pública, isonômica, implicada com o 
reconhecimento de direitos iguais a todos os 
que tem similitude em relação a uma dada 
necessidade. 

 
(C) Política pública, cuja preocupação tem como 

foco indivíduos e famílias, que por sua baixa 
renda, não conseguem prover a própria 
subsistência. 

 
(D) Política pública que, munida de seu caráter 

universal destina-se a todos igualmente, sem 
distinção de diversidades de necessidades de 
indivíduos e famílias. 

 

Questão 14  
 
Ainda segundo Sposati (2013), “a construção de 
direitos é luta histórica e sabemos que mesmo que 
eles estejam inscritos em lei não significa de imediato, 
uma alteração no modo de entender e produzir as 
ações”. As políticas que se conceituam como 
universais não chegam para todos, caracterizado 
como focalizadas e fragmentadas. Para a autora, no 
âmbito da assistência social, contrapor-se a tal 
perspectiva implica: 
 

(A) A concretização da função vigilância social, cuja 
preocupação deve voltar-se para a construção 
de conhecimento, voltado a identificar a 
totalidade da demanda, o quanto ela esta sendo 
atendida e em que padrões.  
 

(B) A concretização do compromisso ético e político 
dos trabalhadores, que comprometidos com o 
trabalho em rede, mune-se de capacidade para 
universalizar a política de assistência social. 
 

(C) A concretização da busca ativa, cuja prática 
busca universalizar direitos socioassistenciais a 
todos os indivíduos e famílias circunscritos em 
um dado território, contrapondo-se a 
fragmentação e a pontualidades da política de 
assistência social.  
 

(D) O desenvolvimento de indicadores e 
mapeamentos que, ao compor diagnósticos 
sociais, apontem onde e como vivem indivíduos 
e famílias com menor poder aquisitivo. 

 

Questão 15  
 
Segundo a Lei de Tipificação dos serviços 
socioassistenciais, são considerados serviços da 
proteção básica: 

 
(A) Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 
Serviço Especializado em Abordagem Social; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. 
 

(B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF); Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos; Serviço de 
Proteção Social Básica no domicílio para 
pessoas com deficiência e idosas. 
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(C) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC); Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

 
(D) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF); Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Serviço de Proteção 
em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências. 

 

Questão 16  
 
A partir dos dispositivos legais inscritos na Lei de 
Tipificação dos serviços socioassistenciais, assinale 
com (V) as afirmativas Verdadeiras e com (F) as 
Falsas, e, a seguir, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(   ) O Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família - PAIF consiste no trabalho 
social com famílias, de caráter continuado, 
com a finalidade de fortalecer a função 
protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 
seus vínculos, promover seu acesso e 
usufruto de direitos e contribuir na melhoria 
de sua qualidade de vida. 

 
(   ) Todos os serviços da proteção social básica, 

desenvolvidos no território de abrangência 
do CRAS, em especial os Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
bem como o Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosas, devem ser a ele 
referenciados e manter articulação com o 
PAIF. 

 
(   ) O Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF, deve ser  realizado 
em grupos, organizado a partir de percursos, 
de modo a garantir aquisições progressivas 
aos seus usuários, de acordo com o seu 
ciclo de vida, a fim de complementar o 
trabalho social com famílias e prevenir a 
ocorrência de situações de risco social. 

 
(   ) O Serviço de Convivência Familiar e 

Comunitária organiza-se de modo a ampliar 
trocas culturais e de vivências, desenvolver 
o sentimento de pertença e de identidade, 
fortalecer vínculos familiares e incentivar a 
socialização e a convivência comunitária. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) V – F – F –  V. 
(B) F – F – V –  V. 
(C) V – V – F –  F. 
(D) V – V – F –  V. 

