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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Desafios do Mercado de Trabalho¹ 

O mercado de trabalho vem mudando em uma velocidade enorme. Educadores que 

procuram orientar seus alunos sobre o futuro buscam meios de se manterem atualizados sobre o 

assunto. A cada ano, descobertas são feitas e novidades não param de aparecer. Com elas surgem 

novas profissões, novas demandas de trabalho. Por outro lado, algumas ocupações desaparecem. 

Mesmo em época de pleno emprego, as empresas encontram enormes dificuldades de 

contratar pessoas qualificadas no Brasil. Existem profissionais com pouco conhecimento técnico 

necessário para exercer as muitas funções – a baixa qualidade da educação no Brasil é, de fato, um 

desafio enorme a se vencer. Outros profissionais, por sua vez, precisam desenvolver habilidades 

pessoais e os valores considerados necessários pelas empresas para enfrentar a complexidade do 

mercado atual. 

O período de escolha profissional é um caminho repleto de obstáculos a serem vencidos. [...] 

Muitos jovens escolhem uma profissão sem vontade real, baseados em falsas ideias, nas 

expectativas dos pais ou em aspirações de conquistas materiais. Por isso, lhes falta o que chamo de 

`brilho nos olhos`. E não são esses os profissionais que o mercado de trabalho brasileiro quer e 

precisa para vencer os desafios impostos por um mundo cada vez mais globalizado, interligado, 

dinâmico e mutável. 

A nova realidade do mercado de trabalho cada vez mais demanda pessoas pensantes, 

capazes de analisar o cenário e de pensar em maneiras de transformá-lo e melhorá-lo, e reflexivas, 

que inovem com criatividade, alegria e mobilidade. Aquelas que têm alta identificação entre suas 

metas pessoais e o estilo de vida da profissão escolhida, que fazem acontecer, que possuem visão 

empreendedora e que entregam resultados, são pessoas integradas com a sua comunidade. [...] 

Fonte: ¹Leo Fraiman - Uol Educação - 18/09/2014 - São Paulo, SP – Texto adaptado especialmente para essa prova. 

 

01. Segundo o texto, “vivemos uma época “de pleno emprego”. Pleno emprego significa: 

A) Uma grande oferta de emprego. 

B) Uma grande demanda de emprego. 

C) Uma oferta reduzida de emprego. 

D) Uma demanda reduzida de emprego. 

 

02. Segundo o texto, os profissionais que o mercado de trabalho brasileiro quer e precisa são: 

A) As novas profissões, porque o mercado muda muito. 
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B) Pessoas com alto nível de escolaridade, uma vez que o estudo, hoje, é fundamental. 

C) Pessoas que se identificam entre suas metas pessoais e a profissão escolhida; pensantes; capazes 

de analisar o cenário; inovadoras e criativas; com visão empreendedora e integradas com a sua 

comunidade.  

D) Um mundo cada vez mais globalizado, interligado, dinâmico e mutável. 

 

03. Para o autor do texto, as dificuldades do mercado de trabalho para encontrar os profissionais 

são: 

A) Muitos jovens escolhem uma profissão sem vontade real. 

B) Muitos jovens escolhem uma profissão baseados nas expectativas dos pais. 

C) Muitos jovens buscam aspirações de conquistas materiais. 

D) Profissionais com pouco conhecimento técnico; a baixa qualidade da educação no Brasil; a falta 

de habilidades pessoais e os valores considerados necessários, pelas empresas, para enfrentar a 

complexidade do mercado atual. 

 

04. O assunto de que trata o texto é: 

A) Os jovens que são influenciados pelos pais, pelas conquistas materiais e modismos na escolha da 

profissão. 

B) A nova tendência do mercado de trabalho em relação ao perfil do atual profissional. 

C) Educadores que procuram orientar seus alunos sobre o futuro mercado de trabalho. 

D) Os obstáculos a serem vencidos na escolha profissional. 

 

05. “Com elas surgem novas profissões”. Elas, na frase/texto, localizada no 1º parágrafo, se referem 

às: 

A) Descobertas e novidades. 

B) Profissões.  

C) Novas demandas de trabalho. 

