
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - RS 
 
EDITAL Nº 02/2015 – SMAD – CONCURSO PÚBLICO  
 
                                                                                                                                           VESPERTINO 28/06/2015 
PROVA OBJETIVA (OPÇÃO 2)                                                                 NÍVEL SUPERIOR  
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto e responda às próximas seis questões. 
 
AO SOL O QUE LHE CABE  
 
Caros U. e S. :  
 
A reportagem que vocês publicaram começou assim: "São 7h da manhã. O calor do sol faz subir uma névoa na 
superfície do Lago Paranoá".  
 
Quando li, me perguntei: o que, além do calor do sol, poderia ter esquentado as águas do lago e provocado a 
névoa? Um gigantesco aquecedor? Não, ainda não foi inventado um capaz de aquecer o lago que banha um 
pedaço de Brasília. De resto, um aquecedor assim se alimentaria de energia solar. Nem pensar em energia 
elétrica.  
 
Imaginei também, mas logo descartei como absurdo, que a névoa poderia ter resultado da erupção de algum 
vulcão adormecido no fundo do lago. Não há notícia de que exista um. Se existisse e tivesse acordado, 
saberíamos.  
 
Ainda me passou pela cabeça a hipótese de a névoa ter derivado de calor humano. Mas seria impossível que 
todos os habitantes do Distrito Federal e das redondezas, de mãos dadas, pudessem abraçar o lago durante 
algumas horas antes do amanhecer e aquecê-lo a ponto de produzir névoa. Concluí que só o calor do sol poderia, 
de fato, ser responsável pela névoa. Tal como vocês escreveram.  
 
Então era dispensável que atribuíssem ao sol o que somente a ele caberia produzir. Bastava terem escrito: "São 
7h da manhã. O calor faz subir uma névoa na superfície do Lago Paranoá". Imputar a névoa ao calor do sol foi 
redundante. 
 
Fujam das redundâncias. Elas são supérfluas. Têm de ser cortadas. 
 
Fonte: http://www.espocc.org.br/wp-content/uploads/2011/07/Ricardo-Noblat-A-Arte-de-fazer-um-jornal-
di%C3%A1rio.pdf. Acesso em 28/05/2015. 
 
01. O autor tentou encontrar outras explicações para o calor que deu origem à névoa do Lago Paranoá  
I – porque pressupôs, da construção gramatical, ser indiscutível a existência delas. 
II – porque considerou um absurdo jornalistas não atentarem para a redundância no texto que escreveram. 
III – porque a redundância deveria ser um erro primário para jornalistas, assim, ela não poderia ter 
ocorrido.  
IV – porque queria ironizar o erro em que incorreu os jornalistas ao terem escrito a matéria. 
V – porque julgou a redundância na frase como uma brincadeira dos jornalistas. 
Estão corretas: 
a) I, II, III e IV, apenas.  
b) II, III e IV, apenas. 
c) II, III, IV e V, apenas.  
d) I e II, apenas. 
e) III e IV, apenas. 
 
02. Releia as três últimas frases do texto. Elas não perderiam o sentido original, mas deixariam de ser 
orações absolutas e passariam a constituir um período composto por coordenação se as pontuássemos e 
as ligássemos, respectivamente, com 
a) uma conjunção explicativa e uma conclusiva. 
b) uma conjunção explicativa e uma adversativa. 
c) uma conjunção adversativa e uma aditiva. 
d) uma conjunção alternativa e uma conclusiva. 
e) uma conjunção conclusiva e uma aditiva. 
 
03. Em “O calor do sol faz subir uma névoa na superfície do Lago Paranoá.”, ocorre redundância como 
bem salientou o autor do texto. Sobre esse tipo de inadequação às normas gramaticais, observe as 
seguintes frases: 
1- O equipamento não funciona, mas o técnico mantém o mesmo discurso: sanei o problema. 
2- Vou repetir de novo o que acabei de lhe dizer, para que você entenda a minha decisão.  
3- Os ambientalistas alertaram sobre o aquecimento global há anos atrás.  
4- Para seu próprio bem, esqueça esse assunto. 
5- Aceitarei o chocolate se você repartir a barra em metades iguais. 
Há redundância 
a) em 1, 2, 3, 4 e 5. 
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b) em 2 e 4 apenas. 
c) em 2, 3 e 5, apenas. 
d) em 1, 2, 3 e 5, apenas. 
e) em 1, 2 e 4, apenas. 
 
