PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - SP
PROVA OBJETIVA – CARGO: 3.02 – ASSISTENTE SOCIAL
QUESTÃO 01
De acordo com o Art. 38 da Constituição Federal, ao
servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicamse as seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso
anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.
a) I e II apenas são verdadeiras
b) II, III e IV apenas são verdadeiras
c) I, e V apenas são verdadeiras.
d) I, II, III, IV e V são verdadeiras.
QUESTÃO 02
De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a
seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre, exceto:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
d) remissão para débitos em montante superior.
QUESTÃO 03
O Art. 30 da Lei Federal 8742/93 é condição para os
repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal,
dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e
funcionamento de:
I - Conselho de Assistência Social, de composição
paritária entre governo e sociedade civil;
II - Fundo de Assistência Social, com orientação e
controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social;
III - Plano de Assistência Social.
a) I e II apenas estão corretas.
b) II e III apenas estão corretas.
c) III apenas está correta.
d) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 04
No que tange o Art. 24 da Lei Federal 8742/93 os
programas de assistência social compreendem ações

integradas e complementares com _________,
_________ e ________ definidos para qualificar,
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços
assistenciais:
a) objetivos, tempo e área de abrangência.
b) soluções, evidências e necessidades.
c) soluções, tempo e necessidades.
d) objetivos, necessidades e área de abrangência.
QUESTÃO 05
Conforme o Artigo 53 da Lei Federal 8069/90, a
criança e o adolescente têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I-igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
II-direito de ser respeitado por seus educadores;
III-direito de contestar critérios avaliativos, não
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV-direito de organização e participação em
entidades estudantis;
V-acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
a) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
QUESTÃO 06
Conforme o Artigo 245 da Lei Federal 8069/90, deixar
o
médico,
professor
ou
responsável
por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à
autoridade competente os casos de que tenha
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação
de maus-tratos contra criança ou adolescente, terá
como pena - multa de:
a) três a cinco salários de referência, aplicando-se o
dobro em caso de reincidência.
b) três a dez salários de referência, aplicando-se o
dobro em caso de reincidência.
c) três a quinze salários de referência, aplicando-se o
dobro em caso de reincidência.
d) três a vinte salários de referência, aplicando-se o
dobro em caso de reincidência.
QUESTÃO 07
De acordo com o Art. 17 da Lei Federal 10741/03 ao
idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo
tratamento de saúde que lhe for reputado mais
favorável.
Parágrafo único. Não estando o idoso em condições
de proceder à opção, esta será feita, exceto:
a) pelo curador, quando o idoso for interditado;
b) pelos familiares, quando o idoso não tiver curador
ou este não puder ser contactado em tempo
hábil;
c) pelo médico, quando ocorrer iminente risco de
vida e não houver tempo hábil para consulta a
curador ou familiar;
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d) pelo poder executivo, quando não houver curador ou
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o
fato ao Ministério Público.
QUESTÃO 08
De acordo com o Art. 34 da Lei Federal 10741/03 aos
idosos, que não possuam meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é
assegurado o benefício:
a) a partir de 60 (sessenta) anos, mensal de 1 (um)
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da
Assistência Social – Loas.
b) a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, mensal de 1
(um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da
Assistência Social – Loas.
c) a partir de 70 (setenta) anos, mensal de 1 (um) saláriomínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência
Social – Loas.
d) a partir de 75 (setenta e cinco) anos, mensal de 1 (um)
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da
Assistência Social – Loas.
QUESTÃO 09
Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de
acordo com Lei Federal 8.080 de 19/09/1990.
I – Regula as ações e serviços de saúde, executados
isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
Público ou privado.
II –No Art. 3º temos a definição dos fatores determinantes
e condicionantes da saúde, a saber: a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o
acesso aos bens e serviços essenciais.
III - A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício, porém isso não exclui o de
verbas pessoais, da família, das empresas e da
sociedade.
a) Somente a alternativa II está correta.
b) As alternativas I e II estão corretas.
c) As alternativas I e III estão corretas.
d) As alternativas I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 10
Leia as afirmações constantes da Lei Federal 8080/90 e
assinale a alternativa correta de acordo com as
competências do sistema único de saúde.
I- Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.
II- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
III- Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica.