D) Algumas ocupações. 

 

06. “Por isso, lhes falta o que chamo de ‘brilho nos olhos’. O sentido da frase é: 

A) A escolha da profissão deveria ser orientada, sobretudo, pelos pais. 

B) O novo mercado de trabalho exige um profissional completo e, por isso, os jovens menos 

preparados desanimam. 

C) A escolha da profissão se dá por influências e, por, isso, os jovens não se sentem motivados. 
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D) São os profissionais que o mercado de trabalho brasileiro não quer e não precisa. 

 

07. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 

A) Asseço – necessário – de repente – enxente – profissão. 

B) Acesso – nescessário – derepente – enchente – profissão. 

C) Acesso – nescessário – de repente – enchente – profição. 

D) Acesso – necessário – de repente – enchente – profissão. 

 

08. A frase que está escrita de acordo com as normas da Língua Portuguesa é: 

A) Os candidatos receberam a prova e os mesmos devem permanecer até uma hora no local da 

prova. 

B) Fica proibida consulta a qualquer material. 

C) Faz anos que me preparo para esse concurso. 

D) Haviam muitos concorrentes para minha vaga. 

 

09. O uso da crase está correto em: 

A) Fiz a prova à caneta. 

B) Fiz a prova à lápis. 

C) Comecei à estudar há tempos. 

D) Os cargos foram distribuídos à pessoas necessitadas. 

 

10. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque é um pronome: 

A) O mercado de trabalho cada vez mais demanda pessoas pensantes. 

B) O mercado quer pessoas que têm identificação entre suas metas pessoais e o estilo de vida. 

C) O período de escolha profissional é um caminho repleto de obstáculos a serem vencidos. 

D) Existem profissionais com pouco conhecimento técnico. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. O frentista de posto Azambuja recebe de comissão, no final do mês, uma certa quantia não 

sabida. Se subtrairmos dessa quantia a terça parte e ainda subtrairmos a sexta parte, teremos um 

resultado igual ao triplo desse valor inicial, deduzidos 300 reais. Qual será esse valor inicial (da 

comissão) adicionado de 50%? 

A) R$ 130,00. 

B) R$ 150,00. 
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C) R$ 180,00. 

D) R$ 200,00. 

 

12. Numa expressão tem-se que o triplo do dobro de um valor qualquer mais 10, adicionado do 

dobro desse mesmo valor qualquer e reduzido de 8, será igual ao dobro desse valor menos 9 

unidades, depois ainda adicionado de 154. Que valor será esse se ele for multiplicado por 5? 

A) 100. 

B) 150. 

C) 300. 

D) 95. 

 

13. Uma Progressão Aritmética decrescente tem as seguintes regras de composição 

(organização/estruturação): a soma do primeiro termo com o sexto termo é igual a 35 e a soma do 

primeiro com o segundo membro (termo) será igual a 55. Qual é a razão dessa sequência de 

números em P.A.? 

A) R= 10. 

B) R= 5. 

C) R= - 10. 

D) R= -5. 

 

14. Em uma P.G. – Progressão Geométrica crescente, sabe-se que a soma do segundo termo com o 

terceiro é igual a 12. A soma do quarto termo com o quinto termo é igual a 108. Qual é o valor da 

razão dessa P.G.? 

A) q= 2. 

B) q= 3. 

C) q= 5. 

D) q= 10. 

 

15. O professor de matemática apresentou aos seus alunos duas equações de primeiro grau na forma 

de Termo Geral, então resolva o sistema de equações por escalonamento matemático 10X – 30Y = - 

310 e 6X – 7Y = - 65. A soma dos valores de X e de Y será igual a: 

A) 13. 

B) 15. 

C) 12. 
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D) 10. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O plano de colonização do Oeste Catarinense iniciou-se nos primórdios de 1912, quando o 

Governo do Estado de Santa Catarina, com a finalidade de promover o povoamento dessas terras, 

autorizou, pelo Decreto nº 9442 de 13 de março de 1912, que uma empresa, sediada em Portland, 

nos Estados Unidos viesse a funcionar. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta o 

nome da empresa: 

A) Farquhar Development and Company. 