04. No período “Imputar a névoa ao calor do sol foi redundante.”,  
a) o sujeito do verbo ser é “a névoa ao calor do sol”. 
b) o sujeito do verbo ser é inexistente. 
c) o sujeito do verbo ser é “imputar a névoa ao calor do sol”. 
d) o sujeito do verbo ser é indeterminado. 
e) o verbo ser não possui sujeito. 
  
05. Um complemento nominal pode ser identificado em qual alternativa? 
a) responsável pela neve 
b) superfície do Lago Paranoá 
c) atribuíssem ao sol 
d) energia solar 
e) pedaço de Brasília 
 
06. Quanto à classificação e conjugação dos verbos destacados, assinale a alternativa correta. 
a) “Tal como vocês escreveram...” – verbo regular, futuro do presente do indicativo. 
b) “Imaginei também...” – verbo irregular, pretérito perfeito do indicativo. 
c) “... somente a ele caberia produzir...” – verbo irregular, futuro do pretérito do indicativo. 
d) “Ainda me passou pela cabeça...” – verbo irregular, pretérito perfeito do indicativo. 
e) “... poderia ter esquentado as águas do lago..." – verbo regular, futuro do pretérito do indicativo. 
 
Leia a letra da canção de Arnaldo Antunes e responda à próxima questão.  
 
Gera, degenera 
 
Gera 
Degenera 
Já era 
Regenera 
Gera 
Fonte: http://www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_discografia_sel.php?id=161. Acesso em 25/05/2015 
 
07. O texto “Gera, degenera” lembra o ciclo da vida e, para construí-lo, o autor baseou-se em que figura de 
linguagem?  
a) Paranomásia  
b) Catacrese  
c) Eufemismo 
d) Pleonasmo 
e) Antonomásia 
 
08. Qual das alternativas possui dois vocábulos em que a acentuação deveria ser obrigatória? 
a) pratico, continua 
b) agencia, fotografo 
c) dominio, aparencia 
d) melancia, media 
e) paciencia, influencia 
 
09. Aponte a frase em que, dentre a, à e há, o uso de um deles se desvia das normas gramaticais. 
a) Há quantos anos ele e a família moram neste bairro? 
b) A qual dos autores da literatura contemporânea ela se referia? 
c) É evidente que aquela casa é idêntica à do lado, pois elas fazem parte da vila! 
d) Há quantas quadras estamos do shopping? 
e) A poucos dias de começar o inverno, o calor ainda está intenso. 
 
10. Em relação aos pronomes relativos, há emprego equivocado em qual das seguintes frases? 
a) Jamais esqueci daquele lugar a que ele me levou. 
b) Finalmente, encontrei os documentos que precisava. 
c) Aqueles são os palestrantes de cujas ideias discordamos 
d) Subi as escadas cujos degraus estavam escorregadios. 
e) A zumba é uma dança de que ela gosta muito. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. A afirmação “Não é verdade que, se Rodrigo está na faculdade, então Ramires está na biblioteca” é 
logicamente equivalente à afirmação: 
a) É verdade que “Rodrigo está na faculdade e Ramires está na biblioteca”. 
b) É verdade que “Rodrigo está na faculdade ou Ramires está na biblioteca”. 
c) Não é verdade que “Rodrigo não está na faculdade ou Ramires não está na biblioteca”. 
d) Não é verdade que “Rodrigo está na faculdade ou Ramires não está na biblioteca”. 
e) Não é verdade que “Rodrigo não está na faculdade ou Ramires está na biblioteca”. 
 