 

Questão 17  
 
A partir dos anos de 1990, as políticas públicas, como 
a saúde e assistência social, têm inserido a família 
como principal foco interventivo de serviços, 
programas e projetos. Esta tendência tem suscitado 
preocupações de estudiosos, como Campos (2003), 
que, ao dedicar-se aos estudos sobre família, tem 
discutido sobre o que denomina “familismo”, 
compreendido como:   

(A) Maior preocupação do poder estatal com a 
proteção à família, expresso pela provisão de 
um amplo leque de serviços, programas e 
projetos a ela destinada. 
 

(B) Desresponsabilização da família, uma vez que o 
poder estatal tem se firmado como principal 
provedor de políticas e cuidados a família. 

 
(C) Maior responsabilização da família pelo 

provimento de proteção, em detrimento de uma 
menor responsabilização do poder estatal com a 
garantia de direitos sociais. 

 
(D) Maior preocupação do estado em inserir no 

conjunto das políticas públicas, terminologia que 
busca abarcar o conjunto de arranjos familiares 
que tem se configurado no contexto 
contemporâneo.  

 

Questão 18  
 
São considerados eixos de gestão da Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS/2004): 
 

(A) Vigilância socioassistencial e defesa de direitos. 
(B) Matricialidade sociofamiliar e territorialização. 
(C) Protagonismo social e defesa de direitos. 
(D) Proteção social e defesa de direitos. 

 

Questão 19  
 
Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), é 
CORRETO afirmar: 
 

(A) Trata-se de um benefício socioassistencial. 
(B) Trata-se de um beneficio previdenciário. 
(C) Trata-se de um beneficio sócio- jurídico. 
(D) Trata-se de um beneficio eventual. 

 

Questão 20  
 
A Norma Operacional Básica da Assistência Social 
(NOB/2012) institui no âmbito da gestão da política de 
assistência social: 

 

(A) Níveis de gestão inicial, plena e básica da 
gestão municipal. 

 
(B) Indicadores que posicionam o nível de gestão 

municipal. 
 

(C) Indicadores que pautam punições aos 
municípios que não tiverem Plano Plurianual. 
 

(D) A vigilância socioassistencial como condição 
para o repasse de recursos. 

 

Questão 21  
 

Hebert de Souza (2001), ao escrever o livro “Como se 
Faz Análise de Conjuntura”, traça as seguintes 
estratégicas: 
 

(A) Análise das estruturas e super estruturas de 
poder institucional. 
 

(B) Análise dos diferentes projetos societários. 
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(C) Análise dos atores e correlações de forças. 
 

(D) Análise dos diferentes planejamentos 
estratégicos traçados institucionalmente. 

 

Questão 22  
 

Leia atentamente as afirmativas abaixo em seguida 
assinale a alternativa CORRETA. O Código de Ética 
Profissional do assistente social, pauta sobre a quebra 
do sigilo profissional nos seguintes termos: 
 

I. A quebra do sigilo só é admissível quando 
se tratarem de situações cuja gravidade 
possa, envolvendo ou não fato delituoso, 
trazer prejuízo aos interesses do usuário, de 
terceiros e da coletividade. 
 

II. Em nenhuma hipótese poderá o profissional 
incorrer em quebra de sigilo profissional, 
sob pena de responder criminalmente pela 
ação. 

 
III. Em trabalho multidisciplinar só poderão ser 

prestadas informações dentro dos limites do 
estritamente necessário. 

 
IV. O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo 

de que o assistente social tome 
conhecimento, como decorrência do 
exercício da atividade profissional. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Estão corretas as alternativas I, II e III. 
(B) Estão corretas as alternativas I, II e IV. 
(C) Estão corretas as alternativas I, III e IV. 
(D) Estão corretas as alternativas II, III e IV. 

 

Questão 23  
 

 Segundo o Código de Ética do assistente social, é 
vedado ao assistente social: 

 
(A) Substituir profissional que tenha sido 

exonerado/a por defender os princípios da ética 
profissional, enquanto perdurar o motivo da 
exoneração, demissão ou transferência. 
 

(B) Pleitear para si ou para outrem emprego, cargo 
ou função que estejam sendo exercidos por 
colega, desde que não traga prejuízos 
institucionais. 