B) Farquhar and Brazil Company. 

C) Brazil Development and Company. 

D) Brazil Railway Development. 

 

17. Conforme disposto no Art. 159 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, o 

município dispensará especial proteção ao casamento e assegurará condições morais, físicas e 

sociais indispensáveis ao desenvolvimento, segurança e estabilidade da família, e deverá, entre 

outras, adotar algumas medidas previstas no §6°. Analise as afirmativas abaixo: 

I. Estímulo aos pais e às organizações sociais para formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude. 

II. É vedada, apenas na administração pública direta do Município, a contratação de empresas que 

reproduzam práticas discriminatórias na admissão de mão-de-obra. 

III. Amparo às famílias numerosas e sem recursos. 

IV. Amparo as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Somente duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

18. Os candidatos eleitos para ocupar os cargos do Poder Legislativo, ao contrário daqueles eleitos 

para o Poder Executivo, tomaram posse em 01/02/2015. Sobre esta informação assinale a 

alternativa correta: 
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A) Para a Câmara de Deputados foi eleito como presidente o Deputado Federal Arlindo Chinaglia, 

que já foi presidente da Câmara de Deputados entre 2007 e 2009.  

B) Foi eleito como presidente da Câmara de Deputados o Deputado Federal Henrique Eduardo 

Alves. O presidente foi reconduzido ao cargo que ocupava desde 2013. 

C) O Deputado Federal Eduardo Cunha foi eleito como presidente da Câmara de Deputados, com 

267 votos. Eduardo Cunha foi denunciado por receber propina oriunda do esquema deflagrado pela 

Operação Lava Jato.  

D) A Câmara dos Deputados será em 2015 presidida pelo Deputado Federal Júlio Delgado do PSB-

MG. O candidato venceu a eleição com 267 votos, derrotando seus outros três concorrentes: 

Arlindo Chinaglia, Chico Alencar e Henrique Eduardo Alves.  

 

19. Em janeiro deste ano um surfista foi assassinado no litoral de Santa Catarina. Sobre tal fato 

analise as afirmativas abaixo: 

I. O surfista Ricardo dos Santos, levou três tiros entre o tórax e o abdômen no dia 19/01/2015, após 

um desentendimento com um policial. Ele foi levado ao Hospital Regional de São José, mas não 

resistiu aos ferimentos e faleceu no mesmo dia.  

II. O PM suspeito de atirar no surfista já foi investigado por outros crimes e já respondeu a outros 

processos criminais e ações penais militares. Segundo o PM, os disparos foram feitos em legítima 

defesa, pois o surfista tentou agredi-lo e ele teve que se defender.  

III. O PM suspeito de atirar no surfista, estava em férias. Segundo a coronel Claudete, o policial não 

tem direito a permanecer com porte de armas quando em recesso.  

IV. O surfista Ricardo dos Santos, no momento em que foi atingido pelos disparos, estava 

acompanhado de seu avô Nicolau dos Santos. Após a morte do surfista suas córneas foram doadas.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as afirmativas estão corretas.  

B) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) As afirmativas I e III estão incorretas.  

D) As afirmativas II e IV estão incorretas.  

 

20. Após o pedido de renúncia da presidente da Petrobrás, Graça Foster, no dia 05/02/2015, o 

presidente da Transpetro entregou sua carta de demissão ao conselho da subsidiária de transportes 

da Petrobrás. Sobre este fato analise as afirmativas abaixo: 

I. O presidente da Transpetro, Sérgio Machado, encaminhou sua carta de demissão para Graça 

Foster, que é presidente do Conselho da Transpetro.  
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II. Segundo informações da mídia, Sérgio Machado é apadrinhado de Renan Calheiros e havia 

pedido licença do cargo em 03 de novembro de 2014, por pressão da PwC, empresa que audita os 

balanços da Petrobrás. Em janeiro ele pediu prorrogação da licença e esperou passar a eleição de 

Renan Calheiros para pedir demissão.  