12. Uma escola levou seus alunos a uma excursão para conhecer um museu na cidade de São Paulo. 
Desses alunos, 16 já haviam ido à cidade de São Paulo, mas nunca a esse museu; 6 já haviam ido a um 
museu, mas não à cidade de São Paulo. Ao todo, 20 alunos já haviam ido a algum museu e, do total dos 
alunos, 18 nunca haviam ido à cidade de São Paulo. Pode-se afirmar que foram à excursão: 
a) 60 alunos 
b) 54 alunos 
c) 50 alunos 
d) 48 alunos 
e) 36 alunos 
 
13. Num teste sobre determinado medicamento e suas reações no organismo, foram dados dois tipos de 
medicamentos: A e B. Todas as pessoas que tomaram o medicamento B tomaram antes o medicamento A. 
Como nem todos os pré-selecionados para o teste tomaram o medicamento A, logo conclui-se que: 
a) Todas as pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e algumas não tomaram o medicamento A. 
b) Algumas pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B, mas não tomaram o medicamento A. 
c) Pelo menos uma das pessoas pré-selecionadas não tomou o medicamento B. 
d) Algumas pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e nenhuma tomou o medicamento A. 
e) Todas as pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e nenhuma tomou o medicamento A. 
 
14. Tautologia é o nome dado a toda proposição que sempre é verdadeira, independente da veracidade ou 
não de seus termos. Assinale a alternativa na qual temos um exemplo de tautologia: 
a) Se Aline é secretária, então Aline é secretária e Michele é publicitária. 
b) Se Aline é secretária, então Aline é secretária ou Michele é publicitária. 
c) Se Aline é secretária ou Michele é publicitária, então Michele é publicitária. 
d) Se Aline é secretária ou Michele é publicitária, então Aline é secretária e Michele é publicitária. 
e) Se Aline é secretária ou não é secretária, então Michele é publicitária. 
  
15. Examine a sucessão: 51, 43, 35, 27, ___. O próximo termo dela será: 
a) 09 
b) 18 
c) 19 
d) 25 
e) 29 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
16. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 
anos, são assegurados 
a) os direitos de trabalho protegido e garantido. 
b) os direitos trabalhistas e previdenciários. 
c) os direitos trabalhistas e bolsa aprendizagem. 
d) os direitos de bolsa aprendizagem. 
e) os direitos ao trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte. 
 
17. A primeira Constituição a tratar sobre questões relacionadas à assistência social foi a de 1934, mas foi 
a Constituição de 1988 que representou significativo avanço, passando a integrar a assistência social, a 
saúde e a previdência social ao 
a) Sistema de Garantia de Direitos do Brasil. 
b) Sistema S do Brasil. 
c) Sistema de Seguridade Social. 
d) Sistema Público e Privado do Brasil. 
e) Sistema Único da Assistência Social do Brasil. 
 
18. De acordo com a LOAS, complete corretamente as lacunas: 
Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela coordenação da Política de Assistência Social 
nas ___________ de governo gerir o ____________________________, sob orientação e controle dos 
respectivos Conselhos de Assistência Social. 
Assinale a alternativa correta. 
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a) 2(duas) esferas - Fundo Nacional de  Ação Comunitária  
b) 3(três) esferas - Fundo de Assistência Social  
c) 2(duas) esferas - Fundo de Assistência Social 
d) 3(três) esferas - Fundo Nacional de Assistência Social 
e) 2(duas) esferas - Fundo Nacional de Assistência Social 
 
19. Quais os serviços que são realizados nos CREAS? 
a) Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. 
b) Serviços de Proteção Social Básica e Especial. 
c) Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 
d) Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
e) Serviços de Proteção Social Básica e Especial; Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade. 
  
20. O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais: 
a) Foi Publicado no Diário Oficial da União Nº 60, em 30.03.93 e alterado pela Resolução CFESS n.º 290, publicada 
no Diário Oficial da União de 11.02.94. 
b) Foi Publicado no Diário Oficial da União Nº 60, em 30.03.92 e alterado pela Resolução CFESS n.º 290, publicada 
no Diário Oficial da União de 11.02.94.  
c) Foi Publicado no Diário Oficial da União Nº 60, em 30.03.93 e alterado pela Resolução CFESS n.º 290, publicada 
no Diário Oficial da União de 11.02.96. 
d) Foi Publicado no Diário Oficial da União Nº 60, em 30.03.92 e alterado pela Resolução CFESS n.º 290, publicada 
no Diário Oficial da União de 11.02.96. 
e) Foi Publicado no Diário Oficial da União Nº 60, em 30.03.93 e alterado pela Resolução CFESS n.º 290, publicada 
no Diário Oficial da União de 11.04.94. 
 
21. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as alternativas e assinale a correta. 
a) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 
b) As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto juvenil, 
programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 
c) A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do 
adolescente não é considerada de interesse público, mas deverá ser remunerada. 
d) As alternativas a e b estão corretas 
e) As alternativas a e c estão corretas 
 
22. Foi durante o Seminário Nacional O Trabalho dos Assistentes Sociais no SUAS, ocorrido em 2009, que 
o CFESS publicou o texto Parâmetros para atuação de assistentes sociais na Política de Assistência 
Social. Quanto à intervenção do profissional, este documento, afirma que 
a) a intervenção profissional na política de Assistência Social pode ter como horizonte somente a execução das 
atividades arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de limitar suas atividades à “pobreza” com vistas a 
ótica da individualização das situações sociais e de abordar a questão social. 
b) a intervenção profissional na política de Assistência Social não pode ter como horizonte somente a execução 
das atividades arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de limitar suas atividades à “gestão da 
pobreza” sob a ótica da individualização das situações sociais e de abordar a questão social a partir de um viés 
moralizante. 
c) a intervenção do assistente social nas políticas sociais deve ter como horizonte apenas a execução das 
atividades arroladas nos documentos pessoais e institucionais, para que não tenha o risco e não limitar suas 
atividades à “gestão da pobreza” sob a ótica da individualização das situações sociais e de abordar a questão 
social a partir de um viés puramente moralizante. 
d) a intervenção profissional na política de Assistência Social não pode ter como horizonte somente a execução 
das atividades arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de ilimitar suas atividades à “gestão da 
pobreza” sob a ótica da individualização das situações sociais e de abordar a questão social atentando para as 
questões da moral e dos bons costumes. 
e) a intervenção profissional, do assistente social, na política de Assistência Social e outras políticas, não pode ter 
como horizonte a execução das atividades arroladas nos documentos institucionais, para que não aconteça o risco 
de limitar suas atividades, mas visar a ótica da individualização, bem como das situações sociais e de abordar a 
questão social a partir da moral do profissional 
 
23. A Vigilância Socioassistencial tem como objetivo a produção e sistematização de informações 
territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos. 
Portanto, é uma área vinculada à gestão 
a) da Prefeitura Municipal. 
b) do Sistema Único de Assistência Social. 
c) do Centro de Atenção Psicossocial do Município. 
d) do IDCRAS. 
e) do PAIF. 
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24. Relacione a Coluna 1 com a Coluna 2 e assinale a alternativa com a correspondência correta. 
Coluna 1 
(1) Seminário de Teresópolis 
(2) Seminário de Sumaré 
(3) Seminário de Araxá 
Coluna 2 
(  ) Realizado em 1970, e contou com a presença de Assistentes Sociais das cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Porto Alegre. 
(   ) Realizado entre 19 e 26 de março de 1967. 
(   ) Realizado no Rio de janeiro em 1978.  
(   ) Reuniu 38 assistentes sociais, sendo que, ao final do Seminário, foi  produzido um  Documento.  
(  ) Estudou a metodologia do serviço social, mas não produziu nenhum documento, entretanto, o Centro 
Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais publicou os relatórios dos dois grupos. 
a) 1, 2, 3, 1, 3 
b) 2, 3, 1, 2, 1 
c) 3, 2, 1, 2, 3 
d) 2, 3, 1, 1, 2 
e) 1, 3, 2, 3, 1 
  
25. De acordo com o atual Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, em caso de cassação do 
exercício profissional, além dos editais e das comunicações feitas às autoridades competentes 
interessadas no assunto, proceder-se-á: 
a) A apreensão da Carteira do infrator e multa. 
b) Multa de 1 salário mínimo, a apreensão da Carteira e Cédula de Identidade profissional do infrator. 
c) Advertência reservada. 
d) A apreensão da Carteira e Cédula de Identidade Profissional do infrator. 
e) A apreensão da Carteira do infrator, multa e advertências reservada e por escrito. 
 