 
(C) Interferir impedindo que estagiários exerçam 

atribuições específicas, em substituição aos/às 
profissionais, em situações em que, o quadro de 
assistentes sociais for inferior a demanda a ser 
atendida. 

 
(D) Negar-se a assumir responsabilidade por 

atividade para as quais não esteja capacitado/a 
pessoal e tecnicamente, assumindo para si, o 
descompromisso com a qualificação 
profissional. 

 

Questão 24  
 

São direitos do assistente social na relação com as 
instituições empregadoras: 
 
 

(A) Ter acesso a informações institucionais que se 
relacionem aos programas e políticas sociais 
desde que tais informações não prejudiquem os 
interesses da instituição empregadora. 
 

(B) Ter livre acesso à população usuária, sempre 
que solicitada sua intervenção pelos dirigentes 
institucionais. 

 
(C) Integrar comissões disciplinares no que se 

refere à avaliação da conduta profissional de 
trabalhadores. 

 
(D) Dispor de condições de trabalho condignas seja 

em entidade pública ou privada, de forma a 
garantir a qualidade do exercício profissional. 

 

Questão 25  
 

Minayo (2004), ao referir-se ao processo metodológico 
da pesquisa social afirma que: 
 

(A) A metodologia quantitativa exclui a qualitativa. 
 
(B) A metodologia qualitativa exclui a quantitativa. 
 
(C) A metodologia qualitativa e quantitativa se 

complementam. 
 

(D) A metodologia qualitativa é superior a 
quantitativa. 

 

Questão 26  
 

Segundo estudos de Minayo (2004) são considerados 
elementos constitutivos de um projeto de pesquisa: 
 

(A) Inserção em campo de pesquisa e observação 
participante. 
 

(B) Definição do objeto de pesquisa e formulações 
de hipóteses. 

 
(C) Definição etnográfica ou metodológica da 

pesquisa. 
 

(D) Objetivos, definição metodológica e da 
amostragem. 

 

Questão 27  
 
Sobre pesquisa em Serviço Social, segundo Lara 
(2011):  
 

I. A partir dos anos de 1980, com maior 
evidência, a profissão de Serviço Social se 
inseriu como interlocutora das demais áreas 
do conhecimento e começou a responder 
pela sua própria produção teórica, 
permitindo maior destaque à pesquisa 
acadêmica. 
 

II. Desde a sua gênese, o Serviço Social ao não 
constituir-se como ciência, mas sim como 
profissão de cunho prático interventivo, não 
consolidou produção cientifica sólida, capaz 
de subsidiar a independência teórica do 
Serviço Social do conhecimento cientifico. 
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III. O Serviço Social contemporâneo responde 
por uma significativa produção de 
conhecimentos nas mais diversas áreas e 
subáreas das ciências sociais. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Estão corretas as alternativas I e II. 
(B) Estão corretas as alternativas I e III. 
(C) Estão corretas as alternativas II e III. 
(D) Apenas a alternativa I está correta. 

 

Questão 28  
 

O profissional em Serviço Social, ao propor-se a fazer 
pesquisa, muitas vezes utiliza como recorte, locais de 
vivência dos seus usuários, bem como informações 
coletadas por meio de questionários ou roteiros de 
entrevistas. Ao apropriar-se dessas informações, cabe 
ao profissional, segundo orientações do Código de 
Ética profissional: 
 

(A) Devolver as informações colhidas nos estudos e 
pesquisas aos/às usuários/as, no sentido de que 
estes possam usá-los para o fortalecimento dos 
seus interesses. 
 

(B) Informar, à população usuária, quando solicitado 
sobre a utilização de materiais de registro 
audiovisual e pesquisas a elas referentes e a 
forma de sistematização dos dados obtidos. 

 
(C) Esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o 

trabalho de pesquisa sobre a obrigatoriedade e 
o compromisso na contribuição com a 
construção do conhecimento em Serviço Social. 