IV- As ações de saúde do trabalhador não se aplicam ao
sistema único de saúde.
a) Somente a alternativa I está correta.
b) As alternativas I e IV estão corretas.
c) As alternativas I, II e III estão corretas.
d) As alternativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 11
Segundo a Lei Federal 12435/11 o desenvolvimento
das
capacidades
cognitivas,
motoras
ou
educacionais e a realização de atividades não
remuneradas de habilitação e reabilitação, entre
outras,
a) constituem motivo de suspensão ou cessação do
benefício da pessoa com deficiência.
b) não constituem motivo de suspensão, mas
cessação do benefício da pessoa com
deficiência.
c) constituem motivo de suspensão, mas não
cessação do benefício da pessoa com
deficiência.
d) não constituem motivo de suspensão ou cessação
do benefício da pessoa com deficiência.
QUESTÃO 12
De acordo com a Lei Federal 12435/11 a gestão das
ações na área de assistência social fica organizada
sob a forma de sistema descentralizado e
participativo, denominado Sistema Único de
Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos:
I - consolidar a gestão compartilhada, o
cofinanciamento e a cooperação técnica entre os
entes federativos que, de modo articulado, operam
a proteção social não contributiva;
II - integrar a rede pública e privada de serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência
social, na forma do art. 6o-C;
III - estabelecer as responsabilidades dos entes
federativos na organização, regulação, manutenção
e expansão das ações de assistência social;
IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as
diversidades regionais e municipais;
a) I e III apenas são verdadeiras.
b) II e IV apenas são verdadeiras.
c) I, II e III apenas são verdadeiras.
d) I, II, III, e IV são verdadeiras.
QUESTÃO 13
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
incorreta de acordo com a Lei Federal 10098/00:
a) acessibilidade: possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e
autonomia,
dos
espaços,
mobiliários
e
equipamentos urbanos, das edificações, dos
transportes e dos sistemas e meios de
comunicação,
por
pessoa
portadora
de
deficiência ou com mobilidade reduzida;
b) pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida: a que temporária ou
permanentemente tem limitada sua capacidade
de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo;
c) elemento da urbanização: qualquer componente
das obras de urbanização, tais como os referentes
a pavimentação, saneamento, encanamentos
para esgotos, distribuição de energia elétrica,
iluminação pública, abastecimento e distribuição
de água, paisagismo e os que materializam as
indicações do planejamento urbanístico;
d) ajuda técnica: o conjunto de objetos existentes
nas vias e espaços públicos, superpostos ou
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adicionados aos elementos da urbanização ou da
edificação, de forma que sua modificação ou traslado
não
provoque
alterações
substanciais
nestes
elementos, tais como semáforos, postes de sinalização
e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras,
toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de
natureza análoga;
QUESTÃO 14
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta de acordo com a Lei Federal 10098/00:
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes no
interior dos edifícios públicos e privados;
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes
nas vias públicas e nos espaços de uso público;
c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes
nas vias públicas b e nos espaços de uso público:
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou
obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão
ou o recebimento de mensagens por intermédio dos
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não
de massa;
QUESTÃO 15
De acordo com a NOB SUAS 2010 - O SUAS é um sistema
público não-contributivo, descentralizado e participativo
que tem por função a gestão do conteúdo específico da
Assistência Social no campo da proteção social brasileira.
Em termos gerais, o SUAS:
I - consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os três
entes federativos que, de modo articulado e
complementar, operam a proteção social nãocontributiva de Seguridade Social no campo da
Assistência Social;
II - estabelece a divisão de responsabilidades entre os
entes federativos (federal, estadual, Distrito Federal e
municipal) para instalar, regular, manter e expandir as
ações de Assistência Social como dever de Estado e
direito do cidadão no território nacional;
III - fundamenta-se nos compromissos da PNAS/2004;
IV - orienta-se pela unidade de propósitos, principalmente
quanto ao alcance de direitos pelos usuários;
a) Está correto apenas o disposto nas afirmativas I e II.
b) Está correto apenas o disposto nas afirmativas II e III.
c) Está correto apenas o disposto nas afirmativas II e IV.
d) Está correto apenas o disposto nas afirmativas I, II, III e
IV.
QUESTÃO 16
Segundo o NOB SUAS 2010 - São eixos estruturantes da
gestão do SUAS, exceto:
a) precedência da gestão pública da política;
b) participação popular/cidadão empresa;
c) alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários;
d) Integralidade da proteção social de assistência social;
e Territorialização;
QUESTÃO 17
No que tange a Resolução 109/09 relativa à Tipificação
Nacional de Serviços socioassistenciais, a Casa-Lar
enquadra-se em:
a) Serviços de Proteção Social Básica

b) Serviços de Proteção Social Especial de Média
Complexidade:
c) Serviços de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade:
d) Não corresponde a serviço de tipificação.
QUESTÃO 18
Analise as informações abaixo, faça a correlação e
assinale
a
alternativa
correspondente
em
conformidade com a Resolução 109/09 relativa à
Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais.