26. A Lei Orgânica da Assistência Social dispõe sobre a organização da Assistência Social para a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, observando os princípios e diretrizes nela estabelecidos. Sendo 
assim, qual das competências seguintes é de responsabilidade da União? 
a) Atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência. 
b) Aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 
c) Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito 
local. 
d) Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no art. 203 da 
Constituição   Federal. 
e) Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os 
projetos de assistência social em âmbito regional ou local. 
  
27. Podemos dizer que não existe apenas uma filosofia para o Serviço Social, mas que, durante todo o 
processo histórico há correntes filosóficas que fundamentaram e fundamentam a teoria e a prática dos 
assistentes sociais. Então, “Os princípios fundamentais ______________________ são: a busca da 
explicação dos fenômenos através das relações destes e a exaltação da observação dos fatos, porém, para 
ligar os fatos, existe a “necessidade de uma teoria”, sem a qual é impossível que os fatos sejam 
percebidos”. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
a) do materialismo histórico de Karl Marx 
b) da fenomenologia  
c) do positivismo  
d) da dialética 
e) do materialismo de Max Weber 
 
28. Para os profissionais, os planos, programas e projetos são importantes instrumentos de planejamento. 
Marque (1) para os componentes estruturais de um plano e (2) para os elementos básicos de um programa, 
conforme Lozano: 
(  ) Os tipos e a magnitude dos recursos humanos, físicos e instrumentais indispensáveis(cronograma dos 
momentos de disponibilidades). 
(  ) A formulação de objetivos gerais e específicos e a explicitação de sua coerência com as políticas, 
diretrizes e  objetivos do sistema maior, e de sua relação com os demais programas do mesmo nível. 
(    ) Os recursos humanos, físicos e materiais a serem mobilizados para sua realização. 
(    ) O volume e a composição das inversões e gastos para todo o período e para cada fase. 
A correspondência correta está em qual alternativa? 
a) 1, 2, 1, 1 
b) 2, 2, 2, 1 
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c) 1, 1, 2, 2 
d) 2, 1, 1, 1 
e) 1, 2, 2, 1 
 
29. O documento do CFESS-2010 considera que os “assistentes sociais na saúde atuam em quatro 
grandes eixos”. Qual alternativa não é um desses eixos? 
a) Atendimento direto aos usuários. 
b) Mobilização, participação e controle social. 
c) Investigação, planejamento e gestão. 
d) Identificação, implementação e averiguação. 
e) Assessoria, qualificação e formação profissional. 
 
30. Avalie as afirmativas seguintes com V para Verdadeira e F para Falsa e depois marque a alternativa 
correta: 
(   ) Em 1936, foi criada em São Paulo a primeira Escola de Serviço Social no Brasil.   
(  ) O Código de Menores, criado em 1960, consolidou as regras sobre a proteção, a assistência e o controle 
de crianças e adolescentes. 
(  ) Foi em outubro de 2004 que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS a Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS. 
(   ) O Estatuto da Criança  e do Adolescente foi promulgado pela Lei nº 8080, de 1991.  
a) V, V, F, F 
b) V, F, V, F 
c) F, V, V, F 
d) F, F, V, V 
e) F, F, V, F 
 
31. A Lei nº 8069, de 1990, com suas devidas alterações, trata da adoção de crianças e adolescentes. Com 
base nessa lei, assinale a alternativa que não está correta quanto à adoção. 
a) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes. 
b) Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união 
estável, comprovada a estabilidade da família. 
c) Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o 
pupilo ou o curatelado. 
d) O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do 
qual não se fornecerá certidão. 
e) O adotante há de ser, pelo menos, dez anos mais velho do que o adotando. 
  
32. Observamos que houveram alterações no decorrer do século XX no mundo capitalista, sendo assim, a 
questão social também se modificou. Pereira(2001) destacou três modelos de organização do Estado 
durante o século XX. Quais? 
a) O Estado com Liberdade Absoluta, o Estado Neoliberal, o Estado Democratico. 
b) O Estado Liberal, o Welfare State e o Estado Neoliberal. 
c) O Estado conservador, o Welfare State, o Estado Neoliberalista. 
d) O Estado democrático, o Estado Legislativo e o Estado Neoliberal. 
e) O Estado laissez-faire, Estado Democrático de Direito, Welfare State. 
 