 
(D) Aproveitar-se de situações decorrentes da 

relação assistente social-usuário/a, para obter 
informações para a construção do processo de 
conhecimento no âmbito profissional. 

 

Questão 29  
 
Sobre o direito à saúde da criança e do adolescente, 
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA): 
 

I. Os estabelecimentos de atendimento à 
saúde deverão proporcionar condições para 
a permanência em tempo integral de um dos 
pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança ou adolescente. 
 

II. O poder público, as instituições e os 
empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, exceto 
aos filhos de mães submetidas a medida 
privativa de liberdade. 

 
III. Os hospitais e demais estabelecimentos de 

atenção à saúde de gestantes, públicos e 
particulares, são obrigados a manter 
alojamento conjunto, possibilitando ao 
neonato a permanência junto à mãe. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Estão corretas as alternativas I e II. 
(B) Estão corretas as alternativas II e III. 
(C) Estão corretas as alternativas I e III. 
(D) Está correta apenas a alternativa II. 

Questão 30  
 
Sobre o direito à educação da criança e do 
adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), é CORRETO afirmar: 
 

(A) Cabe ao Estado prover o atendimento em 
creche e pré-escola às crianças a partir dos 6 
anos de idade. 
 

(B) Cabe ao poder municipal prover o direito a bolsa 
permanência como condição para o acesso e 
permanência na escola. 

 
(C) Cabe ao Estado a garantia de acesso à escola 

pública e gratuita próxima ao local de residência 
de crianças e adolescentes. 

 
(D) Cabe ao poder publico municipal garantir por 

intermédio da política de assistência social 
provisões materiais como material escolar, 
passe escolar e uniformes escolares. 

 
Questão 31  

 
Sobre o direito à profissionalização e à proteção no 
trabalho da criança e do adolescente, segundo o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 
 

I. É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, alvo na condição de 
aprendiz. 

 
II. Ao adolescente até quatorze anos de idade é 

assegurada bolsa de aprendizagem. 
 

III. Ao adolescente aprendiz, menor de quatorze 
anos, são assegurados os direitos 
trabalhistas e   previdenciários. 

 
A partir das afirmativas acima, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

(A) Estão corretas as afirmativas I e II. 
(B) Estão corretas as afirmativas II e III. 
(C) Estão corretas as afirmativas I e III. 
(D) Apenas a alternativa I está correta. 

 

Questão 32  
 
Sobre o direito à saúde, é CORRETO afirmar, segundo 
o Estatuto do Idoso: 
 

(A) É assegurado ao idoso enfermo, acamado, o 
acesso à perícia médica do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, somente via procuração 
concedida a um familiar. 

 
(B) É assegurado ao idoso enfermo acamado, o 

acesso à perícia médica do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, somente mediante 
presença física do idoso na instituição. 

 
(C) É assegurado ao idoso enfermo, acamado, o 

atendimento pela perícia médica do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, fora dessa 
instituição previdenciária, somente em casos de 
internamento. 

 
(D) É assegurado ao idoso enfermo, acamado, o 

atendimento domiciliar pela perícia médica do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
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Questão 33  
 
Segundo o Estatuto do Idoso, ao idoso que esteja no 
domínio de suas faculdades mentais é assegurado: 
 

(A) O direito de optar pelo tratamento de saúde que 
lhe for reputado mais favorável. 
 

(B) O direito a opinar sobre seu tratamento de 
saúde, sendo a decisão atribuída a equipe 
médica. 

 
(C) O direito a opinar sobre seu tratamento de 

saúde, cabendo à decisão final aos filhos e 
familiares. 

 
(D) O direito à saúde, sem que isso incorra na 

possibilidade do idoso optar, opinar ou decidir  
sobre seu tratamento de saúde. 