I - Serviço de Acolhimento em República;
II - Serviço Especializado para Pessoas em Situação
de Rua.
III - Serviço de Proteção Social Básica no domicílio
para pessoas com deficiência e idosas
1 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade:
2- Serviços de Proteção Social Especial de Média
Complexidade:
3 - Serviços de Proteção Social Básica:
a) I-3 , II-2 e III-1
b) I-2 , II-1 e III-3
c) I-3 , II-1 e III-2
d) I-1 , II-3 e III-2
QUESTÃO 19
Segundo o PNAS, 2004 a Política Pública de
Assistência Social realiza-se de forma integrada às
políticas setoriais, considerando as desigualdades
socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de
condições para atender contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais. Sob essa
perspectiva, objetiva:
I - Prover serviços, programas, projetos e benefícios
de proteção social básica ou, especial para famílias,
indivíduos e grupos que deles necessitarem.
II - Contribuir com a inclusão e equidade dos usuários
e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e
serviços socioassistenciais básicos e especiais, em
áreas urbana e rural.
III - Assegurar que as ações no âmbito da assistência
social tenham centralidade na sociedade, e que
garantam a convivência familiar e comunitária.
a) I e II apenas estão corretas
b) II apenas está correta
c) III apenas está correta
d) I e III apenas estão corretas
QUESTÃO 20
Segundo o PNAS 2004 a unidade pública estatal de
base
territorial,
localizado
em
áreas
de
vulnerabilidade social, que abrange um total de até
1.000 famílias/ano. Executa serviços de proteção
social básica, organiza e coordena a rede de
serviços socioassistenciais locais da política de
assistência social, é denominada de:
a) PAINF
b) CRAS
c) CREAS
d) CFEI
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QUESTÃO 21
O Serviço social dispõe de algumas características típicas
de uma profissão liberal, com “relativa autonomia”.
Como se expressa essa relativa autonomia profissional:
Assinale a alternativa correta.
a) Quando o profissional define consensos de classes e
estabelece formas de controle social;
b) Quando o profissional atende às diretrizes ditadas
pelas políticas empresariais e pelo poder institucional;
c) Quando o profissional define prioridades, nas formas
de execução de seu trabalho e a direção que dá a
sua prática profissional;
d) Quando o profissional exerce funções de acordo com
as normas institucionais.
QUESTÃO 22
O processo de “ajuda” segundo Maciel (2002) justificava
a intervenção profissional via assistência social que
consistia em:
a) Redução da questão social a esfera individual tratada
como um problema de ordem moral;
b) Introdução de novos mecanismos de persuasão e
cooptação dos sujeitos coletivos;
c) Politização das relações sociais e intervenção junto
aos movimentos de classe;
d) Entendimento da questão social como a diferença
entre capital e trabalho
QUESTÃO 23
A denominada filantropia empresarial, intensificada na
sociedade brasileira e no mundo nos anos de 1980, antes
de constituir uma preocupação de cunho humanitário da
empresa, como é difundida por seus protagonistas,
responde fundamentalmente a:
a) Necessidade do capital quanto à capacitação e
reprodução da força de trabalho face aos imperativos
da qualidade, produtividade e competitividade;
b) Trabalhar para a transformação da sociedade para
que seja um lugar mais justo, onde haja menos
diferenças sociais;
c) Ao enfrentamento da pobreza;
d) A estimular a participação da sociedade civil na
construção de um mundo melhor com mais justiça
social
QUESTÃO 24
A “prática profissional” deve ser considerada a partir de
seus condicionamentos internos e externos, pois não
pode ser analisada “isoladamente”, “em si mesma”. A
que conteúdo se refere estes condicionamentos?
Assinale a alternativa correta;
a) O condicionamento interno abrange as circunstâncias
sociais, para a realização da prática profissional; o
condicionamento externo refere-se ao desempenho
profissional;
b) O condicionamento interno refere-se às competências
do Assistente Social como a capacidade de leitura da
realidade conjuntural e habilidade no trato das
relações humanas. Já o condicionamento externo
abrange as relações de poder institucionais, as
políticas sociais específicas e a realidade social da
população usuária;

c) O
condicionamento
interno
aborda
a
instrumentalidade
profissional.
O
condicionamento
externo
abrange
a
comunicação e suas linguagens; a oral e a
escrita;
d) O
condicionamento
interno
refere-se
ao
conservadorismo. Já o condicionamento externo
destaca a perspectiva crítica-dialética.