III. Sérgio Machado não tinha intenção de pedir demissão, no entanto, diante da situação causada 

pela renúncia de Graça Foster e de mais cinco diretores da Petrobrás, pensou que este seria o 

momento de afastar-se do cargo, considerando que a situação estava insustentável desde que a 

Operação Lava Jato fora deflagrada.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as afirmativas estão corretas.  

B) Apenas a afirmativa III está correta. 

C) As afirmativas I e II estão incorretas.  

D) As afirmativas I e II estão corretas.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. A Doutrina da Proteção Integral da Organização das Nações Unidas foi inserida na legislação 

brasileira pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988, trazendo para a nossa sociedade os 

avanços obtidos na ordem internacional em favor da infância e da juventude. Com base no Art. 227 

é correto afirmar: 

A) É dever da família, da sociedade e do município assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

B) É dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa 

humana, assegurando a educação, os serviços de saúde, a alimentação, a habitação, o transporte, o 

saneamento básico, o suprimento energético, a drenagem, o trabalho remunerado, o lazer, as 

atividades econômicas e a acessibilidade, devendo as dotações orçamentárias contemplar 

preferencialmente tais atividades, segundo planos e programas de governo. 

C) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
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los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

D) É dever da família, comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

22. Ao que se refere à ação coletiva de um grupo organizado que objetiva alcançar mudanças 

sociais por meio do embate político, conforme seus valores e ideologias dentro de uma determinada 

sociedade e de um contexto específico, permeado por tensões sociais, estamos nos referindo ao que 

chamamos de: 

A) Mobilização social. 

B) Movimento de base. 

C) Movimento social. 

D) Movimento comunitário. 

 

23. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) regulamento pela Lei 8069 de 1990, Capítulo II 

- Do direito a convivência familiar e comunitária, garante no Art,19º: 

A) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

B) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e ducado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substancias entorpecentes. 

C) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

D) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis. 

 

24. Dentre as atribuições do Conselho Tutelar estão: 

A) Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII. 

B) Encaminhar à autoridade estadual os casos de sua competência. 
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C) Assessorar o Poder Legislativo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

D) Receber notificações. 

 

25. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assinale alternativa que se refere a uma das 

diretrizes do SUS: 

A) Fiscalização. 

B) Equidade. 

C) Integralidade. 

D) Descentralização. 

 

26. Em relação ao Art. 47 do Estatuto do Idoso, é incorreto falar sobre as linhas de ação da política 

de atendimento ao idoso quando nos referimos: 

A) Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão. 

B) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. 

C) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem. 

D) O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a 

dependência econômica, para os efeitos legais. 

 

27. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu Art. 103 preconiza a conduta da criança 

e do adolescente que pode ser descrita como crime ou contravenção penal, assinale a alternativa 

correspondente: 

A) Medida socioeducativa. 

B) Ato infracional. 

C) Crime ilícito. 

D) Medida de proteção. 

 

28. Conforme Art 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente “as medidas de proteção à criança e 

ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 

violados”, assinale alternativa incorreta: 

A) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 

B) Em razão de sua conduta. 

C) Colocação familiar. 

D) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 
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29. Assinale a opção de que trata a Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003: 

A) Política Nacional do Idoso. 

B) SUAS. 

C) Estatuto do Idoso. 

D) SUS.    

 

30. O sistema Único de Assistência Social (Suas) é um sistema público que organiza de forma 

descentralizada os serviços socioassistenciais no Brasil. O Suas organiza as ações da assistência 

social em dois tipos de proteção social, assinale alternativa correspondente: 

A) Proteção Social da Saúde, assistência e previdência. 

B) Proteção Social Integrada e Universal. 

C) Proteção Social Básica e Proteção Social Integrada. 

D) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 

 

31. Instrumento eletrônico de planejamento utilizado pela SNAS para ordenar e garantir o 

lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da 

transferência e regulação automática de recursos do co-financiamento federal dos serviços 

socioassistenciais. Trata-se do que chamamos: 

A) Plano de Ação. 

B) CADSUAS – Cadastro do SUAS. 

C) Plano de Intervenção. 

D) CNS – Cartão Nacional de Saúde. 

 

32. Com base no Art. 19 da Lei Orgânica da Assistência Social, compete ao órgão da 

Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política de Assistência Social, 

exceto: 

A) Indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS junto ao conselho 

Nacional de Seguridade Social.  