 

Questão 34  
 
Autores como Robert Castel e Serge Paugam, em seus 
estudos, empregam a terminologia “nova questão 
social”, em referência à década de 1970, momento em 
que se observa múltiplas manifestações da pobreza, 
decorrente da precarização das condições de trabalho, 
observadas principalmente nos países europeus como 
a França. Netto (2002), ao criticar a abordagem sobre 
“nova questão social”, mune-se do seguinte 
argumento: 
 

(A) Inexiste qualquer “nova questão social”. O que 
se almeja com essa discussão é desqualificar o 
estudo de teorias clássicas marxistas.  
 

(B) Inexiste qualquer nova questão social. A 
investigação, da questão social, em suas 
manifestações já conhecidas e em suas 
expressões novas, tem de considerar as 
particularidades históricas e nacionais. 

 
(C) Inexiste qualquer “nova questão social”. O que 

se almeja com a terminologia “nova”, aplicada a 
compreensão da questão social, é resumir 
expressões da questão social a pobreza. 

 
(D) Inexiste qualquer “nova questão social”. O 

pensamento conservador ao empregar a 
terminologia “nova”, deseja suprimir a existência 
das expressões da questão social. 

 

Questão 35  
 
Netto (1992), em seu livro Capitalismo Monopolista e 
Serviço Social, afirma que o Estado ao assumir 
funções políticas e econômicas situa a política social 
como estratégia para: 
 

(A) A manutenção do consenso entre grupos 
capitalistas.  
  

(B) A preservação e a manutenção dos interesses 
trabalhistas. 

 
(C) O controle e a reprodução da força de trabalho. 

 
(D) A cooptação do movimento trabalhista 

reformista. 
 

 

 

Questão 36  
 
O movimento que no Serviço Social ficou conhecido 
como Movimento de Reconceituação aconteceu: 

 
(A) No mundo, entre os trabalhadores das políticas 

sociais. 
 

(B) No Brasil e América Latina, sendo um 
movimento interno ao serviço social enquanto 
profissão. 

 
(C) Na Europa, entre os movimentos sociais que 

defendiam o Estado de Bem Estar. 
 

(D) Na região sul do Brasil, e se configurou na 
proposta de renovação do serviço social do Sul, 
diferenciando-o das demais regiões do país. 

 

Questão 37  
 
Conforme Guerra(2009), “um processo  sistemático  de 
ações, visando  investigar/interpretar, desvelar um 
objeto que pode ser um processo social, histórico, um 
acervo teórico ou documental” é: 
 

(A) Um atendimento de caso. 
(B) Uma reunião de grupo. 
(C) Uma assembleia. 
(D) Uma pesquisa. 

 

Questão 38  
 
A partir da década de 1990, no Brasil, conforme Ribeiro 
(2014p.113),  é possível afirmar que  “ a defesa das 
ideias pós – modernas e as referências teóricas  dos 
“novos movimentos sociais”  se encontram 
implicadas” . Partindo da colocação da autora é 
CORRETO afirmar que os chamados “novos 
movimentos sociais”: 

 
(A) Trazem o questionamento da centralidade das 

classes sociais, e a contestação aos 
instrumentos tradicionais de organização e 
manifestação coletiva.  
 

(B) Revitalizam a importância das classes sociais e 
dos partidos políticos. 

 
(C) Resgatam a teoria de Marx, valorizando o 

coletivo e os interesses de classe. 
 

(D) Não possuem proposições que convergem com 
as ideias pós- modernas. 

 

Questão 39  
 
Segundo Netto(2008), o Projeto Ético Político 
Hegemônico hoje no serviço Social é um projeto: 
 

(A) Monolítico. 
(B) Em disputa. 
(C) Elaborado por professores de Serviço Social. 
(D) Decadente. 

 

Questão 40  
 
Segundo Iamamoto (2007p. 421), “A relação que o 
profissional estabelece com o objeto de seu trabalho..., 
dependem do prévio recorte das políticas definidas 
pelos organismos empregadores, que estabelecem 
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demandas a serem atendidas”. Para a autora, o objeto 
do serviço social: 
 

(A) É o homem. 
(B) É a situação social problema. 
(C) São as múltiplas expressões da questão social. 
(D) São as pessoas em seu cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
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GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Juti - MS 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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