QUESTÃO 25
A reforma do Estado segundo padrões neoliberais
está baseada em:
I – defesa do livre jogo de mercado,
II – rebaixamento salarial e aumento da
competitividade entre trabalhadores
III – desarticulação dos sindicatos
IV- pleno emprego aos trabalhadores
V – estatização das empresas
Estão corretas as alternativas:
a) I, II e III
b) II , III e IV
c) III e IV
d) I , II e V
QUESTÃO 26
Segundo Iamamoto (1999) o código de ética nos
indica um rumo ético-politico, um horizonte para o
exercício profissional, mas o desafio é a sua
materialização, pois segundo a autora deve-se evitar
que ele se transforme apenas em indicativos
abstratos, descolados do processo social; sendo
assim é preciso manter como valor ético central:
a) O compromisso com a equipe profissional;
b) A autonomia na tomada de decisões, desde que
sejam cumpridas as determinações institucionais;
c) A defesa intransigente dos direitos humanos;
d) A recusa com todas as formas de tratamento
democrático
QUESTÃO 27
O mercado de trabalho dos Assistentes Sociais vem
sofrendo impactos por causa das transformações
societárias operadas nas esferas produtivas e
estatais; considerando este contexto como se
apresenta o espaço sócio ocupacional para a
profissão hoje? Assinale a alternativa correta.
a) A terceirização dos serviços não atingiu a oferta
de empregos para os Assistentes Sociais;
b) A área da saúde lidera a absorção de Assistentes
Sociais no campo de trabalho com altos salários.
c) O maior empregador dos Assistentes Sociais é o
setor privado.
d) Mesmo com a redução dos concursos públicos, o
setor público é o maior empregador dos
Assistentes Sociais, especialmente na área da
administração pública.
QUESTÃO 28
No Brasil, nos anos 1970 e 1980, ocorreu efetivamente
a ruptura da alienação, por parte dos profissionais,
segundo Martinelli (1989), quando:
a) Conseguiram se identificar como um grupo
portador de um projeto profissional comum,
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construído com base em uma consciência política
coletiva;
b) Superaram sua consciência burguesa, participando de
encontros multiprofissionais;
c) Desfilaram-se dos movimentos dos trabalhadores,
participando militantemente das causas operárias;
d) Criaram novas bases metodológicas de intervenção.
QUESTÃO 29
A função pedagógica dos assistentes sociais na primeira
metade do século XX, vinculada ao processo da cultura
dominante está fundada em qual visão:
a) Em uma visão psicologista da questão social, reduzida
as suas manifestações individuais;
b) Em uma visão funcionalista, que admite as
responsabilidades do Estado no trato da questão
social;
c) Em uma visão psicologista da questão social, que
contextualiza o ser social na tessitura social;
d) Em uma visão crítica da questão social.
QUESTÃO 30
“O conjunto das expressões das desigualdades da
sociedade capitalista madura...” É a definição de:
a) Questões morais
b) Questão social
c) Classes sociais
d) Luta de classes
QUESTÃO 31
A retração do Estado com o neoliberalismo, na
contemporaneidade,
consequentemente
reflete
retrações no campo social, revelada na diminuição de
verbas orçamentárias e, portanto no detrimento da
prestação de serviços sociais públicos; esta posição do
Estado vem implicando na:
a) Transferência do atendimento das sequelas da
questão social para a sociedade civil.
b) Formulação
de
políticas
públicas
estatais,
assegurando os direitos sociais da população.
c) Incrementação da política de Bem Estar no Brasil.
d) Organização de bases políticas sem intervenção do
capital.
QUESTÃO 32
Segundo Martinelli o fato do Serviço Social ter operado
durante anos seguidos com uma identidade atribuída
pelo capitalismo, sem um projeto profissional próprio e
específico, marcou historicamente a profissão como:
a) Uma profissão da gestão pública, que atendia aos
interesses públicos;
b) Uma profissão complementar, a serviço da
comunidade, representando os interesses dessa;
c) Uma profissão complementar, a serviço de terceiros,
representando permanentemente formas mistificadas
de repressão e controle;
d) Uma profissão que reforçava unilateralmente a
subjetividade dos sujeitos, sem confrontá-la com as
possibilidades e limites institucionais.