B) Coordenar e articular as ações no campo da assistência social. 

C) Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais 

da seguridade social. 

D) Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da 

assistência social. 

 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

12 

Prova Atendente Social  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

33. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes, assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 

B) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis.  

C) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência as populações urbanas e rurais. 

D) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo. 

 

34. Conforme parágrafo único do Art. 6º da Lei 8742: A instância coordenadora da Política 

Nacional de Assistência Social é o: 

A) Ministério do Desenvolvimento Social. 

B) Ministério do Bem-Estar Social. 

C) Conselho Nacional da Seguridade Social. 

D) Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

35. No código de Ética do Assistente Social no parágrafo único das disposições gerais, tratando-se 

de competência, lê-se: 

A) Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social conceder atestado de registro e certificado 

de entidades de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser fixado, observando o disposto no 

Art. 9º desta Lei. 

B) Compete aos Conselhos Regionais, nas áreas de suas respectivas jurisdições, zelar pela 

observância dos princípios e diretrizes deste código, e funcionar como órgão julgador de primeira 

instância. 

C) Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio da Secretaria de 

Assistência Social, a coordenação geral, o acompanhamento e a avaliação da prestação do 

benefício. 

D) Denunciar ao Conselho Regional as Instituições públicas ou privadas, onde as condições de 

trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os usuários ou profissionais. 

 

36. Das alternativas abaixo, assinale a alternativa incorreta quanto aos deveres do assistente social 

conforme Art.3º do Código de Ética: 
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A) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código fiscalizando as ações dos 

Conselhos Regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área do 

Serviço Social. 

B) Abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da 

liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos 

competentes. 

C) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a 

legislação em vigor. 

D) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

 

37. O Art. 16º da Lei 8662 de 7 de julho de 1993, prevê que os CRESS aplicarão as seguintes 

penalidades aos infratores dos dispositivos desta Lei. A alternativa que não diz respeito a 

penalidade supracitada é:  

A) Multa no valor de uma cinco vezes a anuidade vigente. 

B) Suspensão de um a dois anos de exercício da profissão aos assistente social que, no âmbito de 

sua atuação, deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta.     

C) Cancelamento definitivo do registro, nos casos de extrema gravidade ou de reincidência 

contumaz.  

D) Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contraversões penais na prestação de 

serviços profissionais, com base nos princípios deste código, mesmo que estes sejam praticados por 

outros profissionais. 

 

38. A regulamentação da profissão do Assistente Social sob a Lei 8662 prevê conforme Art.2º, 

parágrafo único: 

A) O exercício da profissão de assistente social requer prévio registro nos Conselhos regionais que 

tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos desta Lei. 

B) A carteira de habilitação Profissional expedida pelos Conselhos Regionais do Serviço Social – 

CRESS, servirá de prova para fins de exercício profissional e de Carteira de Identidade Pessoal, e 

terá fé pública em todo território nacional. 

C) A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os assistentes sociais ao pagamento das atribuições 

compulsórias (anuidades), taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos em 

regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em deliberação conjunta com os Conselhos 

Regionais. 
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D) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando 

os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes desse código, mobilizando inclusive, o 

Conselho Regional, caso se faça necessário.  

 

39. No capítulo IV, Art. 13º do Código de Ética do Assistente Social, são deveres do Assistente 

Social: denunciar no exercício da profissão, as entidades de organização da categoria, as 

autoridades e aos órgãos competentes, casos de violação da Lei e dos direitos humanos, quanto a: 

A) Corrupção, maus tratos, torturas, ausência de condições mínimas de sobrevivência. 

B) Discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e institucional. 

C) Qualquer forma de agressão ou falta de respeito a integridade física, social e mental do cidadão. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

40. Das relações do Assistente Social com a justiça, considera-se conforme Art.24 do Código de 

Ética as penalidades aplicáveis exceto:  

A) Cassação do registro profissional. 

B) Suspensão do exercício profissional. 

C) Advertência reservada e advertência pública e multa. 

D) Advertência por escrito. 

 

 