33. Entre os anos 40 e 50, o Serviço Social no Brasil recebeu influência norte-americana e foi marcado 
pelo: 
a) Tecnicismo 
b) Politicismo 
c) Tecnocentrismo 
d) Tecnicismo e Politicismo 
e) Politicismo e Tecnocentrismo 
 
34. A assistência social está organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, 
denominado Sistema Único de Assistência Social(Suas). Portanto, qual alternativa abaixo não é objetivo 
do Suas? 
a) Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. 
b) Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. 
c) Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. 
d) Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. 
e) Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. 
 
35. Para atuação profissional, o assistente social deve observar princípios ético-políticos, explicitados nos 
diversos documentos legais. Entretanto, observa-se que, devido à falta de conhecimento das 
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competências dos assistentes sociais na saúde, tem-se requisitado, em alguns casos, ações que não são 
atribuições deles. Marque a alternativa que é uma das atribuições do assistente social na área da saúde: 
a) Marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização para tais procedimentos aos setores 
competentes. 
b) Solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta. 
c) Identificação de vagas em outras unidades nas situações de necessidade de transferência hospitalar. 
d) Participar do projeto de humanização da unidade na sua concepção ampliada, sendo transversal a todo o 
atendimento da unidade e não restrito à porta de entrada, tendo como referência o projeto de Reforma Sanitária. 
e) Emissão de declaração de comparecimento na unidade quando o atendimento for realizado por quaisquer 
outros profissionais que não o Assistente Social. 
 
36. O "voluntariado" tem sido reconhecido e estimulado em vários países, tanto por organismos 
internacionais como por governos nacionais. De acordo com Iamamoto, “Não há dúvida que o projeto de 
mobilização do ‘voluntariado’ 
a) é parte da estratégia neoliberal de desresponsabilização do Estado no atendimento às necessidades e direitos 
sociais das grandes maiorias”. 
b) faz parte de uma investida a favor do desmonte dos direitos sociais universais”. 
c) é a luta pela preservação, efetivação e ampliação dos direitos sociais universais, inscritos na institucional idade 
democrática e dotados de respaldo legal e canais jurídicos”. 
d) as alternativas b e c estão corretas. 
e) as alternativas a e b estão corretas. 
  
37. Cada vez mais o profissional de Serviço Social é incluído em trabalhos de equipes com outros 
profissionais na área de saúde, educação e outras. Assim, podemos afirmar que: 
a) O trabalho coletivo impõe a diluição de competências e atribuições profissionais. 
b) A atuação em equipe não requer que o assistente social mantenha o compromisso ético e o respeito às 
prescrições da lei de regulamentação da profissão. 
c) O profissional deve preservar o caráter confidencial das informações, registrando-se nos documentos conjuntos 
aquilo que for necessário para o cumprimento dos objetivos do trabalho. 
d) O trabalho em equipe não pode negligenciar a responsabilidades individuais e competências, mas também não 
deve buscar identificar papéis, atribuições, de modo a estabelecer objetivamente quem, dentro da equipe 
multidisciplinar, encarrega-se de determinadas tarefas. 
e) As alternativas a e c estão corretas 
 
38. Qual significado das siglas não está correto? 
a) CRESS – Conselho Regional de Serviço Social 
b) CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
c) Centro POP - Centro Preferencial para População em Situação de Rua 
d) CFESS – Conselho Federal de Serviço Social 
e) CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
  
39. A Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, foi uma conquista para o Assistente Social e acrescentou 
dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993. Essa Lei dispõe sobre: 
a) Novos parâmetros de atuação do Assistente Social 
b) Os principais posicionamentos do Conjunto CFESS/CRESS 
c) A duração do trabalho do Assistente Social 
d) Valor da hora do profissional de Serviço Social 
e) Novos parâmetros de atuação do Assistente Social e Os principais posicionamentos do Conjunto 
CFESS/CRESS. 
 
40. Qual é a corrente filosófica surgida no século XIX com o objetivo de reviver a filosofia de Santo Tomás 
de Aquino, do século XIII?  
a) O tomismo 
b) A fenomenologia 
c) A Encíclica de Papa Leão  
d) O neotomismo  
e) Filosofia de Marx 
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