QUESTÃO 33
Considerando a descentralização das políticas
públicas, exige-se hoje um profissional com domínio
das particularidades da questão social ao nível
regional e municipal; para tanto é preciso à
formulação de propostas de trabalho que
ultrapassem um discurso genérico, portanto:
a) A pesquisa deve ser uma dimensão fundamental
do exercício profissional, pois é uma condição
capaz de formular respostas efetivas, além de
atribuir materialidade aos princípios éticos –
políticos que norteiam o projeto profissional;
b) A capacitação continuada deve ser uma
dimensão fundamental ao exercício profissional,
pois permite que o mesmo esteja sempre
atualizado para formular respostas efetivas;
c) A pesquisa e a capacitação continuada são
requisitos indispensáveis para a qualificação dos
Assistentes
Sociais,
consequentemente
os
capacitam para formular respostas mais efetivas,
segundo a ABEPSS;
d) As novas estratégias técnico-operativas apontam
para a separação entre trabalho intelectual e
exercício profissional, assim ao primeiro é atribuída
à tarefa da pesquisa e ao segundo a aplicação
dos resultados.
QUESTÃO 34
É no campo político que o Assistente Social tem a
possibilidade de redirecionar o sentido de suas ações
para rumos sociais distintos daqueles esperados por
seus
empregadores;
que
os
contrata
predominantemente para exercer funções de
controle social e de reprodução da ideologia
dominante
situando-se
no
campo
políticoideológico. Que tipos de atividades constituem-se
como base para o comprometimento profissional
com a classe trabalhadora?
a) De caráter disciplinador, de enquadramento e por
moldar a classe subalterna para inserção
institucional e na vida social;
b) De construção da cidadania para todos, da
efetividade dos direitos, da formação de uma
cultura pública democrática e da consolidação
da esfera pública;
c) Tecnocrata, submetida à burocratização e
métodos de imposição mais sutis para população
empobrecida;
d) De uma competência da racionalidade burguesa
através da eficácia, realizando atividades com
propostas imediatas, individuais e isoladas;
QUESTÃO 35
De acordo com Iamamoto, o tempo presente é
marcado pela globalização da economia sobre a
hegemonia capital financeiro, que gera novos
padrões de produção e
produz as mais
devastadoras consequências à classe que vive do
trabalho; neste sentido os Assistentes Sociais estão
sendo desafiados:

Página 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - SP
PROVA OBJETIVA – CARGO: 3.02 – ASSISTENTE SOCIAL

a) As mudanças que vêm ocorrendo no mundo do
trabalho e na esfera estatal afetam os rumos do
desenvolvimento da profissão na sociedade, o que
exige um Serviço Social ajustado aos interesses da
expansão e desenvolvimento do sistema capitalista;
b) O momento presente desafia os assistentes sociais a se
qualificarem para acompanhar, atualizar e explicar as
particularidades da questão social, o que coloca
como requisito uma competência crítica capaz de
decifrar a gênese dos processos sociais, suas
desigualdades e as estratégias de ação para
enfrentá-las;
c) O Assistente Social no tempo presente está desafiado
a construir respostas efetivas à questão social,
mediadas por um arsenal técnico-operativo, que lhe
dê condições de atuar nas brechas das normas
estabelecidas
institucionalmente
pelos
seus
empregadores, seja no setor público ou privado,
submetendo-se sempre a ordem pré-estabelecida;
d) O Assistente Social na contemporaneidade deve-se
preparar para executar políticas sócioassistenciais, pois
no mundo globalizado as diferenças sociais são muito
dispares e somente a assistência social pode dar
suporte operativo legítimo.

QUESTÃO 40
São bairros de Carapicuíba:
I- Aldeia de Carapicuíba
II- Centro
III- Cidade Ariston.
IV- Conjunto Habitacional Presidente
Branco (COHAB 1, 2 e 5)
V- Fazendinha/Granja Viana
a) I, II, III e V apenas são verdadeiros.
b) I, II, III e IV apenas são verdadeiros.
c) III e IV apenas são verdadeiros.
d) I, II, III, IV e V são verdadeiros.

QUESTÃO 36
Sobre a bandeira oficial da cidade de Carapicuíba, é
incorreto afirmar:
a) Lembra muito a do Brasil.
b) O campo verde é dividido em 4 áreas equivalentes.
c) O losango é o símbolo da ferrovia.
d) O verde recorda ainda Tiradentes, supliciado em 1789,
ano da Revolução Francesa.
QUESTÃO 37
Em 1948 Carapicuíba passou a ser:
a) Distrito Religioso
b) Distrito de Paz
c) Distrito Industrial
d) Distrito dormitório
QUESTÃO 38
O nome "Carapicuíba" tem origem na:
a) Língua Espanhola
b) Língua Portuguesa
c) Tupi Guarani
d) Latim.
QUESTÃO 39
Comprou terras na região de Carapicuíba, em 1854:
a) Conde Itu
b) Barão de Iguape
c) Barão de Itapetininga
d) Conde de Serra Negra
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